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Consumo de álcool e drogas pelos estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí - SP.

Use of alcohol and drugs by the students of Faculdade de Medicina de Jundiaí - SP.
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RESUMO
Neste estudo transversal foram utilizados 

questionários anônimos para avaliar o uso de oito 
substâncias pelos alunos da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí. O total de respostas foi 74,5% (n = 292). O uso 
na vida foi: álcool 95,9%, tabaco 47,4%, solventes 
47,3%, maconha 35,4%, anfetamínicos 25,3%, 
tranquilizantes 10,3% e cocaína 2,1%. O uso nos 
últimos 12 meses foi: álcool 91,2%, solventes 34,6%, 
tabaco 25,4%, anfetamínicos 18,5%, maconha 14,8%, 
tranquilizantes 6,8% e cocaína 0,3%. O uso nos últimos 
30 dias foi: álcool 82,5%, solventes 18,9%, tabaco 
16,5%, anfetamínicos 12% e maconha 5,8%. O álcool e 
o tabaco foram as substâncias mais experimentadas 
com idade menor que 14 anos; entre 15 e 19 anos foram 
a maconha e os solventes; acima dos 20 anos foram os 
anfetamínicos e os tranquilizantes. Na vida, no último 
ano e no último mês, os homens foram os que mais 
usaram tabaco, maconha e anfetamínicos. Depois de 
beber 47,7% faltaram à aula, 36,1% dirigiram, 14% 
brigaram e 8,8% sofreram acidentes. Concluiu-se que 
são necessárias medidas educativas e de prevenção do 
uso dessas substâncias estudadas, aos estudantes da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí.

ABSTRACT
In this transversal study, anonymous questionnaires 

were used to analyze the use of eight substances by the 

priscila_fmj@yahoo.com.br

students of Jundiaí Medical School. The total of 
answers were 74,5% (n = 292). The lifetime use was: 
alcohol 95,9%, tobacco 47,4%, solvents 47,3%, 
cannabis 35,4%, amphetamines 25,3%, tranquillizers 
10,3% e cocaine 2,1%. The use in the last 12 months 
was: alcohol 91,2%, solvents 34,6%, tobacco 25,4%, 
amphetamines 18,5%, cannabis 14,8%, tranquillizers 
6,8% e cocaine 0,3%. The use in the last 30 days was: 
alcohol 82,5%, solvents 18,9%, tobacco 16,5%, 
amphetamines 12% e cannabis 5,8%. Alcohol and 
tobacco were the substances most used by the students 
with less than 14 years old; between 15 and 19 years old 
were cannabis and solvents; above 20 years old were 
amphetamines and tranquillizers. In lifetime use, in the 
last 12 months and in the last 30 days males were those 
which more used tobacco, cannabis and amphetamines. 
After drinking 47,7% missed classes, 36,1% drove cars, 
14% fought and 8,8% suffered accidents. The 
conclusion was that educational and preventive 
measures are necessary to the students at Jundiaí 
Medical School.

INTRODUÇÃO
O uso não-médico de substâncias psicoativas por 

estudantes de Medicina e médicos tornou-se área de 
crescente interesse e preocupação para pesquisadores, 

(1)  instituições educacionais e associações médicas Essa .

tendência deve-se ao fato de que o uso de tais 
substâncias pode prejudicar tanto a formação dos 
futuros médicos como a sua capacidade de 
identificação precoce do abuso de drogas, 
encaminhamento e tratamento dos pacientes com 

( 2 )quadros de dependência .  Além disso,  o 
comportamento social do médico e os cuidados com sua 
própr ia  saúde  represen tam exemplos  de  
comportamento para a sociedade e seu sucesso 
profissional encontra-se intimamente relacionado ao 
grau de confiança que ele é capaz de passar ao seu 

(3)paciente . Segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, a formação do médico inclui: promover 
estilos de vida saudáveis, bem como cuidar da própria 
saúde física e mental e buscar seu bem-estar como 

(4)   cidadão e como médico .

Teoricamente, esses jovens deveriam ser detentores 
de maior conhecimento a respeito do uso e abuso de 
substâncias psicoativas quando comparados à 

(5)  população universitária geral . No entanto, a maioria 
das escolas de Medicina não aborda essas questões 
adequadamente no decorrer do curso, sendo que as 
informações sobre alcoolismo e dependência de 
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drogas, quando não negligenciadas, são fornecidas de 
(2)modo superficial e fragmentado . Dessa forma, os 

estudantes de Medicina não estão imunes à tendência 
(6)geral de crescimento do consumo de drogas , embora 

se sintam protegidos da dependência e dos efeitos 
deletérios do uso, embasados no conhecimento que 

(5)acreditam ter .
Os estudantes de Medicina experimentam grande 

estresse durante a graduação e foi demonstrado que, no 
início do curso médico, os estudantes têm saúde mental 
semelhante a estudantes de outros cursos. No decorrer 
do curso de Medicina essa saúde deteriora-se, 
resultando em altos índices de depressão. Esse fato 
decorre de diversos fatores como: mudança de cidade e 
adaptação a um ambiente novo no primeiro ano, 
dificuldade crescente do curso, preocupação financeira 
decorrente do custo das faculdades particulares, 
competitividade entre os alunos, contato frequente com 
o sofrimento e a morte, intensa carga horária e o exame 

(7,8)de residência cada vez mais próximo Estudantes de . 

medicina já apontaram o estresse como um fator para o 
(9)uso de substâncias psicoativas , no entanto, diversos 

autores que tentaram correlacionar essas duas 
variáveis não encontraram significância estatística 

(10)nessa relação .

Uma pesquisa realizada pela Escola Paulista de 
(11) Medicina entre 198 médicos com diagnóstico de uso 

nocivo ou dependência de substâncias e que estiveram 
em tratamento, indicou que a idade média dos 
indivíduos foi de 39,4 anos (desvio-padrão de 10,7 
anos), o que revela que essa população encontrava-se 
numa idade economicamente ativa. Ainda nesta 
pesquisa foi demonstrado que 8,5% desses médicos 
tiveram problemas diversos junto ao Conselho 
Regional de Medicina (CRM). Segundo o Conselho 
Médico Britânico, dois terços dos processos relativos à 
má prática e erro médico relacionam-se ao uso nocivo 
ou dependência de substâncias psicoativas.

Assim, os objetivos do presente estudo foram:
1. Verificar a prevalência do consumo de álcool e 

outras drogas por estudantes de Medicina do 1 ° ao 6 ° 
ano da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).

2. Verificar se há diferenças de níveis de consumo 
entre estudantes do sexo feminino e masculino.

3. Comparar os resultados obtidos em estudos 
semelhantes já realizados em outras Escolas Médicas.

4. Incentivar o início de ações de informação e 
prevenção de consumo de substâncias psicoativas.  

MATERIAIS E MÉTODOS
A coleta de dados foi realizada nos meses de 

novembro e dezembro de 2007, entre os alunos do 1.º ao 
6.º ano (n= 392) do curso de Medicina da FMJ 
(Número de registro SISNEP: 0012.0.141.000-08). 
Para a coleta de dados utilizou-se um questionário de 
auto-preenchimento, anônimo e não obrigatório, 
formulado a partir do proposto pela Organização 
Mundial da Saúde. Esse instrumento foi utilizado no V 
Levantamento Nacional Sobre o Consumo de Drogas 
Psicotrópicas entre estudantes do Ensino Fundamental 
e Médio da Rede Pública de Ensino nas 27 Capitais 

. .

 

(12)Brasileiras . O questionário foi composto por 
perguntas abrangendo o perfil dos alunos - sexo, idade, 
moradia, classe econômica - e o uso na vida, nos 
últimos 12 meses e nos últimos 30 dias das seguintes 
substâncias: álcool, tabaco, maconha, solventes 
(lança-perfume, “loló”, cola, gasolina, acetona, tinta), 
anfetamínicos (anorexígenos - Dualid, Hipofagin, 
Moderex, Inibex, Preludin, Pervitin), tranquilizantes, 
cocaína, crack. O questionário também abordou as 
idades da primeira vez de uso e questões relativas ao 
consumo de álcool como: tipo de bebida de preferência, 
locais em que bebe com maior frequência, 
consequências e comportamento após o uso. É 
importante ressaltar que o questionário abordou as 
prevalências de consumo e não a dependência de 
drogas.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FMJ e um termo de consentimento 
acompanhou cada questionário explicando os objetivos 
da pesquisa de forma clara e detalhada, assegurando o 
sigilo do processo.

Os questionários foram aplicados durante o 
período de aulas pelo autor e co-autor, com autorização 
dos professores, que cederam cerca de 20 minutos da 
aula. Apenas os alunos do 5° ano responderam aos 
questionários no hospital ,  após o devido 
esclarecimento sobre a pesquisa. 

Os dados foram analisados pelos programas Excel e 
Epi Info, com utilização do Teste do Qui-quadrado e o 
Teste Exato de Fisher, sendo considerada significância 
estatística quando p<0,05. 

RESULTADOS
Foram respondidos 292 questionários, o que 

correspondeu a 74,5% dos 392 alunos matriculados no 
curso de Medicina da FMJ no segundo semestre de 
2007. O porcentual restante refere-se a alunos que: 
devolveram o questionário em branco, não estavam 
presentes no dia da entrega dos questionários ou não 
foram encontrados no hospital.

A amostra se constituiu de 61% (n=178) do sexo 
feminino e 39% (n=114) do sexo masculino. A idade 
média foi de 22,7 anos. Com relação à moradia, 67,3% 
(n=191) moram em repúblicas, 9,9% (n=28) moram 
sozinhos, 18,3% (n=52) com os pais, 2,1% (6) com 
parentes, 1,4% (4)  em outras cidades e 1,1% (n=3) não 
especificaram o tipo de moradia. 

Quanto ao uso de drogas na vida (Tabela 1) 
constatou-se que as substâncias mais utilizadas, em 
ordem decrescente, foram: álcool, tabaco, solvente, 
maconha, anfetamínicos, tranquilizantes e cocaína. 
Nenhum aluno referiu uso de crack. O uso nos últimos 
12 meses (Tabela 1) mostrou, em ordem decrescente de 
consumo, o seguinte resultado: álcool, solventes, 
tabaco, anfetamínicos e maconha.  Os tranquilizantes e 
a cocaína mantiveram-se como os menos consumidos, 
com frequências de 6,8% e 0,3%, respectivamente. Em 
relação ao uso nos últimos 30 dias (Tabela 2) verificou-
se a mesma ordem de prevalência de uso nos últimos 12 
meses, com o álcool como a mais consumida, seguido 
de solventes, tabaco, anfetamínicos e maconha.  Todos 
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os alunos negaram uso de cocaína nesse período. 
Quanto à idade do primeiro uso de cada substância, 

as que apresentaram maior índice de experimentação 
para idade menor que 14 anos de idade foram o álcool e 
o tabaco, com respectivamente 43% e 33,3%. Entre 15 e 
19 anos de idade, as substâncias mais experimentadas 
foram a maconha (67,5%) e os solventes (55,8%). 
Acima dos 20 anos de idade, as substâncias mais 
experimentadas foram os anfetamínicos (66,1%) 
seguidos pelos tranquilizantes (64%). Não foi 
constatada diferença estatisticamente significante 
(p<0,05) para as idades médias do primeiro uso de 
substâncias entre os sexos masculino e feminino. 

De acordo com o critério da Organização Mundial 
(12)da Saúde , classificou-se como uso frequente a 

utilização de qualquer droga em 6 a 19 dias dentro dos 
30 dias que antecederam a pesquisa e como uso pesado 
a utilização em 20 dias ou mais nesse mesmo período. O 
uso frequente foi maior para o álcool (24,5%, n=71) e o 
uso pesado foi maior para o tabaco (7,9%, n=23).

A comparação entre o consumo de drogas entre os 
sexos feminino e masculino encontra-se nas tabelas 3, 4 
e 5.

A partir dos resultados, foi verificado o uso de mais 
de uma droga nos últimos 30 dias entre um grupo de 
estudantes. Esses dados encontram-se resumidos nos 
gráficos 1 e 2. 

Questões relativas ao comportamento e às 
consequências diante do consumo de álcool 
demonstraram que 71,5% dos alunos já beberam até se 
embriagar e que depois de beber 47,7% dos alunos 
faltaram à aula, 36,1% dos alunos dirigiram, 14% dos 
alunos envolveram-se em brigas e 8,8% sofreram 
algum tipo de acidente. As bebidas consumidas com 
maior frequência são cerveja/chope (66,9%), 
destilados (18%), vinho (12,9%), licor (1,8%) e saquê 
(0,4%). Do total de respostas obtidas, 91% dos alunos 
bebem com maior frequência com os amigos e os locais 
de maior consumo são bares/ danceterias /boates com 
69,1% das respostas.

DISCUSSÃO e  CONCLUSÕES
O índice de resposta da pesquisa foi de 74,5% da 

população geral de estudantes do curso médico da 
FMJ, sendo semelhante ao obtido em outros 

(8,9,13,14,15)estudos . No entanto, cabe ressaltar que os  

alunos que faltaram à Faculdade nos dias da pesquisa 
e, portanto, que não responderam ao questionário, 
talvez apresentem problemas relacionados ao uso de 
substâncias, já que estudantes com esses problemas 

(1,16,17)tendem a faltar mais às aulas  Apesar da garantia .

do anonimato da pesquisa, os alunos podem ter omitido 
certas informações sobre o uso de drogas, talvez por 
medo de represálias e da divulgação dos dados. 
Entretanto, estudos de metodologia demonstraram a 
va l idade  de  ques t ionár ios  admin is t rados  

(18)anonimamente  Portanto, não existem motivos para .

achar que os dados não sejam representativos dessa 
população. Taxas maiores de adesão a pesquisas são 
obtidas quando os questionários são distribuídos e 

 

(19)coletados durante o período de aulas , portanto, esse 
foi o método de escolha nesse trabalho (exceto para o 5° 
ano). Por tratar-se de um estudo de corte transversal, 
não foi possível afirmar se há aumento do consumo de 
drogas no decorrer da graduação. Para isso, é 
necessária a realização de um estudo prospectivo sobre 

(10)o tema . Os alunos não foram divididos em séries para 
que determinada sala não fosse estigmatizada. 

Apesar de existirem diferenças nos métodos usados, 
muitas conclusões podem ser tiradas a partir da 
comparação deste estudo e de outros prévios. 

O álcool foi a substância mais consumida na vida, 
provavelmente devido à aceitação social e ao forte 
apoio ao consumo pela mídia, além de ser socialmente 
incentivado por familiares ou amigos, fazendo parte da 

(9)rotina de festas e atividades de lazer Depois do álcool, . 

o tabaco e os solventes foram as substâncias mais 
consumidas na vida, resultados de acordo com os 

(8,9,20,21)encontrados na literatura  A única diferença é que .

as prevalências de uso na vida de tabaco e solventes na 
FMJ foram bem semelhantes (47,4% e 47,3%), 
enquanto que nas outras faculdades a diferença entre 
tais prevalências foi um pouco maior. Nos últimos 12 
meses o álcool continuou sendo a substância mais 
consumida, agora seguido pelos solventes e tabaco, 
resultado semelhante ao encontrado por Lemos et al. 

(10)(2007) , mas diferente daqueles encontrados por 
(9) (8)Mesquita et al. (1995)  e Andrade et al. (1997) , que 

mantiveram o tabaco como a segunda substância mais 
consumida. 

Em um estudo realizado em 23 escolas de medicina 
dos Estados Unidos, verificou-se que os estudantes de 
Medicina foram os maiores consumidores de álcool 
quando comparados a pessoas da mesma idade. No 
entanto, constatou-se um consumo menor ou similar 
das outras substâncias entre os estudantes de medicina 

( 1 8 )quando comparados à mesma população . 
Verificamos que os usos na vida, nos últimos 12 meses e 
nos últimos 30 dias, de álcool, maconha e cocaína 
foram maiores entre os estudantes de medicina norte-
americanos. O uso de tabaco foi maior entre os alunos 
da FMJ nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias.

É preocupante a alta prevalência de uso de 
solventes entre estudantes universitários do Brasil, 

(10,13,20-23,superando a maconha , no entanto, esse .

consumo já é constatado antes do início da faculdade. 
Um levantamento nacional realizado pelo Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 
- CEBRID entre escolas do ensino fundamental e médio 
da rede pública nas 27 capitais brasileiras revelou que 
15,5% dos estudantes fizeram uso de solventes na vida, 
14,1% no último ano, 9,8% no último mês, 1,5 % uso 
frequente e 0,9% uso pesado. Depois do álcool e do 
tabaco, os solventes são as substâncias mais utilizadas 

(12)pelos estudantes brasileiros . Esses dados enfatizam a 
necessidade de elaborar programas de prevenção a 
essa população específica, não apenas aos 
universitários. Um dos pesquisadores, Professor José 
Carlos Galduróz, acrescenta: “os solventes têm sido 
esquecidos pela sociedade. Quando as pessoas pensam 
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em droga, associam à maconha e à cocaína. Os 
solventes são substâncias extremamente perigosas, que 

(24)  causam arritmia cardíaca, podendo levar à morte” .
O uso de solventes, assim como o de maconha, é bem 
aceito entre os estudantes de Medicina, sendo 
associadas de forma inofensiva ao lazer, carnaval, 

(9)festas e competições esportivas . 
A idade média encontrada para o uso de álcool pela 

primeira vez mostrou que uma minoria de estudantes 
iniciou o uso de bebidas alcoólicas após estar 
frequentando o curso de Medicina (apenas 5,4% dos 
alunos), dados também verificados por Borini et al. 

(3) (25) (1994) . Newbury-Birch et al. (2001) também 
verificaram que os alunos têm contato com álcool antes 
do início da vida universitária, no entanto, aqueles que 
começaram a beber em idades mais jovens fazem uso 
mais pesado de álcool nos dias atuais. Após os 20 anos 
de idade as substâncias mais experimentadas foram os 
anfetamínicos e os tranquilizantes, resultados 
condizentes aos encontrados por Mesquita et al. 

(9)(1995) .

As mulheres estão mais predispostas ao uso de 
tranquilizantes, enquanto os homens ao uso de álcool, 

( 8 )solventes, maconha e cocaína . O uso de 
tranquilizantes na vida e nos últimos 12 meses, apesar 
de não ser estatisticamente significante, foi maior entre 
as mulheres, o que se assemelha aos resultados 

(10,13,26)encontrados em outras pesquisas  O uso de .

maconha foi maior entre os homens, porém, o uso de 
álcool entre os homens foi significantemente maior 
apenas para o uso nos últimos 12 meses e o uso de 
solventes foi maior apenas na vida. 

Após o término da pesquisa, a coordenadora 
pedagógica e o assessor pedagógico foram informados 
dos resultados e mostraram-se interessados em iniciar 
ações de informação e prevenção de consumo de drogas 
junto aos estudantes da FMJ.

Os levantamentos de uso de substâncias entre os 
estudantes de Medicina não devem ter a condição de 
simples documentação, mas devem servir de incentivo à 
elaboração de estratégia de prevenção do uso indevido 
de drogas.

As prevalências de consumo encontradas nessa 

22
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TABELA 1: Uso de drogas na vida e nos últimos 12 meses. 

TABELA 2: Uso de drogas nos últimos 30 dias e média de idade da primeira vez de uso.

* pergunta não existente no questionário

Consumo de álcool e drogas pelos estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí - SP - Priscila de Araujo Spinelli e cols.
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TABELA 3: Uso de drogas na vida pelos sexos masculino e feminino.

*p<0,05 diferença estatisticamente significante entre homens e mulheres quanto ao uso na vida.

* p<0,05 diferença estatisticamente significante entre homens e mulheres quanto ao uso nos últimos 12 meses.

TABELA 4: Uso de drogas nos últimos 12 meses pelos sexos masculino e feminino.

TABELA 5: Uso de drogas nos últimos 30 dias pelos sexos feminino e masculino.

*p<0,05 diferença estatisticamente significante entre homens e mulheres quanto ao uso nos últimos 30 dias.

Perspectivas Médicas, 20(2): 19-25, jul. / dez. 2009
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GRÁFICO 1: Associação de uso de álcool, anfetamínicos e solventes nos últimos 30 dias.
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GRÁFICO 2: Associação de uso de tabaco, anfetamínicos e solventes nos últimos 30 dias.  
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pesquisa mostram a necessidade de serem identificadas 
as razões de consumo, o contexto em que ele ocorre, a 
personalidade dos envolvidos e outros fatores de risco. 
Este estudo teve um aspecto quantitativo e necessita ser 
combinado com dados qualitativos para que tenhamos 
uma visão mais completa do uso de drogas pelos alunos 
da FMJ.

Frente aos resultados obtidos sugerimos algumas 
medidas:

1. Definir e implementar uma política de prevenção 
ao uso indevido de drogas, clara e divulgada a todos os 
integrantes da faculdade.

2. Aumentar a carga horária de aulas que abordem 
a utilização de substâncias psicoativas, a fim de 
incrementar o conhecimento dos alunos sobre os efeitos 
nocivos do uso de drogas e instrumentalizá-los sobre 
como identificar, acolher e tratar pacientes com 
quadros de dependência. 

3. Criar um serviço eficiente de apoio psicológico 
ao estudante na FMJ. Com isso, todos os alunos serão 
ajudados: os que tiverem problemas de uso de drogas e 
os que estiverem com episódios de estresse, ansiedade e 
outros sintomas. 

4. Dar continuidade ao diálogo iniciado com o 
Departamento Pedagógico no sentido de criar 
mecanismos institucionais que favoreçam ações de 
informação e prevenção de consumo de substâncias 
psicoativas.  
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