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RESUMO 
 

O consumo de álcool tem sido um problema que vem progredindo prejudicando a saúde e 

sociabilidade humana. É devido a tal condição que se tem buscado avaliar o perfil dos 

consumidores no uso de álcool e, especialmente, entre os universitários. Este estudo tem como 

objetivo identificar os problemas no uso de álcool em relação ao excesso e a dependência em 

universitários. 201 sujeitos de 18 a 32 anos, homens e mulheres, de instituições de ensino 

superior publicas e privadas da cidade de João Pessoa-PB, Brasil; eles responderam o AUDIT e 

dados sócio-demográficos. As correlações intra-itens e inter-fatores revelara relações positivas e 

significativas; visando corroborar a consistência dos AUDIT, observou-se que o alfa de 

Crombach foi acima de 0,70 para cada fator. A análise do qui-quadrado revelou uma maior 

freqüência de universitários nas zonas de alto risco do consumo de álcool.  

 

Palavras-chave: Problemas com álcool, autoestima, grupos sociais, modelo teórico.   
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo de substâncias alcoólicas  entre os jovens tem sido um fenômeno que tem 

causado problemas sociais, psicológicos e de saúde; isto tem gerado uma questão de saúde 

publica, pois, o uso excessivo de álcool tem alcançado estudantes dos mais variados graus 

educacionais (Agante, 2009; Bye & Rossow, 2010; Carlini, Carlini-Contrim & Silva-Filho, 

2007; Carlini-Contrim, Gazal-Carvalho & Gouveia, 2000; Dallo & Martins, 2011; Kerr-Corrêa, 

Andrade, Bassit & Boccutto, 1999; Matute & Pillon, 2008; Silva, Malbergier, Stempliuk & 

Andrande, 2006; Silveira et al., 2008; Rubio, 2008).  

Diante dessa situação é que tem avaliado o perfil dos consumidores do uso de álcool e 

mapeado a motivação e causalidade deste fenômeno entre os jovens, principalmente, quanto a 

iniciação, constância e possível padrão de consumo do álcool, pois, este fenômeno tem 

prejudicado a saúde física, mental e social desses sujeito (Balaguer & Pastor, 2001; Formiga, 

2011; Musitu, Jiménez & Murgui, 2007; Navarro & Pontillo, 2002; Llorens, Palmer & Perellón 

del Rio, 2005; Romera, 2008). 

Devido a busca urgente de soluções quanto ao problema do consumo excessivo de álcool 

entre os jovens é que várias forma de avaliação tem sido abordadas: da anamnese sobre a história 

familiar, genética, vida pessoal, para pela avaliação social dos consumidores; porém, tem 

insistentemente, requisitados instrumentos de diagnóstico capaz de facilitar a mensuração do 

problema com maior economia e praticidade aplicado à pessoas suspeitas ou não em relação ao 

uso de álcool (Breda & Almeida, 2010; Guimarães et al., 2010; Henrique et. al., 2004; Jomar, 

Paixão & Abreu, 2012; Kessler, 2011; Maisto, Connors & Allen, 1995; Meneses-Gaya et al. 

2011; Souza et. al., 2008).  

Sendo assim, dos muitos instrumentos que avaliam o uso de substâncias psicoativas lícitas 

e ilícitas o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) conhecido no Brasil como teste de 

identificação de problemas relacionados ao uso de álcool, ainda tem sido um dos instrumentos 

mais utilizados em pesquisas sobre a identificação de problemas com álcool  (Aertgeerts et. al., 

2000; Carvalho, 2010; Coelho, 2010; Corradi-Webste, Laprega & Furtado, 2005; Meneses-Gaya 

et al. 2011; Paz Filho, 2001). Desenvolvido por Babbor et al. (2001; Babor et al., 2004), foi 

traduzido e validado por Figlie et. al. (1997) para o Brasil; este instrumento foi destinado tanto 

para a avaliação inicial ou rastreio sobre o consumo exagerado do álcool e outras drogas quanto 

para perspectivas intervencionistas frente aos prejuízos do consumo dessa substância referente 

aos 12 últimos meses do respondente. As perguntas são organizadas em relação à avaliação da 

quantidade e frequência do uso regular ou esporádico do uso de álcool, quanto a mensuração dos 

sintomas de dependência (por exemplo, falta de controle no uso do álcool, limitação e ao 
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aumento da importância da bebida e consumo matutino [beber pela manhã]) e quanto aos 

problemas recentes na vida relacionados ao consumo de álcool.  

Considerando que o instrumento do AUDIT revela condições psicométricas confiáveis para 

avaliação do problema sobre o uso de álcool, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 

fidedignidade do AUDIT em uma amostra de universitários. Para isso, será avaliado tanto a 

relação item-fator do referido instrumento quanto o alfa de Cronbach; desta maneira, espera-se 

que o AUDIT mantenha a capacidade psicométrica da mensuração quanto a identificação do 

problema com o álcool. 

 

MÉTODO 

 

Amostra 

Participaram do estudo 201 universitários de 18 a 32 anos (M = 21,00; d.p. = 3,48), 63% 

eram mulheres e 47% com uma renda economica acima de 2.500,00 reais. Todos da cidade de 

João Pessoa-PB. A amostra foi não probabilística, pois considerou-se o sujeito que, consultado, 

se dispôs a colaborar, respondendo o questionário a ele apresentado.  

 

Instrumentos 

Os sujeitos responderam um questionário com o seguinte instrumento: 

Teste de identificação de problemas relacionados ao uso de álcool - AUDIT: Trata-se de 

um questionário desenvolvido para Organização Mundial da Saúde, o qual foi organizado de 

acordo com classificação internacional de doença (CID-10) destinada ao rastreamento para uso 

problemático (especificamente, o uso nocivo e dependência) de álcool durante um período de 12 

meses (Babor, Fuente, Saunders & Grant, 1992; Babor & Higgins-Biddle, 2001; Babor, Higgins-

Biddle, Saunders & Monteiro, 2001; Saunders, Aasland, Babor, Fuente & Grant, 1993). No 

Brasil, foi Figlie, Pillon, Laranjeira e Dunn (1997) que validaram o AUDIT com o objetivo de 

avaliar os problemas relacionados ao álcool em contexto hospitalar e em adolescentes, jovens, 

jovens adultos e adultos em diversos países (Bergman & Källmén, 2002; Kerr-Corrêa, Dalben, 

Simão et al., 1999; Kerr-Corrêa, Dalben, Trinca et al., 2001; Kerr-Corrêa, Simão, Dalben et al., 

2002; Laranjeiras et. al., 2009); em todas essas amostras os instrumento revelou indicadores 

estatísticos confiáveis.  

O instrumento AUDIT contém 10 questões em relação ao uso do álcool em relação ao 

último ano de consumo; de acordo Pillon e Corradi-Webster (2006) estas questões são 
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organizadas fatorialmente em três dimensões: a primeira, refere-se a uma medida sobre a 

quantidade e a frequência do uso regular ou ocasional de álcool (por exemplo, freqüência de uso, 

quantidade em um dia típico e freqüência de beber pesado) categorizada como Padrão consumo 

de álcool; as três questões seguintes investigam sintomas de dependência (por exemplo, 

dificuldade de controlar o uso, aumento da importância da bebida e beber pela manhã) 

categorizadas como Sinais e sintomas de dependência; por fim, as quatro questões finais, 

referem-se a problemas recentes na vida relacionados ao consumo (por exemplo, sentimento de 

culpa após o uso de álcool, esquecimentos após o uso, lesões causadas pelo uso do álcool e 

preocupação de terceiros) e que são categorizadas como Problemas decorrentes do álcool.  

De acordo com os autores supracitados, os escores variam de zero (0) a 40 e são obtidos 

por meio da somatória das questões do AUDIT. Uma pontuação igual ou superior a oito refere-se 

a um padrão de risco ou uso problemático de álcool, para pontuações inferiores a esse escore 

considera-se uso não problemático ou baixo risco. O AUDIT tem uma grande vantagem de 

permitir classificar em quatro padrões de uso ou nível de risco quanto ao consumo; estes níveis 

são organizados em Zonas.  

O conceito de Zonas de Risco é interessante pelos seguintes motivos: pautando-se no 

conceito de prevenção do uso de álcool, permite distanciamento da visão baseada na dependência 

– que dicotomiza os pacientes em dependentes e não dependentes – instituindo padrões 

gradativos de uso; em decorrência, as Zonas Contínuas permitem um enfoque na prevenção, uma 

vez que o paciente é sensibilizado para a redução do uso de álcool, sendo estimulado para 

ingresso em Zona de menor risco (Moretti-Pires & Corradi-Webster, 2011, 499). Desta forma, as 

zonas avaliativas são as seguintes: zona I (Até 7 pontos: indica uso de baixo risco ou 

abstinência); zona II (de 8 a 15 pontos: sugere uso de risco); zona III (de 16 a 19 pontos: sugere 

uso nocivo) e zona IV (acima de 20 pontos: demonstra possível dependência) (Babor, et al., 

2004; Moretti-Pires & Corradi-Webster, 2011). 

 

Procedimentos 

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia (CNS, 

1996; ANPEPP, 2000). 

 

Administração e análise dos dados 

Colaboradores com experiência prévia na administração dos instrumentos foram 

responsabilizados pela coleta dos dados, e apresentaram-se as pessoas nas ruas dos bairros da 
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cidade de João Pessoa-PB, como interessados em conhecer as opiniões e os comportamentos 

deles sobre as questões descritas no instrumento da pesquisa.  

Solicitou-se a colaboração voluntária das pessoas no sentido de responderem um breve 

questionário. Após ficarem cientes das condições de participação na pesquisa, assinaram um 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi-lhes dito que não havia resposta certa ou 

errada. A todos foi assegurado o anonimato das suas respostas informando que estas seriam 

tratadas em seu conjunto.  

Apesar de o instrumento ser auto-aplicável, contando com as instruções necessárias para 

que as pessoas possam responder as questões exigidas nos instrumento, os colaboradores na 

aplicação estiveram presentes durante toda a administração do mesmo para retirar eventuais 

dúvidas ou realizar esclarecimentos que se fizessem indispensáveis. Um tempo médio de 30 

minutos foi suficiente para concluir essa atividade.  

Quanto à análise dos dados, no programa estatístico SPPS for Windows 21.0, foram 

realizados as estatísticas descritivas, qui-quadrado, correlação de Pearson e alfa de Cronbach. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fim de atender o objetivo principal deste estudo, inicialmente, efetuou-se uma correlação 

de Pearson entre os fatores específicos da AUDIT com seus respectivos itens e a pontuação total 

da escala. Na tabela 1 é possível observar que todas as correlações foram positivas entre os itens 

AUDIT 1 a 4 com o fator PCA (Padrão Consumo de Álcool) e com AUDIT (Pontuação total 

teste de identificação de problemas relacionados ao uso de álcool), sendo todas significativas.  
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Na tabela 2, mais uma vez observou-se, também, a existência de correlações positivas entre 

os itens do AUDIT 5 a 7 com o fator SSD (Sinais Sintoma de Dependência) e com o AUDIT 

(Pontuação total teste de identificação de problemas relacionados ao uso de álcool), também, 

com todas as relações significativas.  

 

 

Na tabela 3, ainda foi observado a existência de correlações positivas entre os itens do 

AUDIT 8 a 10  do fator PUA (Problemas Uso Álcool) e AUDIT (Pontuação total teste de 

identificação de problemas relacionados ao uso de álcool), os quais, foram significativos.  

 

 

Considerando que os itens e faores estiveram interrelacionados, avaliou-se a consistência 

interna dos respectivos fatores; desta forma, o calculo do alfa de Cronbach (α) foi realizado, 

encontrando os seguintes resultados: o PCA (Padrão Consumo de Álcool) observou um alfa (α) 

de 0,85, o fator SSD (Sinais Sintoma de Dependência) um alfa de 0,74, por fim, o PUA 

(Problemas Uso Álcool) um alfa de 0,79. No que se refere a pontuação total (AUDIT) o alfa foi 
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de 0,87. Como objetivo complementar, avaliou-se a relação entre os fatores PCA, SSD e PUA, 

esta revelou uma relação positiva entre eles (ver tabela 4). 

 

A partir desses resultados é possível salientar a consistência do teste AUDIT em 

universitários, tanto na relação mais especifica item-fator, quanto na perspectiva da consistência 

interna dos itens. Um resultado adicional que pode ser destacado, ao observar a relação entre os 

fatores do AUDIT, refere-se a existência da correlação entre eles, condição, que provavelmente, 

indicará que numa maior pontuação em um desses fatores, maior, também, será a pontuação nos 

outros. 

A partir desses resultados, avaliou-se descritivamente, a zona de risco em relação ao álcool 

na referida amostra. Através do calculo de qui-quadrado, observou-se as seguintes freqüências 

dos sujeitos que responderam nas zonas do AUDIT: dos 201 respondentes, 95 deles se 

encontraram na zona II (a qual sugere uso de risco alcoólico), 37 destes na zona III (sugere uso 

nocivo de álcool) e, 69 deles na zona IV (demonstra possível dependência no alcool) (χ2 = 25,19, 

gl = 2, p < 0,01). Tais resultados sugerem o problema com o uso de álcool em universitários; é 

destaque a quantidade de jovens que se encontram na zona IV, mesmo tendo, a maioria deles se 

localizado na zona II, relacionado ao risco leve; porém, essa condição merece muita atenção, 

pois, possivelmente, tal padrão de consumo nas referidas zonas, deveria ser avaliado 

considerando a experiência de vida e motivos do uso de álcool desses sujeitos.  

De forma geral, é destacável a quantidade de universitários localizados nas diversas zonas 

de risco, principalmente, na zona IV, a qual demonstra possível dependência. Tal resultado 

merece atenção, pois ao considerá-lo, reflete-se sobre a condição de que estar na universidade, 

provavelmente, não é condição suficiente para inibição do problema com o álcool.  

O presente estudo procurou avaliar o padrão de consumo no uso do álcool em 

universitários; os resultados observados corroboram não somente que o instrumento destinado ao 

rastreamento do problema no consumo de álcool é confiável, mas, que as análises de freqüência 

neste consumo é algo alarmando nos respondentes. Aponta-se então, não somente para o 

problema com tal substancia, mas, que na categoria observada nas respostas dos sujeitos 
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pesquisados, isto é, chama-se a atenção para o estabelecimento, com base nos resultados, de um 

indicador de saúde mental e social, já que o excesso e dependência no uso de álcool têm causado 

inúmeros problemas interpessoais e sociais (Fachini, 2009; Lucas et al., 2006; Nunes, 

Campolina, Vieira & Caldeira, 2012; Picolotto et al. 2010). 

Com isso, pretende-se deflagrar a gravidade do contexto social em que os grupos avaliados 

poderão viver quando sua experiência e organização psicológica funcionar, sine quo non, em 

relação ao consumo de álcool interferindo na estruturação e funcionalidade psicossocial dessas 

pessoas e seu entorno. O problema quanto ao uso de álcool e seu possível excesso é um 

fenômeno de alta gravidade e, mais ainda, a partir desses resultados, mais grave, para as pessoas 

em vulnerabilidade. Mas, a periculosidade no uso excessivo vai além do problema de saúde, pois, 

este fenômeno estar inserido ou é causador de outros fenômenos, por exemplo, a violência, a 

criminalidade, etc. (Almeida, Pasa & Scheffer, 2009; Andrade & Anthony, 2009; Chalub & 

Telles, 2006; Franchino, Nóbrega & Castellanos, 2009; Sintra & Formiga, 2012). 

De forma geral, espera-se que o objetivo deste estudo tenha sido cumprido, principalmente, 

no que diz respeito à consistência interna do teste AUDIT e a identificação do transtorno no uso 

do álcool nos respondentes; sendo assim, a partir dos achados neste estudo, acredita-se que eles 

seriam úteis no emprego em áreas afins da psicologia, por exemplo: educação, assistência social, 

saúde, etc. Todavia, mesmo que tais resultados tenham apresentado confiança em sua medida é 

necessário destacar a importância de sua replicação em outros contextos sociais, educacionais, 

econômicos e culturais.  

Mesmo tendo comprovado a hipótese estabelecida, alguns limites devem ser considerados 

na realização de futuros estudos: seria útil conhecer os aspectos quanto ao uso excessivo de 

álcool que podem ser comuns em universitários de outros Estados brasileiros; outro estudo 

importante seria focar na avaliação das variações das respostas dos mesmos construtos na 

dinâmica da socialização familiar, hábitos de lazer ou diversão, etc; não menos importante seria 

reunir evidências da validade e precisão intra, inter e pan-cultural com construtos correlatos ao 

tema e conhecer a estabilidade temporal (teste-reteste) replicando as hipóteses testadas neste 

estudo com amostras maiores e mais diversificadas quanto às características dos participantes.   
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