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RESUMO

No Brasil, o consumo abusivo do álcool e a depressão tornaram-se um dos maiores problemas enfrentados pela saúde pública e vem sendo temáticas cada vez mais discutidas e

estudadas no meio social. Os indivíduos que tem depressão como comorbidade, costumam buscar alívio de sintoma através do consumo do álcool, por acreditar que este possui

um efeito tranquilizante, aliviando os sintomas depressivos, quando, na verdade, ele é caracterizado como uma droga depressora do Sistema Nervoso Central, que atua no

organismo causando alterações no comportamento, podendo causar problemas físicos, psíquicos e cognitivos (Brito, 2014). O consumo abusivo do álcool pode ser um dos

fatores de risco mais comuns em processos depressivos principalmente em jovens, pois, devido a estarem vivenciando um período de varias transformações, estão mais

vulneráveis a tornarem-se dependentes do álcool, podendo causar vários problemas mentais , dentre os quais está a depressão. (Montanha, 2013). A inserção do jovem na

universidade é apontada como fase de vulnerabilidade para o consumo de álcool, já que nesse período, a vida social é mais intensa, ele passa a morar sozinho ou com outros

universitários, tem acesso fácil e rápido à droga através de inúmeros bares e lanchonetes que se instalam próximos ao campus das instituições de ensino superior, além das

festas promovidas pelos próprios alunos (Jomar e Silva, 2013). Com o intuito de investigar sobre os processos depressivos e sua relação com o álcool em jovens universitários, o

presente estudo tem como objetivo geral identificar e discutir a relação entre o consumo abusivo do álcool e os processos depressivos em estudantes da universidade do Estado

de Minas Gerais na Unidade de Ituiutaba, através de uma analise quantitativa dos dados obtidos pela aplicação do Escala de Depressão de Beck e do CAGE (Instrumento de

detecção de problemas relacionados ao uso de álcool).

O procedimento metodológico escolhido foi a pesquisa de Campo de caráter quantitativo, através da aplicação de escalas validadas que classificam a intensidade de sintomas

depressivos (Escala de Depressão de Beck) e problemas relacionados ao uso de álcool (CAGE); e a posterior análise estatística dos dados de caráter comparativo para averiguar

uma possível correlação. De acordo com os resultados parciais da pesquisa foram aplicados 32 questionários nos discentes de oito cursos diferentes da Universidade do Estado

de Minas Gerais Unidade Ituiutaba, com idades entre 18 à 25 (75%) e 25 à 40 (25%), sendo 53,12% do sexo masculino e 46,88% do sexo feminino. Os resultados mostram que

59,4% da amostra total fazem consumo de álcool de forma abusiva, sendo que, desses sujeitos, 66,67% apresentam o risco de desenvolver ou já terem desenvolvido

dependência da substância. Além disso, ainda considerando a amostra total, 28,12% dos sujeitos apresentam algum grau de depressão de acordo com a Escala de Beck. Dos

participantes depressivos, 77,77% fazem uso abusivo de álcool concomitantemente. Quando comparamos os gêneros, os participantes do sexo feminino apresentaram um índice

de 40% de usuários abusivos de álcool, enquanto que o sexo masculino apresentou uma prevalência de 76,5%. Com relação à depressão, os sujeitos do sexo masculino também

apresentam um índice maior de depressivos com 35,3% contra 20% de participantes do sexo feminino que apresentaram algum grau de depressão. Além disso, 23,54% dos

sujeitos do sexo masculino parecem associar processos depressivos com o uso abusivo do álcool contra apenas 9,35% do sexo feminino.

	Ao comparar a faixa etária da amostra, os jovens apresentaram índices muito mais preocupantes, pois 66,66% dos participantes de 18 à 25 anos fazem uso abusivo de álcool e

37,5% apresentaram algum grau de depressão. Por outro lado, o grupo de 25 à 40 anos apresentou um índice de 37,5% de usuários abusivos e apenas 12,5% de depressivos.

29,16% dos jovens de 18 à 25 anos associaram processos depressivos com o uso abusivo de álcool, e nenhum dos participantes do segundo grupo fez essa mesma associação.

 	Com base nos resultados parciais, podemos perceber que os índices apresentados são alarmantes em termos de saúde pública. De acordo com a amostra, quase 60% dos

estudantes estão fazendo uso não saudável do álcool; um uso que pode leva-los a desenvolver potenciais problemas de saúde e prejudicar o funcionamento social e ocupacional.

Além disso, um índice de quase 29% de depressivos numa amostra jovem e ativa é estatisticamente alto e precisa ser considerado.

	Através da análise dos resultados, é possível inferir que processos depressivos podem levar ao uso abusivo de álcool, já que 77,77% dos depressivos tem esse padrão de

consumo. No entanto, a depressão não é a única causa deste comportamento. É preciso repensar políticas e estratégias para reduzir esse comportamento nocivo.

	Além disso, é preciso compreender as diferenças de gênero, que se mostraram extremamente significativas. Os altos índices apresentados pelo sexo masculino, tanto para o uso

abusivo de álcool quanto para a depressão, sugerem um fator predisponente, que precisa ser investigado para contribuir com a prevenção e tratamento peculiares do gênero, se

for o caso.

	Outro dado preocupante é o fato de que os jovens também apresentaram índices mais altos para as duas variáveis. É preciso que a comunidade acadêmica se una para

entender porquê os jovens estão apresentando comportamentos de risco e estão desenvolvendo depressão atingindo índices epidemiológicos alarmantes.

Conclui-se que é necessário haver mais pesquisas para comprovar os índices apresentados na coleta parcial de dados. No entanto, são índices que representam uma realidade

que exige atenção por parte dos órgãos de saúde pública. Além disso, a Instituição de Ensino deve ter um papel na prevenção e assistência a esses jovens em condição de

vulnerabilidade emocional no sentido de diminuir esses índices e aumentar a qualidade de vida dos seus estudantes universitários.
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