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ASSOCIADOS A ELES ENTRE GRADUANDOS DE ODONTOLOGIA
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Resumo
O presente estudo investigou o uso e abuso de álcool e outras drogas e fatores socioeconômicos e sociodemográficos
a eles associados entre graduandos de odontologia. Os participantes (graduandos em odontologia) responderam
instrumentos de pesquisa validados, que investigam as variáveis relacionadas a este estudo, incluindo a variável
dependente (uso de álcool e outras drogas) medida pelo questionário para triagem do uso de álcool, tabaco e outras
substâncias, o ASSIST, e as variáveis independentes (socioeconômicos e sociodemográficos). Foi realizado Odds Ratio
e a análise bivariada pelo teste qui-quadrado ou exato de Fisher, no nível de significância de 5%, para testar a
associação entre a variável dependente e variáveis independentes. Não foram encontradas associações entre as
variáveis estudadas.
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Introdução
A temática do uso de substâncias ilícitas entre jovens é
alarmante e muito discutida, porém, nem sempre bem
compreendida pela sociedade, que é aversa aos
usuários, imputando a eles estereótipos e rótulos
negativos. Essa estigmatização, aliada a outros fatores,
impede, muitas vezes, que os mesmos procurem
qualquer tipo de ajuda a fim de sanar o problema (Lobo &
Babosa, 2017).
Há evidência do uso abusivo de álcool entre estudantes
de Odontologia, bem como de sua associação com
variáveis sociais (Oliveira et al, 2016). Entretanto, são
escassos os estudos que pesquisem o uso de drogas
ilícitas entre estudantes de odontologia.
O objetivo deste estudo foi investigar o uso e abuso de
álcool e outras drogas e fatores socioeconômicos e
sociodemográficos a eles associados entre graduandos
de odontologia.

Resultados e Discussão
Os
participantes
(graduandos
em
odontologia)
responderam instrumentos de pesquisa validados, que
investigam as variáveis relacionadas a este estudo,
incluindo a variável dependente (uso de álcool e outras
drogas) medida pelo questionário para triagem do uso de
álcool, tabaco e outras substâncias, o ASSIST, e as
variáveis independentes (sociodemográficos).
Os resultados são apresentados nas tabelas 1 e 2
abaixo.
Tabela 1: Associação do uso de álcool às variáveis
sociodemográficas.

Tabela 2: Associação do uso de outras substâncias às
variáveis sociodemográficas.

Conclusões
Não foram encontradas associações entre o uso de
álcool e outras substâncias e fatores sociodemográficos.
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