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Introdução: O álcool é uma substância psicoativa sendo seus efeitos determinados pelo volume consumido e pelos
padrões de consumo, o qual em excesso constitui-se um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Na
atualidade a recente pandemia causada pelo coronavírus 2019 (COVID ‐ 19) e o isolamento social vem desencadeando
implicações importantes, impactando no comportamento da saúde. Muitos trabalhadores, incluindo os profissionais da
saúde, consomem bebidas alcoólicas como uma forma de enfrentamento as adversidades do ambiente de trabalho
como também pelas sensações de relaxamento e prazer provocadas pelo álcool. O consumo exagerado entre os
profissionais pode repercutir nas relações de trabalho como na redução da produtividade, contribuindo também para o
aumento do absenteísmo. Objetivo: Identificar os fatores associados ao consumo de bebidas alcoólicas entre os
profissionais de saúde durante a pandemia causada pela COVID ‐ 19. Métodos: Para a obtenção dos dados foram
utilizados dois instrumentos auto aplicáveis sendo o primeiro semi-estruturado referente ao perfil sociodemográfico e
ocupacional dos trabalhadores e o segundo o teste de identificação dos transtornos do uso de álcool (AUDIT). Os dados
coletados foram agrupados em banco de dados no programa Microsoft Excel® (2016), posteriormente analisados no
software STATA versão 12.0. Foram realizadas análises descritivas das variáveis sociodemográficas e do consumo de
bebidas alcoólicas e análise bivariada dos dados por meio do teste de Qui-quadrado para comparar as variáveis
categóricas – AUDIT. Resultados: Participaram do estudo 271 profissionais, destes 65,3% afirmaram consumir bebidas,
sendo a maioria do sexo feminino e técnicas de enfermagem. A principal bebida consumida foi a cerveja, relacionado ao
principal motivo para o consumo o lazer/recreação, confinamento e tensão gerada pela pandemia. Conclusão: Este
estudo nos mostra que devido a rotina do profissional de saúde ser envolvida com inúmeras situações de sofrimento, a
qual ficou mais evidente durante a pandemia da COVID-19, é um fator condicionante e agravante para o aumento do
consumo de bebidas alcoólicas, tida como válvula de escape. Assim, a fim de estabelecer estratégias de intervenções
voltadas para a melhoria das condições de trabalho, qualidade de vida e redução do adoecimento profissional este
estudo sugere o conhecimento sobre o perfil epidemiológico do trabalhador e as características do seu ambiente laboral.
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