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RESUMO 

 

Introdução: Intervenções via internet são eficazes para redução do consumo de 

álcool entre universitários, porém os estudos apresentam elevadas taxas de 

abandono. Conhecer os fatores associados à adesão pode favorecer o 

desenvolvimento e potencializar os efeitos dessas intervenções. 

 

Objetivo: Examinar a associação entre o perfil dos estudantes e de estratégias de 

recrutamento na adesão de universitários em uma intervenção via web para o uso 

de álcool. 

 

Métodos: Participaram da pesquisa 46.329 universitários com idade entre 18 e 30, 

de todas as regiões do Brasil e que reportaram consumo de álcool nos últimos três 

meses. Utilizou-se três estratégias de recrutamento: convite aberto sem incentivo 

divulgado em um site, convite sem incentivo dirigido ao estudante ou com incentivo 

de créditos escolares. Os estudantes foram acompanhados após um, três e seis 

meses e o questionário avaliou características educacionais, sociodemográficas, 

nível de motivação e uso de álcool. Análises estatísticas consideraram modelos de 

regressão logística e nível mínimo de significância estatística de 5%. 

 

Resultados: Mulheres (aOR=1,09 IC95%: 1,04; 1,14 p= 0.001) e estudantes com 

maior renda (aOR=1,32 IC95%: 1,21; 1,45 p<0,001) foram mais aderentes, assim 

como estudantes mais motivados (aOR=1,04 IC95%: 1,03; 1,05 p<0,001). Tiveram 

mais chance de aderir universitários que relataram consumo binge (aOR=1,26 

IC95%: 1,19; 1,33 p<0,001) e com uso de risco (aOR=1,11 IC95%: 1,05; 1,18 

p<0,001). O número de consequências negativas relacionadas ao uso de álcool não 

foi associado à adesão (aOR=0,99 IC95%: 0,98; 1,00 p=0,117). Já o recrutamento 

utilizando incentivos (créditos escolares) aumentou em 3,97 vezes a adesão 

(aOR=3,97 IC95%: 2,65; 5,95 p<0,001). 

 

Conclusão: O uso de incentivo foi o principal fator associado à adesão. 

Características sociodemográficas, relacionadas ao uso de álcool e motivacionais 

influenciaram as taxas de adesão à intervenção via web. Os resultados podem 

auxiliar no desenvolvimento de futuras intervenções para o uso de álcool via internet. 

 

Palavras-chaves: Consumo de Bebidas Alcoólicas, Internet, Universitários, Adesão, 
Incentivo. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Internet interventions are effective in reducing alcohol consumption 

among college students, but studies have high dropout rates. Identifying the factors 

associated with adherence may help the development and enhance the effects of 

these interventions. 

  

Objective: To examine the association between student characteristics and 

recruitment strategies on enrollment in a web-based intervention for alcohol use 

among college students.  

  

Methods: A total of 46,329 university students aged between 18 to 30 from all 

regions of Brazil who reported alcohol consumption in the last three months 

participated in the research. Three recruitment strategies were used: open invitation 

without incentive published on a website, invitation without incentive directed to the 

student or with an incentive (school credits). Students were followed after 1, 3 and 6 

months and the questionnaire evaluated educational, sociodemographic 

characteristics, motivation level and alcohol use. Statistical analyzes considered 

logistic regression models and a minimum significance level of 5%. 

  

Results: Women (aOR = 1.09 95% CI: 1.04; 1.14 p = 0.001) and higher income 

students (aOR = 1.32 95% CI: 1.21; 1.45 p <0.001) were more adherent, as well as 

more motivated students (aOR = 1.04 95% CI: 1.03; 1.05 p <0.001). Adherence was 

also higher among college students who reported binge drinking (aOR = 1.26 95% 

CI: 1.19; 1.33 p <0.001) and with risk alcohol use (aOR = 1.11 95% CI: 1.05; 1, 18 p 

<0.001). The number of negative consequences related to alcohol use was not 

associated with adherence (aOR = 0.99 95% CI: 0.98; 1.00 p = 0.117). Recruitment 

using incentives (school credits) increased adherence nearly four times (aOR = 3.97 

95% CI: 2.65; 5.95 p <0.001). 

  

Conclusion: The use of incentive was the main factor associated with adherence. 

Sociodemographic, alcohol use and motivational characteristics were also associated 

with the adherence rates to the intervention. The results may help the development 

of future interventions for alcohol use via internet. 

 

Keywords: Alcohol Drinking, Internet, College, Adherence, Incentive. 
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1. INTRODUÇÃO  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Álcool e Universitários 
 

 Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o álcool é a 

substância psicoativa mais consumida no mundo (World Health Organization, 2018), 

com consumo expressivo entre os estudantes universitários (Schulenberg et al., 

2018; UNODC, 2013). Esse consumo é caracterizado por comportamentos 

frequentes de risco, porém com baixos níveis de reconhecimento de problemas 

associados ao uso (Caldeira et al., 2009).  

 Nos EUA, a prevalência do consumo de álcool foi reportado por 76% 

dos estudantes universitários durante o último ano e por 62% no último mês, desses, 

33% relataram binge drinking - consumo de cinco ou mais doses para homens e 

quatro ou mais doses para mulheres em uma única ocasião (Schulenberg et al., 

2018). Dado semelhante foi observado em uma pesquisa realizada com estudantes 

universitários de 21 países europeus, que concluiu que muitos estudantes se 

envolvem em binge drinking durante a sua estadia na universidade (Dantzer, 

Wardle, Fuller, Pampalone, & Steptoe, 2006).  

 O consumo nesse padrão é associado a problemas físicos, sociais e 

acadêmicos de curto e longo prazo, como acidentes de trânsito, atos de violência, 

problemas de saúde e diminuição da produtividade acadêmica (Andrade et al., 2010; 

Bedendo, Andrade, Opaleye, & Noto, 2017; Mallett et al., 2013). 

 No Brasil, dados do I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, 

Tabaco e Outras Drogas entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras, apontou 

que 86% dos universitários já fez uso de álcool na vida, sendo que homens relatam 

beber mais e em maior quantidade e frequência que mulheres. Em relação ao binge 

drinking nos 30 dias anteriores à entrevista, um em cada quatro universitários 

referiram esse padrão de consumo e um terço o referiu nos últimos 12 meses. 

(Andrade et al., 2010).  

 Diante deste cenário, no qual os problemas relacionados ao uso 

abusivo de álcool entre universitários persistem, tornando-se um problema de saúde 

pública e acarretando uma variedade de consequências negativas (Hingson et al., 
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2009), pesquisadores enfatizam a necessidade urgente de implementar abordagens 

de prevenção e aconselhamento, identificadas por meio de pesquisas, para reduzir 

os danos relacionados ao álcool entre estudantes universitários e jovens adultos 

(Jennison, 2004; Silva & Tucci, 2015).  

 

1.2 Intervenções via internet 
 

 Com o avanço tecnológico, é crescente o número de pessoas que se 

conectam à internet em todo o mundo. No Brasil, estima-se que 54% dos domicílios 

do país tinham acesso a internet em 2016 (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 

2017). A disseminação do acesso à internet favoreceu o surgimento de novas 

possibilidades de intervenções eHealth no campo da saúde, já que a internet permite 

a distribuição rápida e generalizada de informações e o acesso a materiais de 

educação e intervenção em saúde on-line (Elliott, Carey, & Bolles, 2008). O termo 

intervenções eHealth é utilizado para descrever o fenômeno no qual serviços de 

saúde são fornecidos via meios eletrônicos (Atkinson & Gold, 2002). A 

disponibilização de conteúdos eHealth parece ser especialmente relevante entre 

universitários, uma vez que aproximadamente 73% dos estudantes de graduação 

procuram materiais relacionados à saúde por meio da internet (Escoffery et al., 

2005).  

 As intervenções via Internet trazem o benefício de terem potencial para 

alcançar grandes populações de maneira eficiente em termos de tempo (Van der 

Mispel, Poppe, Crombez, Verloigne, & De Bourdeaudhuij, 2017), possibilitar a 

conveniência e flexibilidade de utilização, já que a intervenção não se limita a uma 

localização física específica. Elas ainda são disponíveis 24 horas por dia, permitindo 

que o usuário acesse o serviço conforme necessário, sem a obrigatoriedade de 

agendar previamente um horário, se adequar ao horário comercial ou, ainda, 

aguardar ser chamado em listas de espera (Copeland & Martin, 2004).  

 Intervenções eHealth também favorecem o anonimato (Murray, 

Khadjesari, Linke, Hunter, & Freemantle, 2013; Tensil, Jonas, & Struber, 2013), o 

que pode diminuir o estigma associado a certas condições de saúde, como os 

transtornos por uso de substâncias, sendo o estigma a principal razão apontada 
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para a baixa procura por tratamento para os problemas relacionados ao álcool 

(Sundstrom, Blankers, & Khadjesari, 2017). Há também a possibilidade de serem 

incorporados elementos de design atraentes, como efeitos multimídia, jogos e 

simulações virtuais (Elliott et al., 2008). Além disso, a internet tem a capacidade de 

atingir muitas pessoas que talvez nunca buscariam tratamento formal em serviços de 

saúde mental (Christensen & Mackinnon, 2006). 

 Os custos associados às intervenções baseadas na Internet, após o 

investimento de capital inicial no desenvolvimento, são potencialmente inferiores aos 

de intervenções presenciais (Copeland & Martin, 2004; Laguilles, Williams, & 

Saunders, 2011; Sundstrom et al., 2017), e elas já se mostraram tão efetivas quanto 

às intervenções face a face (Barak, Hen, Boniel-Nissim, & Shapira, 2008; Webb, 

Joseph, Yardley, & Michie, 2010). Por exemplo, intervenções via internet visando a 

redução do consumo de álcool já se mostraram eficazes entre estudantes 

universitários (Cunningham, Wild, Cordingley, van Mierlo, & Humphreys, 2009; Kypri, 

Hallett, Howat, & McManus, 2009) e foram consideradas mais atraentes do que 

outras estratégias (executadas por profissionais, seminários e panfletos) (Kypri, 

Saunders, & Gallagher, 2003). 

 

1.3 Adesão às intervenções via internet 
 

 Embora as intervenções via internet tenham potencial para alcançar um 

grande número de pessoas, vários estudos indicam que seu uso real pode ser 

limitado, especialmente devido às altas taxas de abandono (Wendy Brouwer et al., 

2009; Brouwer et al., 2010; Glasgow et al., 2007; Laguilles et al., 2011; Schulz et al., 

2013). Parte disso está associado à facilidade de descontinuar a intervenção via 

internet (Eysenbach, 2005), assim como às características pessoais dos 

participantes. Por exemplo, pessoas do sexo masculino, solteiras, com baixo nível 

socioeconômico e/ou baixa escolaridade são descritas como tendo maior tendência 

a abandonar pesquisas via web (Goldberg, Chastang, Zins, Niedhammer, & Leclerc, 

2006; Lamers et al., 2012; Young, Powers, & Bell, 2006).  

 Outro elemento que pode conduzir a maiores taxas de abandono é o 

comportamento, foco da intervenção (Edwards & Rollnick, 1997; Geraghty et al., 
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2014). Alguns estudos indicam que usuários com menor consumo de álcool tendem 

a ser mais aderentes do que usuários com maior consumo (Bewick et al., 2008; 

Bewick et al., 2013; Bingham et al., 2010), levando a concluir que pessoas com 

consumo mais pesado são menos propensas a permanecer em intervenções para o 

uso de álcool (Bewick et al., 2008; Bewick et al., 2013; Bingham et al., 2010; 

Edwards & Rollnick, 1997; Radtke, Ostergaard, Cooke, & Scholz, 2017). Como 

consequência, a retenção de pessoas com menor risco tende a tornar os resultados 

da intervenção e sua interpretação tendenciosos (Radtke et al., 2017). 

 Há também estudos que observaram que indivíduos com ensino 

superior e maior nível socioeconômico eram mais propensos a participar de 

pesquisas e intervenções psicológicas (Gosling, Vazire, Srivastava, & John, 2004; 

Kraut et al., 2004). Por sua vez, outros estudos indicaram que homens e usuários 

com menor nível educacional apresentam maiores chances de abandonar as 

intervenções eHeath (Reinwand, Crutzen, et al., 2015; Reinwand, Schulz, Crutzen, 

Kremers, & de Vries, 2015; Strecher et al., 2008). No entanto, houveram estudos 

que não encontraram associação entre o nível educacional e as taxas de perda em 

intervenções via web (Postel et al., 2011; Riper et al., 2009). Dada sua importância, 

esses aspectos ainda devem ser melhor avaliados em estudos futuros sobre 

intervenções para o uso de álcool via internet (Radtke et al., 2017). 

 Visando aumentar as taxas de adesão (acesso ao site de intervenção) 

dos participantes de pesquisas via web, incentivos são comumente oferecidos 

(incentivos financeiros, fornecimento de presentes, emissão de certificados, etc.), 

sendo considerados uma forma tradicional de motivar as pessoas (Göritz, 2006; 

Göritz & Wolff, 2007; Heerwegh, 2006; Laguilles et al., 2011). No entanto, seu uso é 

um tema eticamente controverso entre membros da comunidade científica, sendo 

recomendado que o oferecimento de recompensa financeira leve em consideração a 

natureza do estudo, os potenciais benefícios/riscos para os participantes, as 

diretrizes institucionais ou organizacionais e as normas culturais e sociais 

específicas da população alvo do estudo (Permuth-Wey & Borenstein, 2009). Outro 

aspecto relevante é que se incentivos financeiros são necessários para a 

participação em pesquisas, a real efetividade da intervenção pode ser questionada, 

visto que a mesma falha em representar o mundo real (Bedendo & Noto, 2016). 
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 Apesar de pesquisas sugerirem o uso de incentivos monetários, outras 

alternativas consideradas efetivas para aumentar as taxas de resposta são o uso de 

questionários curtos e personalização de convites (Birnholtz, Horn, Finholt, & Bae, 

2004; Dirmaier, Harfst, Koch, & Schulz, 2007; Edwards et al., 2009; Göritz, 2006; 

Göritz & Wolff, 2007; Heerwegh, 2006; Khadjesari, Freemantle, Linke, Hunter, & 

Murray, 2014; Laguilles et al., 2011). O conhecimento sobre como projetar 

intervenções que minimizem as taxas de abandono de participantes ainda é escasso 

(Jander, Crutzen, Mercken, & De Vries, 2015). O uso de incentivos monetários para 

aumentar a taxa de adesão de participantes encarece a pesquisa e expõe as 

pessoas a poderosos motivadores que estarão potencialmente ausentes quando a 

intervenção for disseminada (Geraghty, Torres, Leykin, Perez-Stable, & Munoz, 

2013). Dessa forma, a estratégia de longo prazo mais eficaz para aumentar o 

engajamento em programas totalmente automatizados é trabalhar para obter uma 

compreensão detalhada das taxas de perdas, e, a partir desse conhecimento, 

desenvolver estratégias que atraiam e retenham os participantes (Andrade et al., 

2016; Geraghty et al., 2013). 
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2.JUSTIFICATIVA 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

  As altas taxas de abandono parecem ser uma característica natural de 

programas de intervenções eHealth, o que pode comprometer seus efeitos devido à 

baixa exposição dos participantes ao conteúdo (Brouwer et al., 2011) e reduzir a 

validade interna e externa dos resultados obtidos (Geraghty, Wood, & Hyland, 2010; 

Shadish et al., 2002). Surge, então, o questionamento quanto a se as intervenções 

funcionariam de forma mais eficaz para algumas pessoas do que para outras 

(Eysenbach, 2005; Postel et al., 2011) e o desafio de como manter os participantes 

aderentes (Postel et al., 2011). Uma estratégia seria relatar e analisar as taxas de 

adesão, indicando os subgrupos de pessoas que permanecem na atividade e que 

potencialmente se beneficiam da estratégia (Eysenbach, 2005). Poucos estudos, no 

entanto, se ocuparam de analisar essas taxas e o impacto de diferentes tipos de 

recrutamento sobre o acesso a programas via internet (Glasgow et al., 2007; Im & 

Chee, 2005). 

  Sabendo que há cada vez mais evidências de que são necessários 

repetidos retornos aos sites de intervenção para que mudanças sustentáveis sejam 

alcançadas (Lenert et al., 2003; Verheijden, Jans, Hildebrandt, & Hopman-Rock, 

2007; Wantland, Portillo, Holzemer, Slaughter, & McGhee, 2004) e que, no entanto, 

os retornos tendem a diminuir acentuadamente nas primeiras semanas de 

participação (Brouwer et al., 2010; Hurling et al., 2007; Verheijden et al., 2007), 

pesquisas que abordem formas de melhorar as taxas de adesão das intervenções 

via web se fazem necessárias (Wendy Brouwer et al., 2009). 

  Quanto ao recrutamento, o uso de incentivos tem sido apontado como 

um motivador para a participação das pessoas (Göritz, 2006; Jander et al., 2015; 

Laguilles et al., 2011; Yu et al., 2017), acarretando no aumento da taxa de respostas 

e diminuição da taxa de evasão (Radtke et al., 2017). No entanto, eles colocam em 

risco a validade das pesquisas via web, já que podem alterar a amostra, atraindo 

participantes específicos, levar as pessoas a preencherem os dados sem 

comprometimento, além de esbarrar em aspectos éticos que podem variar entre os 

países (Göritz, 2006). Por fim, é importante destacar que o uso de incentivos pode 

comprometer a avaliação da efetividade das intervenções via internet (Bedendo & 
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Noto, 2016). Dessa forma, pesquisas que investiguem o impacto dos incentivos em 

pesquisas na web se fazem necessárias (Laguilles et al., 2011). Por fim, também é 

importante investigar a associação entre as características dos participantes e as 

taxas de abandono (Christensen & Mackinnon, 2006). Este conhecimento pode 

fornecer dados sobre se e como a intervenção deve ser adaptada a subgrupos 

específicos de usuários (Van der Mispel et al., 2017). 
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3.HIPÓTESES 
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3 HIPÓTESES 

 

  I: A taxa de adesão de estudantes universitários em uma intervenção 

via web sobre o uso de álcool será maior quando um incentivo (créditos escolares) 

for oferecido. 

  II: A taxa de adesão de estudantes universitários em uma intervenção 

via web sobre o uso de álcool será maior entre mulheres do que entre homens. 

  III: Quanto maior o nível socioeconômico, maior a taxa de adesão de 

universitários em uma intervenção via web o sobre uso de álcool. 

  IV: Quanto maior o consumo de álcool, menor a taxa de adesão em 

uma intervenção via web sobre o uso de álcool. 
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4.OBJETIVOS 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral  

 

 Avaliar a influência do perfil dos estudantes e das estratégias de 

recrutamento na adesão de universitários que acessaram uma intervenção via web 

sobre o uso de álcool. 

 

4.2 Objetivos Secundários  

 

 Descrever e comparar o perfil sociodemográfico de universitários que 

acessaram a intervenção e que retornaram nos follow-ups (1, 3 e/ou 6 

meses);  

 Descrever e comparar o perfil de consumo dos participantes que acessaram e 

dos que retornaram nos follow-ups (1, 3 e/ou 6 meses);  

 Avaliar se as características educacionais dos estudantes (ano do curso, área 

de concentração e tipo de instituição pública-privada) influenciam nas taxas 

de adesão; 

 Avaliar os efeitos de diferentes estratégias de recrutamento (convite aberto 

sem incentivo divulgado em um site, convite sem incentivo dirigido ao 

estudante ou com incentivo de créditos escolares) sobre as taxas de adesão 

dos participantes; 

 Avaliar se a motivação dos participantes está relacionada com a taxa de 

adesão.  
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5.MÉTODOS 
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5 MÉTODOS 

 

  Este estudo está vinculado ao Projeto Temático FAPESP Intervenções 

inovadoras frente a problemas relacionados ao consumo do álcool no Brasil: Busca 

de novas abordagens para uma antiga questão de saúde pública (Processo número 

2015/19472-5), eixo II - Internet para detecção precoce e intervenção breve entre 

adultos jovens.  

 

5.1 Intervenção 

 

 Mediante uma parceira com o Centro de Integração Empresa-Escola 

(CIEE), instituição filantrópica que oferece oportunidades de estágio a estudantes 

em todo território nacional, foi desenvolvido um site/intervenção, intitulado PUB – 

Pesquisa Universitária sobre Bebidas. A intervenção foi baseada em feedback 

normativo personalizado e composta por aplicação de questionários e feedback.  

 Por meio de um ensaio pragmático randomizado e controlado via 

internet, os participantes eram alocados em um dos quatro grupos: Grupo Controle, 

Feedback Normativo Personalizado, Feedback Normativo e Feedback 

Consequências. Após o preenchimento dos questionários, os estudantes recebiam 

informações personalizadas ao seu perfil de consumo de álcool, sendo que os 

feedbacks eram gerados de forma automática e instantânea a partir das respostas 

do indivíduo. 

 A pesquisa foi registrada no site http://www.clinicaltrials.gov com o 

título Development and Evaluation of Effectiveness of an Internet-based Brief 

Intervention for Alcohol Use Among Brazilian College Students, sob o registro 

NCT02058355 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02058355) (Bedendo, 2017). 

 

5.2 Desenho do estudo 
 

  Trata-se de um estudo longitudinal que realizou análises secundárias 

de um banco de dados já existente. Os estudantes foram acompanhados após 1, 3 e 

6 meses e todos receberam lembretes via e-mail (até um máximo de cinco lembretes 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02058355


36 
 

em dias alternados) informando da necessidade de retornarem ao site quando o 

período de follow-up se aproximava. A coleta de dados ocorreu entre outubro de 

2015 e setembro de 2016.  

  Para acesso à pesquisa era exigido um cadastro prévio no portal do 

CIEE para a participação na pesquisa, por meio dele era feito um cruzamento de 

informações checando se o participante estava devidamente cadastrado como 

universitário. 

 

5.3 Participantes: 
 

  Os critérios de inclusão no estudo foram: ter idade entre 18 e 30 anos; 

ser estudante matriculado em uma instituição de ensino superior e reportar consumo 

de álcool nos últimos 3 meses. Os indivíduos que não se enquadraram nesses 

critérios puderam completar os questionários, entretanto não tiveram seus dados 

considerados na pesquisa e subsequentes análises estatísticas. 

  A amostra deste estudo foi composta por 46.329 estudantes 

universitários de todas as regiões do Brasil, convidados a acessar um site para 

“Avaliar seu consumo de bebidas alcoólicas em menos de cinco minutos”.  

 

5.4 Recrutamento: 
 

  O recrutamento se deu de três formas distintas: 

- Convite aberto sem incentivo: acesso espontâneo pelo site institucional ou 

Facebook do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE); 

- Convite dirigido sem incentivo: convites enviados pelo CIEE a universitários 

cadastrados em seu banco de dados. Foram enviados durante oito semanas um 

total de 400.000 convites via e-mail, sendo 50.000 semanais, entre outubro e 

dezembro de 2015. 

- Convite dirigido com incentivo: envio de 903 convites via e-mail, mediados por 

um professor em uma universidade privada na cidade de São Paulo. Para esses 
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alunos foram concedidos créditos escolares (10 horas) caso finalizassem todas as 

etapas da intervenção. Esses créditos poderiam ser utilizados como horas de 

atividades complementares exigidas nas universidades. 

 

5.5 Instrumentos 
 

  Todos os participantes responderam a um questionário que 

contemplava os seguintes dados: 

- Características Sociodemográficas: sexo, idade, estado onde residia e renda 

familiar em salários mínimos;  

- Características Educacionais: área de concentração do curso; o 

semestre/ano e o tipo de instituição (pública ou privada). 

- Características do consumo de álcool: Foi utilizada a escala Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT) (Barbor, Higgins-Biddle, Saunders, & Montero, 

2001; Saunders, Aasland, Babor, De la Fuente, & Grant, 1993) que contém 10 itens 

e foi desenvolvida para detecção precoce do uso de álcool, estando validada para 

universitários (Kokotailo et al., 2004) e na população brasileira (Méndez, Lima, 

Olinto, & Farrel, 1999). A partir dela, os participantes são classificados em quatro 

zonas de risco, sendo elas: baixo risco (0-7 pontos), uso de risco (8-15 pontos); uso 

nocivo (16-19 pontos); possível dependência (20 a 40 pontos). Também foi utilizada 

o AUDIT Alcohol Consumption Questions (AUDIT-C), questionário que considera 

somente as três primeiras questões do AUDIT original, as quais se referem ao 

consumo de bebidas do participante,  para classificação dos universitários com uso 

de risco (pontuação ≥4 para homens ou ≥3 para mulheres) (Bradley, 2007).  

 Além do AUDIT, foram inseridas perguntas sobre a quantidade máxima 

de doses consumidas no ano, tempo gasto para consumi-las, peso e altura do 

participante, gasto financeiro médio com bebidas alcoólicas por evento/saída, idade 

do primeiro uso e idade do primeiro episódio de embriaguez.  

 A fim de controlar de alguma maneira a veracidade das respostas dos 

participantes, foi incorporada uma questão sobre o uso de uma droga fictícia (Você 



38 
 

já consumiu alguma vez álcool com medavane?). Participantes que responderam 

positivamente à questão referente ao uso de uma droga fictícia foram excluídos das 

análises estatísticas (N=485). 

 Por fim, oito questões da escala Rutgers Alcohol Problem Index (RAPI) 

validada para universitários (White & Labouvie, 1989) e que aborda as 

consequências do consumo de álcool foram introduzidas. Elas se referem ao 

consumo de bebidas alcoólicas e condução de veículos, problemas acadêmicos, 

problemas com parentes ou pessoas próximas, enjôo ou vômitos, brigas, 

comportamento impulsivo e relação sexual sem uso de preservativo. As questões 

que dizem respeito a problemas com parentes ou pessoas próximas, enjôo ou 

vômitos e comportamento impulsivo não são originais na escala RAPI, porém foram 

introduzidas uma vez que a literatura aponta estas consequências como sendo as 

consideradas como mais negativas por estudantes universitários (Mallett, Bachrach, 

& Turrisi, 2008; Merrill, Read, & Barnett, 2013). Para computar o número de 

consequências, cada uma das oito questões foram dicotomizadas: 0=não; 1=sim e o 

somatório delas gerou o número de consequências. 

- Característica relativa ao aspecto motivacional: Foi feita a pergunta “O quão 

motivado você está para saber sobre o seu consumo de álcool atual?”, a ser 

respondida por meio de uma escala analógica visual com amplitude de 0 (totalmente 

desmotivado) a 10 (totalmente motivado). 

- Adesão: Foi considerado como aderente o estudante que retornou em pelo 

menos um dos três follow-ups. Essa variável foi dicotomizada: 0 =não aderente; 

1=aderente. 

 

5.6 Análises Estatísticas: 
 

 Todas as análises foram feitas no software STATA versão 14, 

considerando um nível de significância de 5%. Os dados foram submetidos a 

análises exploratórias (em formato de frequências, medidas de tendência central e 

apresentação gráfica) a fim de observar a distribuição das variáveis. A descrição do 
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perfil dos participantes foi realizada por meio de análises descritivas com testes de 

qui-quadrado (2) e ANOVA.  

 Modelos de regressão logística foram utilizados para avaliar o efeito 

das estratégias de recrutamento, gênero, nível socioeconômico e perfil de consumo 

de álcool sobre a retenção dos participantes. As análises inferenciais do perfil 

sociodemográfico e educacional usando modelos de regressão logística foi 

considerado n=43.610, pois 2.719 participantes foram excluídos por responderam 

não sei para renda, categoria pouco explicativa. 

 Já para as análises inferenciais relacionadas às estratégias de 

recrutamento, utilizamos uma subamostra, já que somente 266 universitários foram 

recrutados com uso de incentivo (29,5% do total de convites enviados). Para a 

obtenção da subamostra, foram selecionados apenas estudantes do estado de São 

Paulo e de instituição privada, uma vez que todos os universitários que receberam 

incentivo são de uma universidade privada localizada em São Paulo. Efetuamos um 

sorteio, pareado por sexo e realizado de maneira aleatória utilizando o comando 

sample do software Stata, solicitando sorteio de 5% dos participantes recrutados 

ativamente (e-mail) e 2% dos recrutados passivamente (portal do CIEE e Facebook). 

Essas proporções visaram manter paridade de participantes em cada uma das 

categorias de interesse e a adequabilidade da mesma para realização das análises 

estatísticas. Dessa forma, obteve-se para tais análises um total de 802 participantes, 

desses, 269 foram recrutados com convite aberto sem incentivo, 267 com convite 

dirigido sem incentivo e 266 com uso de incentivo. 

 

5.7 Aspectos Éticos 

 

 Todos os métodos descritos anteriormente foram submetidos e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

– UNIFESP (CEP: 429.170 e 1.462.856 – Anexos 1 e 2, respectivamente) e da 

Universidade Anhembi Morumbi (CEP: 1.039.264 – Anexo 3). Os participantes 

manifestaram seu consentimento na primeira página do site antes de acessarem o 

conteúdo da pesquisa (Anexo 4), indicando que foram suficientemente informados e 
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gostariam de participar da pesquisa. A pesquisa não implicou em riscos para os 

participantes e os benefícios almejados consistiam em fornecer subsídios para o 

planejamento de políticas públicas de prevenção ao consumo de álcool entre 

estudantes universitários brasileiros. 
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6. RESULTADOS 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Caracterização geral da amostra 

 

   Em média, os estudantes possuíam 21,9 anos (DP=+/-2,98), estavam 

concluindo o segundo ano da faculdade (DP=+/-1,53), o número de homens e 

mulheres na amostra se mostrou equilibrado, havendo um pouco mais de mulheres 

(50,5%), os universitários em sua maioria eram provenientes da região Sul e 

Sudeste do país (55,7%), possuíam renda familiar de um a três salários mínimos 

(55,2%), eram de instituição privada (82,4%), do curso de humanas (53,1%) e foram 

recrutados por meio de convite aberto sem incentivo - Portal CIEE e Facebook - 

(73,8%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas, educacionais e de recrutamento dos 
participantes (n=46.329) 

Variáveis  Média  Desvio Padrão 

Idade 21,92 2,98 

Ano do curso 2,85 1,53 

Sexo  Total % 

Masculino                                                            22.949 49,5 
Feminino                                                               23.380 50,5 

Estado em que reside                                                           Total % 

Norte e Nordeste                                                                    11.820 25,5 
Sul e Sudeste                                                            25.795 55,7 
Centro-Oeste                                                       8.714 18,8 

Renda familiar mensal                                                                     Total % 

De 1 a 3 salários                                                                   25.562 55,2 
De 3 a 5 salários                                                                     8.666 18,6 
De 5 a 10 salários                                6.059 13,1 
De 10 ou mais salários                                                               3.323 7,2 
Não sei                                                             2.719 5,9 

Tipo de Instituição                                                                Total % 

Privada                   38.161 82,4 
Pública                    8.168 17,6 

Área de concentração do curso                                         Total % 

Biológicas                                    4.034 8,7 
Humanas                                     24.585 53,1 
Exatas                                      17.710 38,2 

Recrutamento                         Total % 

Convite aberto sem incentivo (Portal CIEE e Facebook) 33.986 73,8 
Convite dirigido sem incentivo (Convite CIEE ou Universidade)                           11.791 25,6 
Convite dirigido com incentivo (créditos escolares) 281 0,6 
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  Quanto ao perfil de consumo de álcool, conforme se observa na Tabela 

2, em média os estudantes relataram consumo de 6,84 (DP= +/-6,34) doses 

máximas em uma única ocasião nos últimos três meses, levando 4,8h (DP= +/-4,25) 

para tal consumo. O gasto médio com bebidas alcoólicas foi de R$63,36 (DP= +/-

249,49), a idade média do primeiro consumo de álcool foi de 16,1 anos (DP= +/-

2,44) e da primeira embriaguez a 17,7 anos (DP= +/-2,49). Os universitários em 

média classificaram como 5,76 (DP= +/-3,57) a sua motivação para saber sobre o 

consumo atual de álcool e 3,75 (DP= +/-3,45) o quão negativas julgavam ser as 

consequências relacionadas a esse uso. A pontuação média no AUDIT foi de 5,86 

(DP= +/-5,03) e no AUDIT-C 3,74 (DP= +/-2,44). A maior parte dos estudantes 

relatou consumir uma ou duas doses usualmente (34,5%), já bebeu no padrão binge 

alguma vez na vida (71,1%) e foram classificados na zona de baixo risco do AUDIT 

(71,9%). As consequências do consumo de álcool mais relatas foram pegar carona 

com alguém que havia bebido (59,4%), apresentar enjôo ou vômito (48,1%) e agir de 

maneira impulsiva e se arrepender (31,2%). 
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Tabela 2. Características do perfil de consumo de álcool dos participantes (n=46.329) 

Variáveis  Média  Desvio 
Padrão 

Quantidade máxima de doses em uma única ocasião nos 
últimos 3 meses 

6,8 6,3 

Tempo gasto para o consumo dessas doses 4,8h 4,25 

Gasto médio com bebidas alcoólicas R$63,36 249,49 

Idade do primeiro consumo de álcool 16,1 anos 2,4 

Idade da primeira embriaguez 17,7 anos 2,5 

Quão motivado está para saber sobre o consumo de álcool 
atual 

5,8 3,6 

Quão negativas julga ser as consequências relacionadas 
ao consumo de álcool 

3,8 3,5 

Pontuação no AUDIT 5,9 5,0 

Pontuação no AUDIT C 3,7 2,4 

Doses consumidas usualmente   Total % 

1 ou 2       15.992  34,5 
3 ou 4 14.159 30,6 
5 ou 6 9.115 19,7 
7, 8 ou 9 4.229 9,1 
10 ou mais 2.834 6,1 

Consumo de álcool no padrão binge alguma vez 
na vida   

Total % 

Sim 32.931 71,1 
Não 13.398 28,9 

AUDIT: Zonas de risco Total % 

Baixo risco 33.311 71,9 
Uso de risco 10.419 22,5 
Uso nocivo 1.495 3,2 
Possível dependência 1.104 2,4 

Consequências do consumo de álcool   Total (Sim) % 

Dirigiu após ter bebido 9.356 20,2 
Pegou carona com alguém que bebeu 27.528 59,4 
Problemas acadêmicos 5.672 12,2 
Problemas com namorado ou parente próximo 9.163 19,8 
Enjôo ou vômito 22.267 48,1 
Brigas físicas 2.701 5,8 
Relações sexuais sem uso de preservativo 9.648 20,8 
Agiu de maneira impulsiva e se arrependeu 14.447 31,2 
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6.2 Caracterização da amostra geral quanto à adesão dos participantes 
 

  No que diz respeito à adesão dos participantes, a maior parte não 

retornou ao site (82,2%) e somente 3,1% retornou em todos os follow-ups. 

 

Tabela 3. Características da adesão dos participantes (n=46.329) 

Tipo de Adesão Total % 

Retornou somente após 1 mês 3.881 8,4 
Retornou somente após 3 meses 778 1,7 
Retornou somente após 6 meses 574 1,2 
Retornou após 1 e 3 meses 1.075 2,3 
Retornou após 1 e 6 meses 469 1,0 
Retornou após 3 e 6 meses                                                  59 0,1 
Retornou após 1, 3 e 6 meses 1.394 3,1 
Não retornou 38.099 82,2 

 

  Com exceção do número de doses máximas consumidas, todas as 

variáveis da Tabela 4 apresentaram significância estatística, sendo elas: sexo, 

idade, renda, região, universidade, área e ano do curso, motivação, tipo de 

recrutamento, AUDIT score, zona de risco - AUDIT, dose típica, número de 

consequências e binge na vida. 
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Tabela 4. Características sociodemográficas, educacionais, de recrutamento e do uso de 

álcool dos participantes para avaliação da adesão (n=46.329) 

  Não Aderiu Aderiu   

  n=38.099 n=8.230 p value 

Sexo - n(%) 
   

Feminino 19.105 (50,1) 4.275 (51,9) 0,003 
Masculino 18.994 (49,9) 3.955 (48,1) 

 
Idade - média(DP) 21,9 (3,0) 21,8 (3,0) 0,003 

Renda (R$) - n(%) 
   Não sei 2.252 (5,9) 467 (5,7) <0,001 

1 a 3 salários 21.344 (56,0) 4.218 (51,2) 
 3 a 5 salários 7.020 (18,4) 1.646 (20,0) 
 5 a 10 salários 4.850 (12,7) 1.209 (14,7) 
 10 ou mais salários 2.633 (7,0) 690 (8,4) 
 Região – n(%) 

   Norte e Nordeste 9.920 (26,0) 1.900 (23,1) <0,001 
Sul e Sudeste 21.064 (55,3) 4.731 (57,5) 

 
Centro-Oeste 7.115 (18,7) 1.599 (19,4) 

 
Universidade - n(%) 

   
Privada 31.600 (82,9) 6.561 (79,7) <0,001 
Pública 6.499 (17,1) 1.669 (20,3) 

 Área do curso – n(%) 
   

Humanas 20.105 (52, 8) 4.480 (54,4) 0,002 
Biológicas  14.704 (38,6) 3.006 (36,5) 

 
Exatas 3.290 (8,6) 744 (9,1) 

 
Ano do Curso - média (DP) 2,9(1,5) 2,8(1,5) <0,001 

Motivação – media (DP) 5,7 (3,6) 6,2 (3,4) <0,001 

Tipo de recrutamento - n(%) 
   

Convite aberto sem incentivo  28.306 (74,8) 5.680 (69,2) <0,001 
Convite dirigido sem incentivo  9.400 (24,8) 2.391 (29,1) 

 Convite dirigido com incentivo  144 (0,4) 137 (1,7)   

AUDIT Score- média(DP) 5,83 (5,0) 6,04 (5,0) 0,006 

Zona de Risco - AUDIT n (%)    

Baixo risco 27.503 (72,2) 5.808 (70,6) 0,001 
Uso de risco 8.435 (22,2) 1.984 (24,1)  

Uso nocivo 1.233 (3,2) 262 (3,2)  
Possível dependência 928 (2,4) 176 (2,1)  

Dose Típica – n(%)    

1 ou 2 13.349 (35,0) 2.643 (32,1) <0,001 
3 ou 4  11.521 (30,3) 2.638 (32,1)  
5 ou 6 7.469 (19,6) 1.646 (20,0)  

7, 8 ou 9  3.430 (9,0) 799 (9,7)  
10 ou mais  2.330 (6,1) 504 (6,1)  

Doses máximas - média(DP) 6,82 (6,4) 6,95 (6,6) 0,091 

Número de consequências - média(DP) 2,18 (1,9) 2,14 (1,8) <0,001 

Binge na Vida - n(%)    

Sim 26.775 (70,3) 6.156 (74,8) <0,001 
Não 11.324 (29,7) 2.074 (25,2)  
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6.3 Associação entre características sociodemográficas, educacionais  
e de uso de álcool associadas à adesão 

 

    A Figura 1 apresenta os modelos de regressão logística ajustados, 

prevendo a adesão à intervenção. Mulheres (aOR=1,09 IC95%: 1,04; 1,14, 

p=0,001), estudantes de universidade pública (aOR=1,26 IC95%: 1,18; 1,34 

p<0,001) e participantes mais motivados (aOR=1,04 IC95%: 1,03; 1,05 p<0,001) 

foram mais aderentes. Em relação à região, estudantes do Sul e Sudeste (aOR=1,16 

IC95%: 1,09; 1,23 p<0,001) e do Centro-Oeste (aOR=1,13 IC95%: 1,05; 1,22  p= 

0,002) apresentaram maior adesão à intervenção, comparados a estudantes da 

região Norte e Nordeste. De maneira semelhante, maiores rendas também foram 

associadas à maior adesão, variando de (aOR=1,17 IC95%: 1,10; 1,16  p<0,001) à 

(aOR=1,32 IC95%: 1,21; 1,45 p<0,001) para 3 a 5 salários e 10 ou mais, 

respectivamente. Em contrapartida, quanto maior o ano do curso (aOR=0.95 IC95%: 

0,94; 0,97 p=0,001), menor a chance de se retornar ao site. Não houve diferença 

estatística significativa em relação à idade do participante (p=0,076). 

  Esses dados confirmaram as hipóteses II e III, sendo elas, 

respectivamente: a taxa de adesão de estudantes universitários em uma intervenção 

via web para uso de álcool será maior entre mulheres do que entre homens e quanto 

maior o nível socioeconômico, maior a taxa de adesão. 
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Figura 1. Modelos de regressão logística ajustadosa prevendo a adesão dos participantes 
(n= 43.610)b 

 

Referências: Sexo (homem), Renda (1 a 3 salários mínimos), Região (norte e nordeste), Ano 
do curso (1º), Universidade (privada). 
 
a Modelos de regressão logística ajustadas por sexo, idade, renda, região e intervenção recebida. 

b 2.719 participantes foram excluídos por responderem não sei para renda. 

 

 

  A Figura 2 apresenta os preditores da adesão relacionados ao perfil de 

consumo de álcool dos participantes. Quanto maior a pontuação no AUDIT 

(aOR=1,01 IC95%: 1,01; 1,02  p<0,001) e o número máximo de doses consumidas 

(aOR=1,01 IC95%: 1,01; 1,02 p=0,025), maior a chance de adesão. Universitários 

que relataram consumo binge também foram mais aderentes (aOR=1,26 IC95%: 

1,19; 1,33  p<0,001), e o mesmo ocorreu com participantes que apresentavam uso 

de risco (aOR=1,11 IC95%: 1,05; 1,18  p<0,001), comparados aos de baixo risco. O 

consumo de mais doses também foi associado à maior adesão e variou de 

(aOR=1,12 IC95%: 1,04; 1,20  p=0,002) para 5 ou 6 doses, a (aOR=1,19 IC95%: 

1,09; 1,30  p<0,001) para 7,8 ou 9 doses, comparados a estudantes que consumiam 

1 ou 2 doses típicas por ocasião. O número de consequências negativas 

relacionadas ao uso de álcool não apresentou diferença estatística significativa com 

relação à adesão (p=0,117).  
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  Observamos que a hipótese IV de que quanto maior o consumo de 

álcool, menor a taxa de adesão em uma intervenção via web para uso de álcool não 

foi confirmada, uma vez que os estudantes que faziam uso de risco apresentaram 

mais chance de retornar ao site (aOR=1,11 IC95%: 1,05; 1,18  p<0,001) quando 

comparados aos de baixo risco. 

 

 

Figura 2. Modelos de regressão logística ajustadosa prevendo o impacto do perfil de 
consumo de álcool sobre a adesão dos participantes (n= 43.610)b 

 
Referências: AUDIT – Zona de Risco (baixo risco), dose típica (1 ou 2), Binge na vida (não). 
 
a Modelos de regressão logística ajustadas por sexo, idade, renda, região e intervenção recebida. 

b 2.719 participantes foram excluídos por responderem não sei para renda. 

 
 

6.4 Avaliação do efeito da estratégia de recrutamento sob a adesão 

6.4.1 Caracterização geral da subamostra (n=802) 

 

  Dado que o sorteio da amostra teve por premissa manter a paridade 

com os 266 participantes recrutados por meio de incentivos, as características da 

subamostra é diferente da amostra total (Tabela 5). Nesta subamostra, observou-se 

que 11,5% retornaram em todos os follow-ups, 13% em somente um, 5% em dois 

follow-ups e 70,5% dos universitários não retornou em nenhum follow-up. 

  Em média, os estudantes possuíam 21,6 anos (DP=3,03), estavam na 

metade do segundo ano da faculdade (DP=1,53), a maior parte da subamostra era 
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composta por mulheres (81,3%), possuíam renda familiar de um a três salários 

mínimos (49,3%), do curso de humanas (62,2%). A forma de recrutamento se 

mostrou equilibrada nas três modalidades utilizadas. 

 

Tabela 5. Características sociodemográficas, educacionais e de recrutamento dos 
participantes da subamostra (n=802) 

Variáveis  Média  Desvio Padrão 

Idade 21,6 3,03 

Ano do curso 2,47 1,26 

Sexo  Total % 

Masculino 150 18,70 
Feminino                                                               652 81,30 

Estado em que reside                                                           Total % 

Sul e Sudeste                                                            802 100 

Renda familiar mensal                                                                     Total % 

De 1 a 3 salários                                                                   395 49,25 
De 3 a 5 salários                                                                     186 23,19 
De 5 a 10 salários                                151 18,83 
De 10 ou mais salários                                                               70 8,73 

Tipo de Instituição                                                                Total % 

Privada                   802 100 

Área de concentração do curso                                         Total % 

Biológicas                                    128 15,96 
Humanas                                     499 62,22 
Exatas                                      175 21,82 

Recrutamento                         Total % 

Convite aberto sem incentivo (Portal CIEE e Facebook) 269 33,54 
Convite dirigido sem incentivo (Convite CIEE ou Universidade)                           267 33,29 
Incentivo (créditos escolares) 266 33,17 

 Quanto ao perfil de consumo da subamostra, conforme se observa na Tabela 

6, em média, os estudantes relataram consumo de 5,69 (DP= 5,15) doses máximas 

em uma única ocasião nos últimos três meses, levando 4,6h (DP= 4,15) para tal 

consumo. O gasto médio com bebidas alcoólicas foi de R$50,73 (DP= 64,23), a 

idade média do primeiro consumo de álcool foi de 15,8 anos (DP= 2,27) e da 

primeira embriaguez a 17,5 anos (DP= 2,34). Os universitários classificaram em 

média a sua motivação para saber sobre o consumo atual de álcool, como 6,20 

(DP= 3,53) e como 3,75 (DP= 3,53) o quão negativas julgavam ser as 

consequências relacionadas a esse uso. A pontuação média no AUDIT foi de 5,49 

(DP= 4,75) e no AUDIT-C 3,48 (DP= 2,32). A maior parte dos estudantes relatou 

consumir uma ou duas doses usualmente (39,15%), já bebeu no padrão binge 

alguma vez na vida (66,5%) e foi classificada na zona de baixo risco do AUDIT 
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(73,7%). As consequências do consumo de álcool mais relatas foram pegar carona 

com alguém que havia bebido (57,2%), apresentar enjôo ou vômito (46,9%) e agir de 

maneira impulsiva e se arrepender (30,17%). 

 

Tabela 6. Características do perfil de consumo de álcool dos participantes da subamostra  
(n=802) 

Variáveis  Média  Desvio 
Padrão 

Quantidade máxima de doses em uma única ocasião nos 
últimos 3 meses 

5,69 5,15 

Tempo gasto para o consumo dessas doses 4,6h 4,15 

Gasto médio com bebidas alcoólicas R$50,73 249,49 

64,23Idade do primeiro consumo de álcool 15,8 anos 2,27 

Idade da primeira embriaguez 17,5 anos 2,34 

Quão motivado está para saber sobre o consumo de álcool 
atual 

6,20 3,56 

Quão negativas julga ser as consequências relacionadas 
ao consumo de álcool 

3,8 3,5 

Pontuação no AUDIT 5,49 4,75 

Pontuação no AUDIT C 3,48 2,32 

Doses consumidas usualmente   Total % 

1 ou 2  314 39,15 
3 ou 4 257 32,04 
5 ou 6 150 18,70 
7, 8 ou 9 58 7,23 
10 ou mais 23 2,87 

Consumo de álcool no padrão binge alguma vez 
na vida   

Total % 

Sim 533 66,46 
Não 269 33,54 

AUDIT: Zonas de risco Total % 

Baixo risco 591 73,69 
Uso de risco 174 21,79 
Uso nocivo 22 2,74 
Possível dependência 15 1,87 

Consequências do consumo de álcool   Total (Sim) % 

Dirigiu após ter bebido 110 13,72 
Pegou carona com alguém que bebeu 459 57,23 
Problemas acadêmicos 90 11,22 
Problemas com namorado ou parente próximo 155 19,33 
Enjôo ou vômito 376 46,88 
Brigas físicas 54 6,73 
Relações sexuais sem uso de preservativo 145 18,08 
Agiu de maneira impulsiva e se arrependeu 242 30,17 
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6.4.2 Caracterização da subamostra quanto à adesão dos 

participantes (n=802) 

  Em relação à adesão dos participantes da subamostra, somente as 

variáveis renda, área de concentração do curso, tipo de recrutamento e consumo no 

padrão binge apresentaram significância estatística. 
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Tabela 7. Características sociodemográficas, educacionais, de recrutamento e do uso de 
álcool dos participantes entre subamostra de participantes para avaliação das estratégias de 
recrutamento (n=802) 

  Não Aderiu Aderiu   

  n=562 n=240 p value 

Sexo - n(%) 
   

Feminino 454 (80,8) 198 (82,5) 0,568 
Masculino 108 (19,2) 42 (17,5) 

 
Idade - média(DP) 21,7 (3,1) 21,2 (2,8) 0,116 

Renda (R$) - n(%) 
   

Não sei 0 0 0,001 
1 a 3 salários 303 (53,9) 92 (38,4) 

 
3 a 5 salários 120 (21,4) 66 (27,5) 

 
5 a 10 salários 95 (16,9) 56 (23,3) 

 
10 ou mais salários 44 (7,8) 26 (10,8) 

 
Região – n(%) 

   
Norte e Nordeste 0 0 

 
Sul e Sudeste 562 (100) 240 (100) 

 
Centro-Oeste 0 0 

 
Universidade - n(%) 

   
Privada 562 (100) 240 (100) 

 
Pública 0 0 

 
Área do curso – n(%) 

   
Humanas 334 (59,4) 165 (68,7) <0,001 
Biológicas  83 (14,8) 45 (18,8) 

 
Exatas 145 (25,8) 30 (12,5) 

 
Ano do Curso - média (DP) 2,5 (1,2) 2,5 (1,3) 0,076 

Motivação – media (DP) 6,0 (3,6) 6,6 (3,6) 0,322 

Tipo de recrutamento - n(%) 
   

Convite aberto sem incentivo  217 (38,6) 52 (21,7) <0,001 
Convite dirigido sem incentivo  208 (37,0) 59 (24,6) 

 
Incentivo  137 (24,4) 129 (53,7) 

 
AUDIT Score- média(DP) 5,37 (4,7) 5,77 (4,8) 0,800 

Zona de Risco - AUDIT n (%) 
   

Baixo risco 419 (74,6) 172 (71,7) 0,728 
Uso de risco 116 (20,6) 58 (24,1) 

 
Uso nocivo 16 (2,9) 6 (2,5) 

 
Possível dependência 11 (1,9) 4 (1,7) 

 
Dose Típica – n(%) 

   
1 ou 2 228 (40,6) 86 (35,8) 0,449 
3 ou 4  171 (30,4) 86 (35,8) 

 
5 ou 6 107 (19,0) 43 (17,9) 

 
7, 8 ou 9  42 (7,5) 16 (6,7) 

 
10 ou mais  14 (2,5) 9 (3,8) 

 
Doses máximas - média(DP) 6,16 (5,8) 5,92 (5,0) 0,743 

Número de consequências - média(DP) 2,13 (1,7) 1,9 (1,6) 0,055 

Binge na Vida - n(%) 
   

Sim 358 (63,7) 175 (72,9) 0,011 
Não 204 (36,3) 65 (27,1)   
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  Comparados a estudantes que não receberam incentivos e foram 

recrutados por convite aberto, participantes que receberam incentivos (créditos 

escolares) para retornar ao site foram 3,69 vezes mais aderentes (aOR=3,69  

IC95%: 2,46; 5,55  p<0,001). Participantes que receberam convite dirigido (e-mail), 

mas não receberam incentivos também foram mais aderentes, entretanto o teste não 

apresentou diferença estatística significativa (aOR=1,15  IC95%: 0,76; 1,77  

p=0,496). Esses dados confirmaram a nossa hipótese I de que a taxa de adesão de 

estudantes universitários em uma intervenção via web para uso de álcool será maior 

quando um incentivo (créditos escolares) for oferecido. 

 

 

Figura 3. Modelos de regressão logística ajustadosa prevendo o impacto das diferentes 
estratégias de recrutamento sobre a adesão dos participantes (n=802)b 

Referência: Recrutamento (convite aberto sem incentivo - portal do CIEE e Facebook). 

a Modelos de regressão logística ajustados por sexo, idade, renda e intervenção recebida. 

b Trata-se de uma subamostra conforme descrito no item 5.4 - Análises Estatísticas 
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7. DISCUSSÃO
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7 DISCUSSÃO 
 

  Os resultados da presente pesquisa demonstraram que mulheres, 

maior nível socioeconômico e estudantes mais motivados aderiram mais a uma 

intervenção via web sobre o uso de álcool. Por outro lado, quanto mais tempo no 

curso superior, menor a adesão. Com relação ao uso de álcool, participantes que 

fizeram uso de risco, binge e que consumiram três ou mais doses típicas foram mais 

aderentes. O uso de incentivo em formato de créditos escolares foi o principal fator 

associado à maior adesão. 

 Este estudo apresenta, até o momento, a maior amostra de estudantes 

universitários brasileiros pesquisada em relação ao consumo de álcool. Apesar da 

grande amostra, este estudo não foi delineado para ser representativo da população 

de universitários brasileiros. Contudo, ele apresenta algumas similaridades com as 

amostras obtidas nos últimos estudos representativos nacionais na população 

universitários, dentre os quais destacamos o Censo da Educação Superior (INEP, 

2018) e o I Levantamento Nacional Sobre Uso de Álcool Tabaco e Outras Drogas 

entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras (Andrade et al., 2010). Nossa 

amostra foi composta por 82,4% de alunos de instituições privadas, dado 

semelhante ao Censo (87,9%). Quanto ao sexo tivemos uma proporção de 50,5% de 

mulheres, dado similar ao indicado no Levantamento Nacional (56,8%).  

 Com relação às diferenças entre os estudos, quanto ao consumo de 

álcool, nossa amostra apresenta uma maior prevalência de consumo de álcool 

quanto comparada à amostra do Levantamento Nacional. Em nosso estudo, 64,6% 

dos universitários relatou o uso de álcool no padrão binge drinking nos últimos três 

meses, superior à prevalência no último ano observada no Levantamento (43,7%). 

Já quanto à classificação do uso de álcool segundo zonas de risco pelo AUDIT, 

71,9% da nossa amostra apresentou consumo de baixo risco, proporção semelhante 

foi observada no Levantamento Nacional (78,2%) (Andrade et al., 2010). As 

diferenças entre os trabalhos se deve potencialmente às diferenças metodológicas 

entre os dois estudos. Enquanto o nosso trabalho consistiu na coleta online de 

dados, o que permite o anonimato e pode atenuar o estigma relacionado ao tema do 

uso de drogas, favorecendo o relato desse consumo, o Levantamento Nacional 
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realizou a coleta por meio da aplicação coletiva de um questionário em sala de aula. 

No recrutamento dos participantes da nossa pesquisa os estudantes foram 

convidados a conhecer um pouco mais sobre seu consumo atual de álcool, sendo, 

portanto, esperado que a maior parte dos acessos fosse de pessoas que 

apresentam consumo dessa substância.  

  Os achados dessa pesquisa corroboraram outros estudos que 

indicaram maior adesão de participantes do sexo feminino e com maior renda 

(Bewick et al., 2010; Goldberg et al., 2006; Lamers et al., 2012; Young et al., 2006). 

No cenário brasileiro, isso pode estar relacionado ao fato de que o uso de 

tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros ocorre 

predominantemente entre as classes mais ricas da população - classes A (98%) e B 

(91%) - (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2017). Por sua vez, mulheres 

apresentam maior preocupação e cuidado com a saúde, apontando-se como um 

desafio a participação dos homens em ações de saúde (Schraiber, Gomes, & Couto, 

2005; Levorato, Mello, Silva, & Nunes, 2014). Logo, uma vez que a intervenção 

fornecida aos participantes é caracterizada como eHealth, a maior adesão entre 

mulheres pode refletir uma maior preocupação em saúde deste grupo. 

 Participantes classificados com uso de risco de álcool, segundo o 

AUDIT, também foram mais aderentes nesta pesquisa, assim como os que relataram 

maior número de bebidas típicas e maior número de doses máximas consumidas. 

Por outro lado, estudos prévios indicam que usuários com maior consumo de álcool 

tendem a ser menos propensos a aderir à intervenção (Bewick et al., 2008; Bewick 

et al., 2013; Bingham et al., 2010; Edwards & Rollnick, 1997; Radtke et al., 2017), 

sugerindo que a perda ocorra de maneira complexa ( Murray et al., 2013). Esta 

diferença pode estar relacionada a divergências na amostra dos estudos, entre eles 

a idade, cuja média nos estudos aqui apontados foi de 20,8 anos (Bewick et al., 

2008); 18,1anos (Bingham et al., 2010); 23,5 anos (Radtke et al., 2017) e na nossa 

pesquisa foi de 21,9 anos. Outra diferença importante diz respeito ao padrão de 

consumo de álcool, enquanto nossa amostra é prioritariamente composta por 

estudantes classificados com uso de baixo risco (71,9%), nos demais estudos a  

amostra é composta por universitários classificados, em sua maioria,  com uso de 

risco ou uso nocivo. Outros aspectos que podem ter levado a esse achado 

divergente dizem respeito a metodologia empregada em cada estudo, a aspectos 
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culturais de cada país e ao fato de que o recrutamento dos participantes dessa 

pesquisa se deu a partir de um convite para conhecerem mais sobre seu consumo 

de álcool atual, o que possivelmente levou a nossa amostra a ter uma sub-

representação de universitários que não consomem álcool, favorecendo a entrada 

de participantes mais preocupados ou com maior consumo de bebidas alcoólicas. 

 O uso de risco é caracterizado pelo consumo de álcool, mas não 

necessariamente apresentando consequências negativas. Nosso estudo também 

apontou que o número de consequências relacionadas ao álcool não previu a 

adesão. Em suma, esses dados sugerem maior uso de álcool, mas sem a presença 

de consequências, associada a maior adesão. Pesquisas sugerem que as 

consequências, tradicionalmente vistas como desfavoráveis pelos pesquisadores 

podem, de fato, serem vistas como positivas para os estudantes, atuando como um 

reforçador do uso de álcool (Mallett et al., 2013). Considerados juntos, esses dados 

sugerem que a adesão pode estar associada a um perfil intermediário de estudantes 

universitários que bebem álcool, mas não têm muitas consequências. Isso está de 

acordo com a constatação de que os participantes com uso de risco de álcool (e não 

os de baixo risco, uso nocivo ou dependência) foram mais aderentes. 

 O uso de incentivos monetários é consagrado na literatura como uma 

forma de melhorar as taxas de adesão em intervenções via internet (Birnholtz, Horn, 

Finholt, & Bae, 2004; Dirmaier, Harfst, Koch, & Schulz, 2007; Göritz, 2006; Göritz & 

Wolff, 2007; Heerwegh, 2006; Khadjesari et al., 2014; Laguilles et al., 2011). Nosso 

estudo demonstrou que o uso de incentivos não monetários aos participantes – 

créditos escolares – favoreceu a adesão. Este tipo de incentivo pode ser facilmente 

implementado em pesquisas e na disseminação da intervenção, não gerando custos 

que encareceriam a pesquisa nem ferindo questões éticas. Logo, seu uso tem 

potencial relevância na disseminação desse tipo de intervenção em um cenário real. 

Entretanto, é importante destacar que este estudo não avaliou o impacto das 

diferentes formas de recrutamento sobre a efetividade da intervenção. Um estudo 

recente indicou que universitários participam mais de intervenções quando são 

fornecidos pagamentos, em especial quando a intervenção é fornecida remotamente 

via internet (Neighbors et al., 2018). Nesse sentido, estudos futuros devem analisar 

o impacto do uso de incentivo não monetário sobre as taxas de adesão dos 
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participantes, assim como avaliar a efetividade da intervenção quando esse tipo de 

incentivo é oferecido, visando contribuir para a discussão aqui levantada. 

 A taxa de adesão neste estudo foi inferior às observadas em outros 

estudos (Bertholet et al., 2015; Kypri et al., 2013; Kypri et al., 2014). Entretanto, essa 

comparação é limitada uma vez que tais pesquisas fizeram uso de incentivos 

financeiros. Em um estudo que não utilizou incentivos, a taxa de adesão dos 

participantes após seis meses foi de 24% (Ekman et al., 2011), ainda maior que a 

obtivemos (14,8%). Contudo, importantes diferenças metodológicas emergem entre 

os estudos, entre elas o fato de terem sido recrutados somente estudantes do 3º 

ano, com consumo no padrão binge e de uma única universidade, além de 

diferenças socioeconômicas, educacionais e culturais. Por sua vez, a amostra do 

presente trabalho foi muito mais diversa com relação a essas variáveis. Outro fator 

que pode estar associado à menor taxa de adesão observada no presente trabalho 

refere-se ao fato de que em nossa pesquisa era necessário que o estudante fizesse 

login no portal do CIEE (sendo exigido, portanto, que tivesse uma conta ou a 

criasse) para acessar a intervenção. Essa etapa adicional pode ter levado alguns 

participantes a desistirem do acesso. 

 Os resultados apresentados nesta dissertação devem considerar 

algumas limitações do estudo. Obtivemos uma taxa de adesão menor que a 

apontada pela literatura e essa perda de participantes pode ter trazido um viés para 

a amostra, no entanto, análises extras realizadas comparando os estudantes que 

não aderiram à intervenção com os que retornaram em todos os follow-ups 

mostraram dados semelhantes aos dos estudantes que voltaram em pelo menos um 

follow-up quando comparados ao que retornaram em todos. Para avaliar 

consequências do uso de álcool, não utilizamos um questionário padronizado 

(versão adaptada da escala RAPI) para a investigação das consequências do 

consumo de álcool. Em decorrência do tamanho da amostra, alguns achados 

significativos desse estudo podem não representar grandes diferenças clínicas e as 

análises referentes ao uso de incentivos foram realizadas com um relativo pequeno 

número de participantes, representando uma subamostra do total de participantes. 

Além disso, o banco de dados deste estudo é proveniente de uma pesquisa 

originalmente delineada para avaliação da efetividade de uma intervenção online, e 

futuros estudos dedicados à avaliação da adesão entre diferentes tipos de 
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estratégias de recrutamento são importantes. Por outro lado, o uso de incentivo não 

financeiro é uma força desse estudo uma vez que tende a refletir taxas de adesão 

mais próximas às esperadas em um estágio de disseminação desse tipo de 

intervenção, favorecendo a generalização desses achados. Ele possui uma amostra 

grande e diversa, com estudantes de todas as áreas de concentração, de todos os 

anos do curso e regiões do Brasil, dando robustez aos achados, em especial às 

regiões mais representadas nesse estudo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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8 Considerações finais  
 

    Este estudo destaca o impacto de diferentes estratégias de 

recrutamento e do perfil dos participantes sobre as taxas de adesão a uma 

intervenção online para o uso de álcool entre universitários. Estudantes do sexo 

feminino, maior nível socioeconômico, mais motivados, que fazem uso de risco, 

consomem três ou mais doses típicas, fazem consumo no padrão binge e receberam 

incentivo – créditos escolares – foram mais aderentes à intervenção.  

  A maior adesão de participantes recrutados com o uso de incentivo não 

financeiro sugere que essa pode ser uma estratégia para favorecer o aumento das 

taxas de adesão dos estudantes ao site, o que geraria o benefício de não elevar os 

custos da intervenção, não ferir questões éticas, e favorecer em um cenário de uso 

da intervenção mais próximo da realidade. Futuras intervenções online podem se 

beneficiar dos achados deste estudo, tanto para compreender melhor quem são os 

estudantes que acessam e que se mantém na intervenção, como para orientar 

potenciais alterações que favoreçam a adesão de grupos específicos.  
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10.2 Anexo 2: Aprovação no Comitê de Ética – UNIFESP 
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10.3 Anexo 3: Aprovação no Comitê de Ética – Universidade Anhembi 
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10.4 Anexo 4: Imagem do site Pesquisa Universitária sobre 
Bebidas (PUB) e da intervenção gerada após o preenchimento do 
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