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METODOLOGIA
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de agosto a novembro de 2020.
➢ Para a coleta dos dados utilizou-se dois
instrumentos, sendo o primeiro referente a
questões do perfil sociodemográfico e
ocupacional dos trabalhadores. Já o segundo
instrumento foi o Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT).
➢ Estudo aprovado pelo Parecer nº 4.177.387.

CONCLUSÃO
Atividades educativas que visam mudanças
de comportamento de saúde são essenciais
para promoção de hábitos saudáveis entre os
profissionais de saúde.

