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RESUMO

atualmente os problemas relacionados ao álcool e a depressão são os maiores problemas da saúde publica. 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 várias transformações, estão mais vulneráveis a se tornarem

dependentes do álcool podendo assim causar vários problemas mentais, dentre esses problemas está à depressão. Este projeto tem como objetivo identificar e discutir a relação

entre o consumo abusivo do álcool e os processos depressivos. 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. Com base nos resultados parciais,

podemos perceber que os índices apresentados são alarmantes. Desse modo Faz-se necessário voltar estudos para esse contexto, podendo fazer possíveis intervenções

psicológicas, objetivando dar suporte a questões inerentes ao adoecimento psíquico para melhorar a qualidade de vida dos universitários.
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