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1. Introdução

O presente estudo constitui um recorte de um estudo mais amplo denominado “O estudante da

UNICAMP: perfil sociodemográfico, cultural, identidade pessoal e social, espiritualidade, qualidade

de vida, uso de álcool e outras substâncias psicoativas, saúde física e mental”, que coletou dados

durante os anos de 2017 e 2018 através de questionário bastante amplo respondido por alunos

de graduação da Unicamp. O resultado desta pesquisa gerou um banco de dados com respostas

de 6.906 estudantes de vários cursos da universidade, abordando temas como: informações gerais

e sociodemográficas; situação estudantil; identidade e etnia; religião e espiritualidade; atividades

físicas e saúde física e mental.

Grande parte das bibliografias usadas (BRITTAIN; DINGER (2015), NEVES; DALGALAR-

RONDO (2007), SANTOS JR et al. (2014) e WOODFORD; KRENTZMAN; GATTIS (2012))

mostram indícios de que aqueles que se autodeclaram pertencentes das minorias sexuais e de gênero

(Sexual and Gender Minority ou SGM - na sigla em inglês) tem uma tendência maior de demonstrar

um comportamento de risco quando se trata de uso de álcool e outras substâncias psicoativas.
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2. Objetivos do projeto

O principal objetivo do projeto é apresentar um modelo estatístico para estimar as chances de um

universitário brasileiro, mais especificamente da Unicamp, fazer uso de álcool e outras substâncias

psicoativas em diferentes níveis, e quais fatores podem estar associados a este comportamento.

Como objetivo específico queremos caracterizar se as pessoas pertencentes a grupos de minorias

sexuais e de gênero apresentam fatores associados para desenvolver problemas relacionados ao uso

de álcool e substâncias psicoativas quando comparadas às pessoas não pertencentes a esse grupo.

3. Uma breve descrição da pesquisa

A pesquisa mais ampla, ao qual este estudo está inserido, trata-se de um estudo de corte

transversal, quantitativo, descritivo e analítico, que objetivou avaliar um vasto conjunto de variáveis

sociodemográficas, culturais, da vida estudantil, identidade pessoal, religiosidade, qualidade de vida,

uso de álcool e outras substâncias psicoativas, uso de internet, saúde física e mental de uma amostra

ampla de estudantes universitários de graduação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),

durante os anos de 2017 e 2018. Os dados foram levantados a partir da aplicação de questionário

anônimo e de autopreenchimento aplicado aos participantes da pesquisa em sala de aula. Este

estudo foi realizado sob a coordenação dos Professores Doutores Paulo Dalgalarrondo e Amilton dos

Santos Junior, ambos docentes do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade

de Ciências Médicas da UNICAMP.

Após uma análise exploratória dos dados, observamos alguns dados faltantes e muitas respostas

que não carregam informação relevante para a elaboração do modelo estatístico. Algumas das

variáveis originais foram excluídas, algumas outras foram criadas com base em outras já existentes.

Após esta adequação dos dados chegamos a um banco de dados com 4.185 observações em 58

variáveis. Estes dados foram utilizados para a elaboração dos modelos.

4. Métodos estatísticos utilizados

Estamos propondo uma modelagem segundo uma Regressão Logística Ordinal com Odd’s

proporcionais.

Estes modelos, segundo GIOLO (2017) e AGRESTI (2018) podem ser representados por uma

variável aleatória Y com J categorias. Então P (Y ≤ j) é a probabilidade acumulada de Y menor
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ou igual a uma categoria j = 1, · · · , J − 1. As chances de ser menor ou igual a uma determinada

categoria podem ser definidas como P (Y ≤j)
P (Y >j) .

As log-odd também são conhecidas como logito, são de modo que log P (Y ≤j)
P (Y >j) = logito(P (Y ≤ j)).

Então, o modelo pode ser definido como: logito(P (Y ≤ j)) = αj0 + β1x1 + · · · + βpxp.

Utilizando o pacote ordinal do software R, foram gerados modelos levando em consideração

todas as variáveis e, posteriormente, através de uma técnica de stepwise garantindo a permanência

da variável SGM, chegamos aos melhores modelos.

5. Resultados obtidos

5.1. Análise exploratória dos dados

As principais variáveis de interesse para o modelo no banco de dados foram estudadas em

análise exploratória.

Figura 1: Gráfico da distribuição de SGM e não
SGM no banco de dados.

Pela Figura 1 podemos notar que 78,52%

dos alunos se autodeclaram não pertencentes do

grupo de minorias sexuais e de gênero.

Olhando para a Figura 2 (a), quando com-

paramos o escore Audit, instrumento utilizado

para identificar o uso nocivo de álcool, BABOR

et al. (2003), entre os SGM e os Não SGM,

podemos notar que a distribuição das respostas

são muito parecidas entre os grupos. Isto é, a

maioria em ambos os grupos (mais de 50%) se

encontram na faixa do escore Audit entre 0 - 7,

para os Não SGM temos 24,6% entre 8 - 14 e

8,5% com escore Audit acima de 15. Entre os

SGM esses valores são de 31,8% para escore Audit entre 8 - 14 e 15,8% para escore Audit acima de

15. Isso mostra que parece não haver diferenças na distribuição das respostas de ambos os grupos.

Na Figura 2 (b), quando olhamos para as respostas no questionário sobre o consumo de

maconha, podemos ver que a distribuição nos níveis de resposta comparando SGM e não SGM se

inverte. Enquanto 54,8% dos que se declaram não SGM se encontram no nível de resposta que nunca

fez uso de maconha, apenas 27,4% dos SGM se encontram nesta mesma categoria. Ao passo que,

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



para os que responderam que já fizeram uso, mas pouco, encontramos 35,8% dos que se declaram

não SGM e 51,2% dos que se declaram SGM. Esses valores nos sugerem que existe uma diferença

significativa entre o uso de maconha quando comparamos os grupos SGM e não SGM.

(a) Escore Audit (b) Uso de Maconha

Figura 2: Gráfico da distribuição das respostas para as variáveis (a) Escore Audit e (b) Uso de
Maconha comparando os SGM e não SGM.

5.2. Modelagem estatística

Alguns resultados interessantes que podemos dado nosso objetivo de estimar as chances de um

universitário brasileiro, mais especificamente da Unicamp, fazer uso de álcool e outras substâncias

psicoativas em diferentes níveis, podemos ver:

Para o escore Audit:

• A chance de um estudante do sexo masculino estar em níveis mais perigosos do Audit é 37%

maior do que sexo feminino;

• Para idade, estudantes entre 20 e 22 tem 24% menos chances de estar em níveis mais altos

do Audit quando comparados com estudantes de até 19 anos, esta chance é ainda menor para

quem está acima dos 22 anos, com 43% menos chances quando comparados com estudantes

até 19 anos;

• Para cada ponto no SRQ (instrumento utilizado para mensuração de nível de suspeição de

transtornos mentais) a chance de estar em níveis mais altos no Audit aumenta em 3%.

Para o uso de maconha:

• Não existe diferença significativa no modelo para os gêneros quando olhamos para o consumo

de maconha;
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• Utilizando como referência a área de artes e humanidades, alunos da área de ciências básicas

tem 46% menos chances de fazer uso mais frequente de maconha, nas exatas e tecnológicas a

chance é 35% menor e nas ciências da saúde é 39% menor;

• Para cada ponto no questionário WHOQOL Social a chance de fazer uso de maconha mais

frequente aumenta em 1%.

Preliminarmente, para a resposta do Escore Audit, a variável SGM não mostra significância

estatística no modelo final após o stepwise. Já para o modelo com resposta do Uso de Maconha, sob

uma significância α = 0, 05, a variável SGM se mostra estatisticamente significante para o modelo

com uma razão de chances (odd’s) igual a 1, 43 o que sugere que aqueles que se autodeclaram

pertencentes ao grupo SGM tem 1,43 vezes mais chances comparados com os não SGM de ter

respostas mais próximas de uso frequente de maconha.
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