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RESUMO 

 
O álcool é uma droga depressora e que tem um consumo altamente generalizado na sociedade. O 
percentual de jovens que já consumiram álcool está crescendo no meio universitário. No Brasil o 
álcool é a substância mais consumida, seguida do tabaco, drogas estimulantes e da maconha. O 
objetivo deste estudo foi a necessidade em abordar como a relação de consumo de bebidas 
alcoólicas podem ser prejudiciais na saúde dos universitários durante o tempo em que eles estão 
dentro do ambiente acadêmico e como pode ser tóxico pela facilidade de acesso, mostrando também 
como altera a saúde mental de seu usuário, e buscando mostrar quais são as causas que levam a 
este hábito. A pesquisa se desenvolveu através de levantamento bibliográfico sobre o tema em 
questão, evidenciando dados concretos e estatísticas que mostraram que a temática tem relevância e 
que deve ser abordada com cautela. Concluiu-se os universitários são vulneráveis ao consumo de 
bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas, e que medidas preventivas são necessárias 
para evitar o consumo desenfreado. 
 
Palavra Chave: Ambiente acadêmico, Bebidas alcoólicas, Substâncias psicoativas.     
Linha de pesquisa: Enfermagem na saúde coletiva, Educação e vigilância em saúde. 

 

 

ABSTRACT 
 

Alcohol is a depressant drug and has a highly widespread consumption in society. The percentage of 
young people who have already consumed alcohol is growing in the university environment. In Brazil 
alcohol is the most consumed substance, followed by tobacco, stimulating drugs and marijuana. The 
objective of this study was the need to address how relationship of alcohol consumption can be 
harmful to the health of university students during the time they are in the academic environment and 
how it can be toxic due to the ease of access, also showing how it chances the mental health of its 
user, and seeking to show what are the causes that lead to this habit. The research was developed 
through a bibliographic survey on the subject in question, showing concrete data and statistics that 
showed that the theme has relevance and that it should be approached with caution. It was concluded 
that university students are vulnerable to the consumption of alcoholic beverages and other 
psychoactive substances, and that preventive measures are necessary to avoid unrestrained 
consumption. 
 
Key words: Academic environment, Alcoholic beverages, Psychoactive substances. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O álcool etílico é mostrado como uma droga depressora que tem caráter 

sedativo-hipnótico, no qual seu consumo altamente generalizado em nossa 

sociedade, faz com que seja uma parte obrigatória de muitas relações sociais 

(HOFFMANN; CARBONELLI; MONTORO,1996). 

 A experiência universitária é única, pois dá aos estudantes uma oportunidade 

de ser parte de um grande grupo de pares sem a supervisão familiar, tornando eles 

mais vulneráveis a viver romances, experiências previamente proibidas e muitas 

vezes ilícitas (PEDROSA, et al., 2011). 

Existem várias pesquisas realizadas a nível internacional e nacional sobre o 

comportamento dos universitários diante do uso de substâncias psicoativas. No 

Brasil a maior preocupação foi mostrada nos alunos das áreas da saúde uma vez 

que são eles os precursores sobre saúde na sociedade. E a preocupação não é 

somente da prevalência do consumo, mas também os possíveis fatores associados 

a está prevalência (BARROS; COSTA, 2019). 

As alterações que ocorrem no uso e consumo excessivo de álcool, dentre 

outras substâncias psicoativas, causam diminuição da vida dos universitários por 

consequência de acidentes automobilísticos, relações desprotegidas e transmissão 

de HIV, violência interpessoal, mudanças de hábitos alimentares, distúrbio no 

padrão do sono, redução da percepção e aumento do estresse causando danos 

acadêmicos (MONTEIRO, et al., 2018). 

Pensando nisso, este trabalho foi desenvolvido com a necessidade de 

abordar essa relação prejudicial, e na falta de estudos sobre este tema houve a 

necessidade de trazer esta revisão para que possamos obter mais informações, 

abordar de forma clara, dar entendimento a todos que se vejam interessados em 

buscar estes dados, de forma sucinta pois, é assunto que se torna delicado e que 

tratado com cautela podem trazer muito mais benefícios que malefícios. 

A proposta dissertativa argumentativa teve como objetivo, evidenciar a 

alteração biopsicossocial do indivíduo que é exposto a esta substância em vertente 

do início na vida acadêmica. Esta revisão bibliográfica abordou as diversas vertentes 
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entre os que consomem somente para aliviar estresse e daqueles que ficam 

dependentes com o passar do tempo pois, o álcool alivia os pesares do dia a dia o 

que leva muitos a virarem alcoólatras ou dependentes químicos. 

Visando prevenções existentes no ensino superior e novos métodos para as 

universidades que ainda não tem programas para este problema, a revisão 

bibliográfica aqui tratada mostra em mais de 14 artigos toda a problemática 

decorrente da utilização de álcool, mostrando também maneiras de conseguir um 

medidas de prevenção para os universitários. Esta pesquisa teve início em fevereiro 

de 2.020, sendo finalizada em setembro do mesmo ano. 

O estudo se faz relevante para demonstrar a relação álcool e universitários, e 

como as práticas de prevenção  são as melhores opções para os universitários que 

estão passando neste momento por esses problemas.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA) 

 

Estipula-se que no Brasil o álcool é a substância que os jovens mais 

consomem, seguido do tabaco, das drogas estimulantes do Sistema Nervoso 

Central e da maconha, sendo também o solvente mais popular que circula entre os 

adolescentes mais novos (CHIAPETTI; SERBENA, 2007). 

Todo ano cerca de 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas, o que 

demonstra que aproximadamente 40% da população mundial consome álcool. 

Existem evidências que anualmente morrem 2 a 2,5 milhões de pessoas devido ao 

uso de álcool em casos de intoxicações agudas, cirrose hepática induzida pelo 

álcool, violência e colisões de automóveis (PELICIOLI, et al., 2017). 

As consequências do consumo de bebidas alcoólicas estão ligados ao âmbito 

da saúde e aos problemas sociais, como por exemplo: a direção após ingerir 

bebidas alcoólicas, acidentes automobilísticos, envolvimento em discussões e 

brigas, relações sexuais sem proteção e a vida acadêmica com baixo 

aproveitamento relacionado às faltas e a chegar atrasado nas aulas (BARROS; 

COSTA, 2019). 
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Argumenta-se que com os tempos modernos foi surgindo novas motivações e 

formas de obtenção de substâncias psicoativas , utilizada tanto por adultos como 

jovens de todas as classes sociais. O álcool talvez seja a substância psicoativa mais 

utilizada no mundo , e dependendo da quantidade, frequência de consumo e 

circunstâncias ele pode ser utilizado sem problemas, porém os dados levantados 

indicam que uma parcela importante da população utiliza esse uso recreativo por 

outros, que são chamados de riscos ou prejuízos, que acarretam graves 

consequências psicológicas, sociais e físicas (NEMÉSIO, 2003). 

Barros e Costa (2019) mostram o consumo de álcool dos estudantes com 

fatores associados que são: socioeconômicos, comportamentais e relacionamento 

familiar, que levam ao estresse, a pressão do grupo, moradia longe da família, 

pouco contato com a família, problemas mentais e comportamentos de riscos. 

Os fatores de risco e o  padrão do uso de álcool na população universitária é 

mostrado por questões comportamentais, sociais que evidenciam que o beber 

problemático que eles desenvolvem se mostra pelo fato de  estar longe da família, 

morar em outra cidade, e a oferta em grande escala em festas e locais de lazer com 

vendas livres propiciando o consumo de álcool (PELICIOLI, et al., 2017). 

Ramis, et al., (2012) explica o fato da associação do tabagismo com o 

consumo de álcool se relacionar com o local onde residem pois, para a maioria está 

pela primeira vez longe dos pais com isso rompem alguns hábitos e adotam novos 

estilos de vida.   

O risco se eleva quando os pais são separados ou quando os jovens residem 

com outras pessoas. O desarranjo familiar e a ligação com colegas delinquentes na 

adolescência, intensifica os fatores para o surgimento do consumo de drogas. Além 

de que os adolescentes de pais consumidores ou dependentes de alguma droga são 

levados a ter o mesmo comportamento (NEMÉSIO, 2011). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

percentual de jovens que já consumiram álcool está crescendo como foi observado 

no período de 2012 a 2015, período no qual se teve o aumento de 50,3% para 

55,5%. Além disso, Antoniassi e Gaya (2015) diz que para os jovens, os efeitos do 
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uso de bebidas alcoólicas são deveras sedutores e gratificantes, sendo dessa forma 

percebido como um facilitador social, aumentando a sensação de auto adequação e 

diminuindo a ansiedade. Estudos revelam que os desejos relacionados ao consumo 

de drogas está vinculado ao aumento da autoconfiança, da sociabilidade, da 

sensação de felicidade e descontração e da desinibição. 

O jovem acadêmico, ao ingressar em um novo meio, sente a necessidade de 

se socializar, e como a faculdade é o local onde encontramos variadas experiências, 

sejam elas educativas ou não, alguns universitários no intuito de fazerem parte de 

certos grupos, podem encontrar no consumo de álcool uma chance de participarem 

dos mesmos, criando um possível hábito de consumo de tal substância, que 

possivelmente irá interferir diretamente no desempenho acadêmico do jovem 

(LEITE, et al., 2016). 

As consequências que podem acarretar com o consumo excessivo da 

substância, são observados por Bortoletto (1990) uma vez que as alterações 

metabólicas ocorrem quase que exclusivamente no fígado onde o mesmo é 

metabolizado, gerando lesões como a esteatose, a hepatite alcoólica, a cirrose e o 

câncer primitivo do fígado.  

Os grupos que apresentaram maior consumo de álcool segundo Pedrosa, et 

al., (2011) principalmente o abuso dessa substância, são os estudantes 

universitários do sexo masculino, os de maior idade, os tabagistas e aqueles que 

estavam expostos à publicidade do álcool. 

O aumento no consumo de álcool está ligado ao estilo de vida, ansiedade, 

estresse, depressão, baixa auto estima, e os universitários estão mais expostos a 

ambientes em que o consumo de álcool é fácil (MONTEIRO, et al., 2018). 

Muitas causas são apontadas por serem responsáveis pelo aumento do 

consumo de álcool pelos adolescentes; não somente o estilo de vida atual, mas 

também mudanças na socialização, o enraizamento das tradições culturais, a 

divulgação publicitária e pelas atrações dos próprios locais (PEREIRA, 2003). 
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O ambiente mais propício para o consumo do álcool são as festas de 

faculdade e o “morar sozinho” sendo esses detalhes mostrados como os maiores 

fatores de risco para os universitários (RABELO, et al., 2018). 

Um estudo que avaliou o uso de álcool e tabaco, mostrou que se observa 

uma relação direta de idade com o tabagismo evidenciando que quanto mais velho o 

universitário, maior a chance de consumo, no que se vê o contraste, com a menor 

autopercepção em saúde maior a chance de tabagismo. Universitários que moram 

sozinhos apresentam maior prevalência no tabagismo em contravenção aos que 

moram com amigos, que tem a maior prevalência do uso de álcool. E a análise de 

que independente se vieram de escolas particulares ou públicas o consumo de 

álcool e tabaco é o mesmo (RAMIS, et al., 2012). 

Os principais problemas que ocorrem nos universitários devido ao uso de 

bebidas alcoólicas são: náusea, vômito, ressaca, coisas que fizeram e se 

arrependeram, críticas que receberam por usar bebidas alcoólicas, perda de 

memória, perda de aula, brigas e discussões, condução sob o efeito de álcool, 

ferimentos, depredação de propriedade, conflitos com a polícia ou aproveitamento 

ruim nas provas (OLIVEIRA, et al., 2009). 

Outra consequência é a ideação suicida que se apresenta em um momento 

importante do universitário que é na saída da adolescência e entrada na vida adulta, 

como nas adversidades vividas na vida acadêmica. O suicidio é a segunda causa de 

morte entre os estudantes universitários, e diversos fatores se associam a essa 

ideação e entre os aspectos estão o consumo de álcool, orientação sexual, sintomas 

depressivos entre outros (SANTOS, 2017). 

O uso problemático do álcool pelos universitários é maior naqueles que têm 

hábitos como: tabagismo, dirigir alcoolizados, relações sexuais desprotegidas, uso 

de drogas ílicitas. E observa-se o aumento entre aqueles que tinham comportamento 

de risco e o uso de substâncias. Medidas de prevenção abordadas falam sobre 

aumentar o conhecimento dos estudantes sobre esse consumo e seus prejuízos 

para que os mesmos possam ser evitados (BARROS; COSTA, 2019). 
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Enfatizar a importância das ações de promoção em saúde com estratégias de 

articulação transversal, são determinantes no processo saúde-doença dentro na 

comunidade universitária, mostrando as diferenças para as necessidades 

individuais, focando na minimização das consequências geradas pelo abuso do 

álcool e também do tabagismo (MONTEIRO, et al., 2018). 

1.  

2.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      O resultado deste estudo evidencia que os universitários são vulneráveis 

ao consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, prevendo o 

futuro destes discentes que são em sua maioria jovens e que buscam na 

universidade a primeira porta de entrada ao mercado de trabalho. O assunto deve 

ser abordado dentro das instituições para que medidas de prevenção ao abuso do 

consumo sejam implantadas trabalhando maneiras de lazer e distrações dos jovens 

universitários para que não procurem no álcool este alívio do estresse do dia a dia 

ou da diversão mundana somente encontrada neste hábito.  

Conclui-se que medidas preventivas são necessárias pois, observou-se 

claramente que o consumo desenfreado se liga ao fato de ser induzidos por ciclos 

sociais, publicidades, ansiedades e pesares. O apoio emocional e qualidade das 

informações sobre os prejuízos, tal como consumir de forma social e como não se 

perder nesse meio mostra resultados animadores de jovens conscientes e futuros 

profissionais que sabem passar o conhecimento de forma abrangente e clara. E dá 

ao estudo um valor maior já que observamos escassez de informações sobre o 

mesmo. 
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