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Objetivo: Avaliar o consumo de álcool entre os acadêmicos do curso de
Odontologia de uma instituição privada do norte do estado de Minas Gerais.
Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória, quantitativa e de corte
transversal, composta por alunos do curso de Odontologia, de ambos os sexos,
selecionadas de forma aleatória entre os estudantes de uma instituição privada do
Norte de Minas Gerais. Para coleta de dados foram utilizados os seguintes
instrumentos: um Questionário Sociodemográfico; AUDIT (Teste para Identificação
de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool); IECPA (Inventário de Expectativas e
Crenças Pessoais acerca do Álcool); todos se tratam de questionários fechados,
autoaplicáveis, reconhecidos pela literatura científica e, conjuntamente, tem
aplicação prevista para 30 minutos. Salienta-se que o projeto para o
desenvolvimento desta pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da SOEBRAS. Foi aprovado sob o número do parecer: 530.651.
Resultados: Compuseram a amostra da pesquisa 43 participantes de um universo
de 579 acadêmicos matriculados e frequentes no curso no primeiro semestre letivo
do ano de 2019. Os resultados apontam que 83,72% dos participantes apresentam
baixo risco para dependência do álcool, sendo que 67% dos entrevistados possuem
baixa vulnerabilidade para o envolvimento com o mesmo. Conclusão: Conclui-se
que a amostra estudada apresenta baixo consumo de álcool e baixa expectativa em
relação ao consumo do mesmo, contudo, salienta-se a importância em relação ao
consumo de álcool pela comunidade acadêmico, serviço esse que deve ter como
parceria a atuação profissional do psicólogo.
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