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INTRODUÇÃO: 
 
A passagem da adolescência para a vida adulta e a transição da escola para a 
universidade é marcada por significativas mudanças. Neste período, em que o 
estudante experimenta maior liberade e independência, o aumento nos padrões de 
consumo de álcool tem sido problema recorrente e observado a nível mundial. Além 
disso, o beber pesado episódico tornou-se prática rotineira entre os universitários. 
Este padrão é preocupante, pois o uso excessivo de bebida alcoólica causa sérios 
danos à saúde e torna o indivíduo suscetível a outros comportamentos de risco, os 
quais provocam consequências para a sociedade de forma geral e colocam o 
alcoolismo entre os mais graves problemas de saúde pública. Nesta perspectiva, o 
presente estudo teve por objetivo realizar um levantamento bibliométrico da 
literatura, para conhecer a evolução dos estudos sobre o consumo de bebidas 
alcoólicas por universitários, a partir do cruzamento das palavras-chave “consumo 
álcool” e “estudante universitário”.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Este estudo bibliométrico foi realizado com base em artigos indexados em dez bases 
de dados do Portal de Periódicos CAPES, no período de 1977 e 2015, a partir do 
cruzamento das palavras-chave “consumo álcool” e “estudante universitário”. Como 
critério, foram escolhidas apenas as bases com o maior número de publicações na área 
e selecionados os artigos que continham abstract e palavras-chave, nos idiomas 



 

 

português, inglês e espanhol, totalizando 383 artigos. As quantificações das co-
ocorrência de palavras-chave e da associação dos temas pesquisados foram realizadas 
com o uso dos software UCINET e NETDRAW, respectivamente, mantendo-se apenas 
as palavras-chave que têm duas ou mais relações com outras palavras-chave, 
totalizando 191, das 770 palavras diferentes citadas nos artigos. Os artigos sobre o 
consumo do álcool por universitários são distribuídos dentre 172 revistas diferentes, 
das quais a Revista Latino Americana de Enfermagem (7,4%), Addictive Behaviors 
(6,1%), Journal of American Colégio de Saúde (4,7%), Drug and Alcohol Dependence 
(3,9%) e Alcoholism: Clinical and Experimental Research (3,7%) são as cinco principais 
revistas com mais artigos publicados.  Os resultados evidenciam um aumento do 
número de artigos a partir de 2004, e mostram dois momentos distintos na pesquisa 
de consumo de álcool no contexto universitário: entre 1977 e 2004 foram publicados, 
em média, 2,5 artigos por ano, e 31,8 artigos/ano entre 2005 e 2015. No modelo de 
regressão exponencial ajustado entre ano (x) e o número de artigos publicados (y), 
obteve-se (R2 = 0,84) e (β = 0,201), indicando que há um aumento do número de 
artigos por ano. A análise centralização da rede foi realizada por meio do método de 
aproximação Freeman, e o grau de centralização da rede de palavras-chave foi 25,95%, 
o que indica uma dependência moderada de algumas palavras-chave. De um modo 
geral, a média de centralização de todas as palavras-chave foi 0,706 (σ = 2.649), 
evidenciando que nesta linha de pesquisa, destacam-se o uso de palavras-chave como 
álcool, estudantes, consumo e uso de álcool. Também convém destacar a co-
ocorrência de palavras-chave como binge (uso pesado de álcool por tempo 
determinado, geralmente por mais de um dia) e drogas. Ressalta-se que não houve 
nenhuma diferença significativa no uso dos temas ao longo dos anos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Este estudo provê uma leitura da produção científica sobre o consumo de bebidas 
alcoólicas por estudantes universitário, evidencia que houve um crescente interesse da 
comunidade científica ao longo dos anos pelo tema e propõe caminhos para pesquisas 
futuras, por meio de elementos já estudados e estruturados.  
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


