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RESUMO/ABSTRACT 



 

RESUMO 
 

Sobreira, E.S.T. Agentes Comunitários de Saúde: Expectativas e Crenças 
acerca do Uso de álcool. 2009. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 

 
O uso de álcool é um grave problema de saúde pública, sendo necessária à 

implantação de estratégias na atenção básica de saúde que atuem na prevenção das 
conseqüências geradas por este problema. Este trabalho se propôs verificar se as 
expectativas e as crenças em relação ao uso de álcool entre agentes comunitários de 
saúde estão associadas à prontidão para aplicação das Estratégias de Diagnóstico e 
Intervenções Breves (EDIB). Para tal foi realizado um estudo do tipo observacional, 
transversal sobre uma amostra de 149 agentes comunitários de saúde, provenientes das 
equipes de atenção básica da região de Ribeirão Preto, que participaram de treinamentos 
em EDIB do Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e 
Drogas na Comunidade (PAI-PAD) no período de 2003 a 2006. Os dados foram coletados 
a partir de um Caderno de Questões aplicados antes dos treinamentos em EDIB. Desse 
caderno foram utilizados: IECPA para avaliar as expectativas e crenças pessoais a cerca 
do álcool; Questionário para profissionais da atenção primária sobre práticas relacionadas 
ao uso de álcool e drogas, desenvolvido pela OMS, para investigar crenças, práticas e 
conceitos sobre à auto-eficácia na prevenção do uso de risco de álcool. Este instrumento é 
composto por três partes e para o presente trabalho foram selecionadas algumas questões 
da terceira parte. Para avaliar a prontidão dos agentes comunitários de saúde para aplicar 
as EDIB foi utilizado o Questionário de Prontidão para mudança (RTC). Também foi 
utilizado um Questionário sócio-demográfico para informações sócio-demográficas e 
características da equipe. A partir das análises foram obtidos os seguintes resultados: Os 
ACS apresentaram uma média no escore total do IECPA de 88,7 (DP = 40,9). Os 12,8% 
dos ACS que foram identificados com alta expectativa e conseqüente risco de ser ou vir a 
ser dependente de álcool obtiveram uma média no escore do IECPA de 177,1 DP = 42,8).  
Ao responderem o Questionário para profissionais da atenção primária sobre práticas 
relacionadas ao uso de álcool e drogas, a maioria dos ACS apresentou crenças e atitudes 
positivas no que diz respeito à detecção e a intervenção no uso abusivo de álcool. Cerca de 
74% dos ACS estavam em pré-contemplação no que se refere a prontidão para aplicação 
das EDIB. Foi encontrada correlação entre o IECPA e o RTC (Correlação de Spearman, r = 
-0,178; p= 0.03) sugerindo que as expectativas positivas com relação ao álcool podem 
influenciar a prontidão para aplicação das EDIB, ou seja, à predisposição para realizar 
prevenção e promoção de saúde. Além disso, foi verificado que há uma tendência das 
expectativas diminuírem com o aumento da idade (Correlação de Spearman, r= - 0, 166; p= 
0,04), sendo encontrado escore no IECPA maior para os ACS com ≤ 30 anos (Non-
parametric Chi-Square, value= 7,8; p=0,02). Deste modo, podemos concluir que, para que 
ocorra mudança no comportamento do indivíduo no que diz respeito à saúde, é preciso 
que, tais mudanças estejam associadas a fatores como crenças, expectativas e valores 
que cada sujeito apresenta sobre os possíveis problemas de saúde que possam ocorrer. 
Sugere que ocorre uma redução da prontidão para atitudes preventivas à medida que as 
expectativas positivas acerca do álcool estão aumentadas, assim como quanto mais novo 
for o ACS maiores serão essas expectativa e menor será sua disposição para aplicação 
das EDIB.Também se pode inferir que é necessário cuidar da saúde destes profissionais 
para que os mesmos possam atuar de forma eficaz na promoção de saúde e prevenção de 
doenças.  
  
Palavras-chave: álcool, intervenção breve, agente comunitário de saúde e expectativas. 



 

ABSTRACT 
 

Sobreira, E.S.T. Community Health Agents: Alcohol Use Expectancies and 
Beliefs. 2009. 107p. Dissertation (Master Degree) – School of Medicine of Ribeirão 
Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
  

Alcohol use is an important public health problem that makes it necessary the 
implementation of strategies at the primary health care for the prevention of the 
development of consequences generated by this problem. This study was aimed at 
evaluating beliefs and expectations of community health agents and its association 
with the readiness to implement alcohol screening, brief intervention, and referral to 
treatment (SBIRT). For this purpose work an observational and transversal study 
design was performed in a sample of 149 community health agents. All research 
subjects have participated in a SBIRT training offered by PAI-PAD/HC-FMRP-USP 
(Program of Integrated Actions for Prevention and Attention to Alcohol and Drug 
Problems in the Community) between years 2003 and 2006. The data was collected 
from a questionnaire applied short before the starting of a SBIRT training session. 
The questionnaire was composed by: - the Inventory of Alcohol Positive Beliefs and 
Expectancies (IECPA), focusing on the evaluation of personal beliefs and 
expectancies; - the questionnaire on attitudes toward alcohol and drugs for primary 
health care professionals, developed by WHO to investigate practices, beliefs and 
concepts of alcohol prevention. This instrument is composed by three parts and for 
use in this study only some questions of the third part have been selected. RTC is a 
questionnaire aimed at evaluating the readiness of community health agents in 
applying SBIRT. Additionally a structured questionnaire was used to collect data 
about sociodemographic data. The data analysis showed a mean IECPA score of 
88.7 (SD = 40.9). 12.9% of the community health agents (CHA) have been identified 
with high scores of expectancies which meaning a high risk to become alcohol 
dependent, showing a mean score of 177.1 (SD = 42.8). The majority of CHA present 
positive beliefs and attitudes toward screening and intervention of alcohol abuse as 
showed by results in the questionnaire for primary health care professionals about 
attitudes toward alcohol and drugs. Most of CHA (74 %) has been found in pre-
contemplation stage in relation to readiness to apply SBIRT. It was found a small 
correlation between IECPA and RTC (Spearman Correlation, r = - 0.178; p= 0.03) 
suggesting that positive alcohol expectancies might influence the readiness to apply 
SBIRT and so might predispose to prevent and promote health. In addition it was 
saw a reduction of expectancies with an increase of age (Spearman Correlation, r= - 
0.166; p= 0.04) and a higher IECPA score in the group of community health agents 
with age below or equal 30 y (Non-parametric Chi-Square, value= 7.8; p=0.02). 

We conclude that the level of positive attitudes toward health prevention is 
associated with personal beliefs, expectancies and values about possible health 
alcohol related problems. The presented data allow to conclude about the occurrence 
of a reduction of motivation to do prevention related with an increase of positive 
expectancies about alcohol. The younger is the agent, the greater are the positive 
alcohol expectancies and lesser readiness to apply SBIRT. We can deduce that 
paying attention to the health conditions of the CHA is a necessary element to 
promote an effective health promotion and disease prevention. 
 
Keywords: alcohol use, brief intervention, community health agents,  expectancy. 
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1.1 – Uso abusivo de álcool e problemas associados 
 

O consumo de bebidas alcoólicas é um comportamento comum à maioria das 

culturas. Seu uso costuma estar associado a festas, a comemorações, a situações 

de negócio e a eventos sócio-culturais. No entanto, o uso abusivo de álcool vem 

sendo considerado um grave problema de saúde pública no mundo, além de estar 

contribuindo significativamente para problemas sociais, para doenças físicas e 

psicológicas, bem como para lesões, acidentes e mortes. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (1999), o uso problemático de álcool impõe à sociedade 

uma carga global de agravos indesejáveis e altamente dispendiosos, sendo 

considerado um dos principais problemas de saúde do século XXI. É estimado que o 

problema do uso abusivo do álcool seja responsável por 3% das mortes e 4% de 

DALYS (Disability – Adjusted Life Years) (incluindo doenças físicas como cirrose e 

câncer hepáticos até acidentes, quedas, intoxicações e homicídios) que ocorrem no 

mundo. Isto coloca o controle do uso de álcool como uma das prioridades atuais de 

saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).  

Na América latina, o uso problemático de álcool é responsável por 16% de 

todos os anos perdidos de vida útil. Nos países em desenvolvimento, entre eles o 

Brasil, as bebidas alcoólicas são um dos principais fatores de morbidade e 

mortalidade, com cerca de 14,9% do total de problemas de saúde dessas nações. O 

Brasil tem mais de 10% de seus problemas totais de saúde relacionados ao 

consumo excessivo de álcool (MELONI; LARANJEIRA, 2004). 

A ocorrência de mortes e doenças associadas ao uso indevido de álcool, bem 

como a relação com violência doméstica, lesões corporais, homicídios e acidentes 

automobilísticos, tem sido confirmada através da literatura. Em 1982, os gastos 

pagos pelo governo para atender às complicações associadas ao consumo de 

bebidas alcoólicas representaram 5,4% do PIB do país, bem menos que os 2,4% 

que entraram com a contribuição da produção e comercialização de bebidas 

alcoólicas. Somam-se também os agravos decorrentes de acidentes 

automobilísticos, acidentes de trabalho, criminalidade, violência intra e extra-familiar 

(39% das ocorrências policiais relativas a conflitos familiares) e o absenteísmo do 

trabalho e da escola (terceira causa no Brasil) (BERTOLOTE, 1997). Em 1987, 

através do PRONAL (Programa Nacional de Controle de Problemas Relacionados 

com o Consumo de Álcool), o governo brasileiro mostrou alguns dados que 
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salientam os custos com o uso abusivo de álcool. Foi evidenciado que 9 a 32% dos 

leitos hospitalares foram ocupados por pacientes alcoolistas e que 40% das 

consultas prestadas para concessão de auxílio doença, pelo Ministério da 

Previdência Social, foram para pacientes com abuso de álcool.  

Carlini et al. (2006), em pesquisa sobre os problemas atribuídos ao uso de 

álcool no Brasil, encontraram uma prevalência de 12% de dependência de álcool na 

população geral e apontaram que houve aumento de consumo de bebidas alcoólicas 

pela população brasileira nos quatro anos que antecederam o estudo. Além disso, 

verificaram que o uso durante a vida de bebidas alcoólicas foi de 54,3% entre os 

adolescentes de 12 a 17 anos e de 78,6% entre os jovens de 18 a 24 anos e que 

problemas relacionados ao consumo de álcool foram relatados por 5,7% e 12% dos 

entrevistados nas faixas etárias entre 12 e 17 anos e entre 18 e 24 anos, 

respectivamente. 

Recentemente, SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) (2007), no I 

Levantamento Nacional sobre padrões de consumo de álcool na população 

brasileira, encontraram que 52% dos brasileiros acima de 18 anos beberam pelo 

menos uma vez no ano. Com relação à intensidade do consumo de bebidas 

alcoólicas, o estudo mostrou, entre os adultos que bebem, que 60% dos homens e 

que 33% das mulheres consumiram cinco doses ou mais na vez em que mais 

beberam no último ano. Também foi verificado que 28% da população geral de 

adultos beberam em “binge” (consumo de risco - acima de cinco doses para os 

homens e quatro doses para as mulheres) pelo menos uma vez no último ano, 

inferindo que cerca de 33,6 milhões de adultos já beberam de forma abusiva pelo 

menos em uma ocasião no ano de 2006. Já, em relação à freqüência do beber, a 

pesquisa mostrou que 11% dos homens adultos bebem todos os dias e que 28% 

destes consomem bebida alcoólica de uma a quatro vezes por semana. Dos 

entrevistados, 23% referiram que beberam e tiveram problemas, sugerindo que 27,6 

milhões de pessoas podem ter tido algum problema relacionado ao uso do álcool. 

Além disso, do total de pessoas entrevistadas com 18 anos ou mais, 3% fazem uso 

nocivo e 9% são dependentes de álcool.  

Existem muitos padrões de uso de álcool que podem causar riscos 

substanciais ou nocivos para o indivíduo. Dentre eles, inclui-se a situação do beber 

excessivo episódico ou diário, repetidos episódios de intoxicação pelo álcool, ou um 

consumo continuado de álcool que cause prejuízo físico ou mental, numa escala de 
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gravidade que se estende num continuum (BABOR et al, 2003). É observado que a 

maioria dos problemas relacionados ao uso de álcool é causada por bebedores 

excessivos e não por dependentes de álcool.  Porém, o nível de gravidade será 

resultado da interação entre padrão de consumo, tempo, características e 

vulnerabilidade individuais.  

Atualmente, a ênfase nas pesquisas tem sido direcionada a regularidade 

(freqüência) com que se bebe e a quantidade e a freqüência do beber em “binge”. 

(BABOR et al., 2001 e 2003). Beber em grande quantidade e com freqüência, pode 

levar a intoxicações freqüentemente associadas a uma grande série de problemas, 

tais como agravos sociais e psíquicos, além de desemprego, falta de perspectiva, 

conflitos familiares e de relacionamento, bem como acidentes de trânsito, 

afogamento e os mais variados tipos de violência. Logo, podemos dizer que este 

padrão de consumo tem causado maiores custos sociais e de saúde que o uso 

contínuo e dependente, e que muitos problemas decorrentes do uso de álcool 

independem da presença de um diagnóstico clínico de dependência ao álcool 

(MAKELA et al., 2001; MILLER et al., 2005).  

Nos últimos anos, tem se mostrado um crescente interesse, no Brasil e na 

América Latina, por políticas públicas relacionadas ao uso problemático de álcool. 

Isso se deve em parte a um aumento das evidências de que nosso continente vem 

sendo acometido por uma grande intensidade de problemas relacionados ao uso de 

álcool. Em média, o consumo de álcool per capita das Américas é 50% maior do que 

a média mundial (BABOR; CAETANO, 2005).  

No Brasil, em 2003, o Ministério da Saúde preparou um documento intitulado 

“A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

Outras Drogas”, no qual coloca o uso abusivo e a dependência do álcool como o 

maior problema de saúde pública. O Ministério da Saúde também escolheu o 

problema do uso abusivo de álcool para compor uma lista dos dez problemas de 

saúde que devem ser prioridades para o Programa Nacional de Saúde da Família 

(BRASIL, 2003). Em Abril de 2004, no I Encontro Nacional de Centros de Atenção 

Psicossocial para Álcool e Drogas, os representantes do Ministério da Saúde 

apontaram o enfoque de Intervenções Breves na Atenção Primária de Saúde como 

conceito prioritário na orientação de ações e políticas assistenciais.  E, em novembro 

de 2005, foi realizada a Primeira Conferência Pan-Americana de Políticas Públicas 

sobre o Álcool. Neste evento, foi recomendado que os países das Américas 
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programassem políticas e estratégias eficazes para prevenção e redução dos danos 

relacionados ao consumo de álcool. 

As políticas públicas sobre o uso de bebidas alcoólicas foram definidas por 

Babor e Caetano (2005) como qualquer medida por parte de grupos governamentais 

ou não para reduzir ou prevenir os problemas relacionados ao uso do álcool. Tais 

ações podem envolver a implantação de estratégias específicas, como restrições ao 

consumo de álcool por menores, ou aumento de recursos para ações preventivas ou 

de tratamento, aumento do preço do álcool, regulação da disponibilidade física do 

álcool, modificação do contexto em que o beber ocorre, fiscalização do beber e 

dirigir, regulação da promoção do álcool, estratégias educacionais e intervenções 

breves (BABOR et al., 2004; LARANJEIRA; ROMANO, 2004). 

 

1.2 – Estratégias de Diagnóstico e Intervenções Breves para o Álcool 
 
Devido aos diversos problemas causados pelo uso indevido de álcool tornou-

se necessário a criação de estratégias para assistir a todos os indivíduos, 

independente do tipo de consumo. 

Assim, na década de 80, através de pesquisas em diversos países, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu um instrumento de 

rastreamento, o AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test), e propôs 

Estratégias de Diagnóstico e Intervenções Breves para o Álcool (EDIB) como forma 

de assistência a pacientes que estivessem fazendo uso abusivo de álcool e de 

prevenção dos danos causados por este uso. Estas estratégias vêm sendo 

desenvolvidas em diversos países do mundo ao longo de 20 anos de pesquisa 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996).  

As EDIB têm por objetivos detectar o problema e motivar o paciente a 

alcançar determinadas ações, tais como, buscar tratamento, melhorar seu nível de 

informação sobre riscos associados ao uso de álcool e/ou reduzir o consumo. 

Devem ser compostas de um instrumento, AUDIT, para rastreio do problema e das 

intervenções breves (IB). Elas foram criadas para permitir a detecção e o apoio aos 

pacientes no processo de tomada de decisão e nos seus esforços para reduzir ou 

parar o consumo de álcool antes que ocorram sérios problemas de saúde.  

De acordo com as EDIB, para cada um dos níveis de gravidade do uso 

abusivo de álcool existe uma intervenção breve proposta que procura motivar o 
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paciente a alcançar determinadas metas, como por exemplo, reduzir o consumo ou 

iniciar tratamento (BARRY, 1999). Não são consideradas estratégias para 

tratamento de dependência de álcool e sim um método para promoção de saúde e 

para prevenção de problemas associados ao uso abusivo dessa substancial através 

da mudança de comportamento de risco (BABOR; HIGGNS-BIDDLE, 2003). 

O rastreio do beber problemático, que antecede a instalação de um transtorno 

propriamente dito, é essencial para ações de prevenção do uso crônico. A IB é uma 

técnica baseada na entrevista motivacional e tem como objetivo principal motivar as 

pessoas que estão em risco pelo uso de álcool a mudar o comportamento 

relacionado a esse uso, sendo aplicadas imediatamente após rastreio e a 

identificação dos problemas atuais ou potenciais decorrentes desse consumo 

(BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2001; MARQUES; FURTADO, 2004). A IB é conduzida 

de forma a convencer o individuo de que o uso abusivo de álcool está colocando-o 

em risco e a incentivá-lo a reduzir ou deixar o uso. Esta tem como características ser 

diretiva, centrada no paciente e contribuir para resolução das ambivalências do 

individuo sobre seu uso problemático de álcool, além de promover a mudança de 

comportamento (MARQUES; FURTADO, 2004). 

As IB podem ser realizadas por diferentes profissionais e em curto espaço de 

tempo, o que facilita sua incorporação na consulta usual dos profissionais de saúde 

da atenção básica e dos agentes de saúde comunitária (MARQUES; FURTADO, 

2004). Elas duram entre cinco e 60 minutos e podem ser divididas em até três 

sessões. São constituídas pelas seguintes etapas: a identificação e o 

dimensionamento do problema, o aconselhamento, a orientação e, se necessário, o 

acompanhamento periódico (BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2000).  

As EDIB têm como foco principal, conforme o que preconiza a OMS, o nível 

de atenção primária à saúde (APS), uma vez que este é o ambiente ideal para se 

atuar na prevenção (MARQUES; FURTADO, 2004). 

Tais estratégias podem complementar atividades assistenciais habituais e 

podem ser inseridas na rotina usual de atendimento em APS, tais como: grupo com 

pacientes hipertensos e/ou gestantes, na triagem realizada pela enfermagem, nas 

visitas domiciliares e na consulta médica. Como ocupam um tempo mínimo e 

utilizam recursos didáticos práticos, possibilitam um maior nível de informação para 

os pacientes, efetuando o ato preventivo. Assim, um profissional da APS poderá 

incorporar na sua rotina de atendimentos estas estratégias, investigando sobre o uso 
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problemático de álcool e aconselhando a diminuir ou a parar o consumo (BABOR et 

al., 2003). Neste ambiente, também é possível o monitoramento e o seguimento das 

intervenções. Isto é essencial para o bom resultado deste programa de prevenção.  

O impacto positivo das IB tem sido estudado e considerado efetivo 

(SAUNDERS et al., 1993; BABOR et al., 1994). Existem evidências substanciais dos 

benefícios da utilização de instrumentos de detecção e IB em serviços de APS 

(WHO BRIEF INTERVENTION STUDY GROUP, 1996; SENFT et al., 1997; 

CORDOBA et al., 1998; MAISTO et al., 2001; KANER et al., 2007). Lopez et al. 

(2005) observaram uma redução do uso de risco em pacientes que receberam a IB 

por dez ou quinze minutos e materiais explicativos em serviços de APS. Brown et al. 

(2007) demonstraram também que as intervenções breves feitas por telefone foram 

efetivas. Em um recente artigo de revisão sistemática, verificou-se a efetividade da 

IB em usuários de risco de álcool em ambientes de APS em 25 artigos dos 26 

selecionado para esta revisão (MINTO et al., 2006). Estudo sobre custos avaliou as 

evidências de efetividade clínica e dos custos típicos de várias modalidades de 

tratamento do uso abusivo e da dependência de álcool. Em relação aos custos, o 

aconselhamento motivacional breve foi considerado a melhor modalidade em 

relação ao custo-benefício (HOLDER et al., 2000). Alguns estudos têm sugerido que 

o melhor uso das EDIB se dá quando direcionadas a usuários de risco ou a 

pacientes com diagnóstico de uso nocivo, não sendo ideais para pacientes já 

portadores da síndrome de dependência (HIGGINS-BIDDLE et al., 1997). Desta 

maneira, as EDIB vêm ao encontro dos objetivos da APS no que diz respeito à 

promoção de saúde, à prevenção de doenças e à capacitação dos indivíduos para 

cuidar melhor de si mesmos. 

O foco e a prioridade de políticas assistenciais se dão em conseguir o maior 

alcance e a maior efetividade possível com o uso de recursos limitados, ou seja, é 

priorizado o uso racional de recursos e a escolha de tecnologias de saúde viáveis. 

Assim, podemos considerar que as EDIB devem ser levadas em conta quando 

falamos de prevenção do uso abusivo de álcool na população brasileira.  

 
1.2.1 – EDIB no Brasil 

No Brasil, a história das intervenções breves começa em 1988, quando 

Jandira Masur e colaboradores iniciaram um projeto colaborativo com Sanchez-Craig 

e Wilkinson visando estudar a efetividade de uma modalidade terapêutica breve no 
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atendimento de dependentes de substâncias psicoativas (FORMIGONI, 1992; 

MARQUES; FURTADO, 2004). 

Em 1996, foi criado o Núcleo de Pesquisa em Psiquiatria Clínica e 

Psicopatologia (NPCP) do Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia 

Médica da FMRP-USP, orientado principalmente para estudos sobre problemas 

psiquiátricos de relevância para a saúde pública, contendo uma linha de pesquisa 

para os estudos na área de álcool e drogas. Em 1999, como parte integrante das 

atividades do núcleo, surgiu o PAI-PAD (Programa de Ações Integradas para 

Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade). Em Setembro de 

2002, um encontro, promovido pela OMS na cidade de Alicante, Espanha, foi 

organizado com a finalidade de elaborar uma proposta de disseminação e 

implantação das EDIB na atenção primária de saúde em países em desenvolvimento 

(FURTADO, 2003 e 2004). 

Como resultado daquele evento, a OMS decidiu patrocinar um projeto modelo 

a ser desenvolvido em dois países em desenvolvimento, Brasil e África do Sul. No 

Brasil, foi efetivada parceria com dois grupos de pesquisa: a Unidade de 

Dependência e Abuso de Drogas (UDED) vinculada à UNIFESP (Universidade 

Federal de São Paulo) e o PAI-PAD vinculado à FMRP-USP. 

O PAI-PAD recebeu um “grant” da OMS em janeiro de 2003, com o objetivo 

de promover a implantação das EDIB, através do desenvolvimento de materiais e de 

estratégias de treinamento, da tradução e da adaptação de manuais da OMS e do 

treinamento de profissionais de saúde, especialmente vinculados à Atenção Primária 

de Saúde, na região de Ribeirão Preto (FURTADO, 2003 e 2004; MINTO et al., 

2006). 

De 2003 até a presente data, o PAI-PAD tem se dedicado ao processo de 

implantação, através de reuniões com intuito de sensibilizar autoridades locais e 

regionais. O projeto de implantação desenvolveu-se em fases. A primeira fase, 

executada em caráter de estudo piloto, na qual foi realizada a tradução dos manuais 

propostos pela OMS, treinamento e supervisão de profissionais de saúde do 

Programa de Saúde da Família da FMRP-USP, encerrada em Abril de 2004. Nas 

fases seguintes do projeto de implantação, foram treinadas as equipes de 

profissionais da atenção primária a saúde, da região de Ribeirão Preto, que inclui 

este município e outros vinte (FURTADO, 2003 e 2004). 



 

 

22

No período de 2003 a 2006, foram realizados treinamentos intitulados “Uso de 

AUDIT e Intervenções Breves para problemas relacionados ao álcool em atenção 

primária” com equipes de saúde da APS de Ribeirão Preto e região somando um 

total de 303 participantes dentre os quais 174 eram Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) (FURTADO, 2003 e 2004). Este treinamento capacita os profissionais de 

saúde para utilização de instrumento de rastreio (AUDIT) e intervenções breves para 

problemas relacionados ao uso de álcool. 

 

1.3 – A Atenção Primária à Saúde e os Agentes Comunitários de Saúde 
 
A Atenção Primária à Saúde (APS) é a “porta de entrada” do sistema de 

saúde, é considerada como uma prática preventiva e de promoção de saúde de 

forma ampla.  Deve promover a acessibilidade aos serviços de saúde, a abrangência 

de ações necessárias aos cuidados com a saúde, coordenação adequada ao 

funcionamento do serviço e continuidade do atendimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007).  Segundo o Ministério da Saúde (2001), o funcionamento adequado das 

unidades de saúde pode proporcionar uma resolução em torno de 85% dos 

problemas, à medida que se presta um atendimento de bom nível, prevenindo 

doenças, evitando internações desnecessárias e melhorando a qualidade de vida da 

população. 

O trabalho da APS tem como objetivo melhorar as condições de vida dos 

sujeitos na comunidade, fortalecendo as ações de prevenção das doenças, 

promoção e recuperação de forma integral e continua da saúde (RONZANI; 

STRALEN, 2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Melhorando as condições de vida 

da população, a atenção primária ajuda a diminuir os fatores externos que provocam 

patologias, e a proporcionar saúde. 

Faz parte da APS, as Unidades Básicas de Saúde, o Programa de Saúde da 

Família (PSF), e o PACS. A APS é composta por uma equipe multiprofissional, 

contando com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde que desenvolve um trabalho na própria unidade, nos domicílios e em 

locais comunitários. Isto amplia o acesso aos serviços de saúde, humaniza o 

atendimento, busca a promoção da saúde visando uma melhor qualidade de vida da 

população assistida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  
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Os profissionais que compõem a equipe de APS (médicos, enfermeiras, 

assistentes sociais, dentistas ou agentes comunitários de saúde) ocupam posição 

estratégica na atenção a pacientes cujo padrão de beber está gerando riscos ou 

danos para a saúde, contribuindo para o diagnóstico e intervenção precoce e, 

consequentemente, para a prevenção secundária de danos e seqüelas provenientes 

do uso abusivo de álcool (BABOR et al., 2003; CASTANHA; ARAÚJO, 2006). A 

atenção primária deve fazer a busca ativa de casos na comunidade, realizar 

intervenções e encaminhar aos serviços especializados quando for o caso, 

promovendo o cuidado integral à saúde.  A atuação da APS na identificação precoce 

de casos de uso problemático de álcool é de fundamental importância, assim como o 

acompanhamento das pessoas com tal problema (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2001).  

O contexto de assistência de APS apresenta uma das melhores ocasiões 

para desenvolvimento de ações preventivas e de promoção da saúde. A unidade 

básica de saúde é o ambiente onde o estigma associado à dependência de álcool 

parece ser menor e, conseqüentemente, encontra-se lá, uma resistência menor do 

paciente à abordagem e à orientação sobre o uso de álcool (SAUDERS et al., 1993; 

BABOR et al., 1994; CASTANHA; ARAÚJO, 2006). 

A saúde deve ser criada e promovida no cenário em que vivem os sujeitos, 

onde ocorrem a convivência cotidiana, as relações sociais, de trabalho, de 

aprendizagem e de lazer. 

Na atenção básica, existe um profissional de grande relevância no cuidado 

com a saúde da população que é o agente comunitário de saúde (ACS), uma vez 

que o mesmo está inserido na própria comunidade, vivenciando o dia-a-dia da 

população, com os mesmos costumes e valores (BACHILLI; SACAVASSA; SPIRE, 

2008; SILVA; DALMASO, 2002; NUNES et al, 2002; SOUZA, 2001;).  

O ACS deve conhecer, melhor do que qualquer profissional que integra a 

equipe de saúde, o universo da comunidade. Funciona como um elo entre o serviço 

de saúde e a comunidade, podendo assim, atuar como agente propagador das 

diretrizes de saúde de acordo com as necessidades de cada população (SILVA; 

DALMASO, 2002; NUNES et al, 2002). 

A regulamentação da profissão de ACS ocorreu em 10 de julho de 2002 com 

a lei de nº 10.501 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). A criação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) impulsionou grandes avanços na atenção 
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básica, pois o ACS é um elo essencial na construção do vinculo entre a equipe de 

saúde e as famílias e no processo de vigilância a saúde, a fim de acompanhar e 

intervir nos grupos vulneráveis ao adoecimento e a condições socioambientais 

desfavoráveis (SOUZA, 2001).  

Segundo o Ministério da Saúde (MS) (2000, 2002, 2003), o ACS deve, 

obrigatoriamente, residir na área de saúde de sua atuação, deve ser uma pessoa da 

própria comunidade, que vive a vida igual à de seus vizinhos, mas que está 

preparado para orientar as famílias a cuidar de sua própria saúde e também da 

saúde da comunidade, sob a supervisão da equipe de saúde. 

 Segundo dados do Departamento de Atenção Básica do MS, no ano de 

2007, existiam cerca de 211.000 ACS, estando os mesmos presentes em 5300 

municípios brasileiros. Naquele ano, existiam municípios nos quais estes 

profissionais estavam presentes sem os demais integrantes do PSF. Os ACS 

atingiam uma cobertura de 58,4 % da população brasileira, enquanto o PSF 

abrangia somente em torno de 44,4% da população. 

Pelas diretrizes do MS, o ACS como integrante da comunidade onde trabalha, 

deve conseguir com maior facilidade entender o ponto de vista e os comportamentos 

das pessoas com as quais interagem, estabelecendo uma relação de confiança e de 

credibilidade necessárias e capazes de desencadear mudanças positivas no 

comportamento das pessoas em relação a sua saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2000, 2002, 2003). Sua relação com a comunidade deve ultrapassar a relação de 

trabalho, deve criar, muitas vezes, um vínculo de confiança e de amizade 

ultrapassando assim, a concepção restrita de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2000, 2003).   

O trabalho do agente comunitário de saúde em parceria com a equipe de 

saúde na qual está inserido é prestar atendimento, prevenir doenças e evitar 

internações desnecessárias, melhorando a qualidade de vida da população e 

diminuindo, assim, o fluxo dos usuários para níveis mais especializados 

(ROUQUAYROL, 2003). 

O ACS deve trabalhar, com a comunidade, sua participação nas discussões 

sobre saúde e no meio em que vive para juntos encontrarem soluções para seus 

problemas, deve ajudá-los a aumentar seu poder de decisão e fazer com que 

entendam que também são responsáveis por sua saúde e da comunidade em que 

vivem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2002, 2003; SOUZA, 2001). As ações 
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desenvolvidas pelos ACS têm como suporte básico o processo de educação 

comunitária, entendida como prática política, através do qual, indivíduos e grupos de 

uma comunidade se engajam na busca da identificação de seus problemas e de 

suas carências, ao mesmo tempo em que mobilizam recursos existentes para 

responder às necessidades detectadas (SOUSA, 2001). 

Segundo o Ministério da Saúde (2000), o ACS precisa estar treinado para 

ouvir e para identificar fatores de risco e sinais de alerta de determinadas doenças, a 

fim de poder encaminhar as pessoas corretamente à unidade de saúde. Ao 

encaminhar, o ACS faz a ligação entre a comunidade e a unidade de saúde. O ACS 

precisa orientar a pessoa e/ou os familiares em relação às recomendações feitas 

pelos profissionais da unidade de saúde, procurando refletir sobre todas as 

dificuldades que ela enfrenta ou vai enfrentar durante o período em que se encontra 

em tratamento. Deve acompanhar e dar assistência às pessoas da sua comunidade 

que estão em situação de risco (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; KLUTHCOVSKY; 

TAKAUANAGUI, 2006). 

Tem como atribuições específicas: realizar o mapeamento de sua área; 

cadastrar as famílias e atualizar sempre que possível esse cadastramento; identificar 

as pessoas e famílias expostas a situações de risco; identificar as áreas de risco; 

orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde além de 

realizar visitas domiciliares para acompanhamento mensal de todas as famílias sob 

sua responsabilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).  

Os ACS podem atuar acompanhando e intervindo naqueles grupos 

vulneráveis ao adoecimento e nas condições socioambientais desfavoráveis 

participando da orientação, do acompanhamento e da educação popular em saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, 2002, 2003; ROUQUAYROL, 2003). 

Estes profissionais assumem, portanto, um papel de tradutor levando o saber 

técnico científico ao alcance da população. Isto aumenta a eficácia das intervenções, 

facilitando a identificação de fatores responsáveis ou intervenientes no adoecimento 

das pessoas da comunidade, bem como, no desenvolvimento de estratégias mais 

elaboradas e de práticas de promoção e de prevenção de saúde (NUNES et al., 

2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, 2003).  
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1.4 – Crenças em Saúde  
 

Segundo o dicionário Aurélio (1999), crença é uma convicção íntima a 

respeito de algo ou alguém que não pode ser observado diretamente, mas pode ser 

deduzido através dos atos daquele que crê, ou seja, é algo percebido 

subjetivamente. É algo aceito como verdadeiro pelo julgamento da probabilidade, 

isto é, é um julgamento, cujo componente intelectual é baseado mais na fé do que 

em um fato (DINIZ, 1996; SCALI, 2007). 

Crenças são consideradas pensamentos e sentimentos sobre algo ou alguém 

que se apresentam em constante mudança no tempo e na história. São construídas 

na relação do indivíduo com o mundo que o cerca, ou seja, é constituída no 

intercâmbio das relações que o sujeito estabelece com o seu ambiente interno e 

externo. Nesse sentido, podemos considerar que as crenças influenciam a relação 

do indivíduo com o mundo e com os outros, orientando e organizando suas condutas 

e atitudes (SOUZA, 1997). 

Alguns modelos teóricos tentam explicar a adoção de comportamentos 

preventivos em saúde através das relações entre o comportamento e algumas 

crenças individuais (WEINSTEIN, 1993). O comportamento em saúde é considerado 

qualquer atividade empreendida pela pessoa que acredita estar saudável, com a 

finalidade de prevenir ou detectar a doença em estágio assintomático (BREVIDELLI; 

CIANCIARULLO, 2001). Dentre esses modelos, destaca-se o Modelo de Crenças 

em Saúde (MCS). Este modelo sofreu influência das teorias da aprendizagem: 

behavioristas e cognitivistas. Para os behavioristas as pessoas tendem a se comportar 

de modo a obter recompensas ou evitar punições. Já para os cognitivistas o 

comportamento do indivíduo resulta da avaliação subjetiva, feita em função de um 

resultado e da probabilidade, ou da expectativa, em que a ação empreendida promoverá 

o alcance de um dado resultado (ROSENSTOCK, 1990; WEINSTEIN, 1993).  

O Modelo de Crenças em Saúde foi apresentado na década de 50, por 

psicólogos sociais do sistema de saúde pública dos EUA (Rosenstock, Hochbaum, 

Leventhal e Kegells), para explicar o porquê dos indivíduos não aderirem aos 

programas de prevenção e detecção de doenças. Posteriormente, este modelo foi 

estendido para explicar as respostas dos pacientes aos sintomas e seu 

comportamento frente à doença, principalmente a adesão ao tratamento médico 

(ROSENSTOCK, 1990; WEINSTEIN, 1993).  O MCS baseia-se na crença de que 
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toda a conduta/comportamento é motivada(o). Ele considera a relação entre a 

percepção da pessoa referente à sua susceptibilidade a uma doença, a gravidade, 

aos danos que poderá causar e as ações de saúde que poderão preveni-la (SOUZA, 

1997; MELO, 2005). 

Segundo o MCS, para que uma pessoa emita comportamentos preventivos 

em relação à doença, ela deve: considerar-se suscetível a um problema de saúde, 

isto é, acreditar que esse problema pode afetá-lo particularmente (Percepção de 

Suscetibilidade); perceber que o problema pode ter conseqüências sérias, ou seja, 

consiste na percepção das conseqüências e repercussões da severidade de 

problemas de saúde na vida, incluindo as implicações envolvidas nas relações 

sociais, de trabalho e familiares (Percepção de Severidade); acreditar que o 

problema de saúde pode ser prevenido com ações, crer na efetividade das medidas 

que visam reduzir a possibilidade de doença (Percepção de Benefícios); acreditar 

que uma ação seja capaz de reduzir a ameaça à saúde e, ao mesmo tempo, 

verificar que tal escolha pode remeter a aspectos negativos (é possível que cause 

desconforto, transtorno, seja dispendioso ou demande tempo), o que impediria a 

tomada de decisão (Percepção de Barreira), cujos benefícios superam os aspectos 

negativos, fazendo com que o indivíduo acredite que a ação tomada reduzirá as 

ameaças (ROSENSTOCK, 1990; WEINSTEIN, 1993). Além disto, a presença de 

estímulos para ação é importante para desencadear as percepções de 

suscetibilidade e severidade e motivar o indivíduo a agir.  

Assim, de acordo com este modelo, uma ação, comportamento em saúde, 

depende da percepção da suscetibilidade e severidade de uma ameaça à saúde, e da 

crença de que uma recomendação particular ou ação em saúde terá benefícios, que 

superem as barreiras percebidas (MELO, 2005). Logo, a forma como o indivíduo irá se 

comportar e decidir com relação á sua saúde será determinada pelo valor subjetivo 

atribuído a cada dimensão do MCS frente à ameaça ou ao risco à saúde. As crenças 

relacionadas à suscetibilidade e à severidade percebidas em situação de ameaça ou 

risco possuem força preditiva positiva na tomada de decisão do comportamento em 

saúde (SOUZA, 2001; MELO, 2005). 

Em suma, a tomada de decisão para a prevenção de uma doença, ou ameaça 

à vida, requer que o indivíduo acredite que esteja suscetível a ela, que a ocorrência 

desse evento seja percebida pelo menos com severidade moderada em algum 

aspecto de sua vida, que a escolha de uma ação específica lhe traga benefícios, 
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reduzindo a sua suscetibilidade e/ou a severidade, quando da doença já instalada, e 

que não requeira transpor grandes barreiras (WEINSTEIN, 1993; MELO, 2005). 

 
1.5 – Expectativas e Crenças sobre o uso de álcool 

 

As expectativas e crenças a respeito do uso do álcool são formadas em idade 

bastante anterior ao consumo dessa substância e de seus efeitos, sendo 

influenciadas pelo meio (familiar e/ou social) em que o indivíduo está inserido. 

(GOLDMAN, 1991; FORMIGONI; MONTEIRO, 1997; ARAÚJO; GOMES, 1998; 

AGRAWAL et al, 2007). Logo, as expectativas e crenças para o uso de álcool 

podem estar presentes mesmo antes de o indivíduo beber pela primeira vez na vida 

e podem aumentar à medida que aumenta a experiência com tal substância (LEIGH; 

SATACY, 2004). Tais expectativas podem ser consideradas informações da 

memória de longo prazo que representam experiências de vida que um indivíduo 

teve com o álcool como conseqüências de suas características biológicas e seu 

ambiente, o que a torna uma variável mediadora da vulnerabilidade para o uso 

abusivo e dependência (GOLDMAN, 1999, 2002). De acordo com Marlatt e Gordon 

(1993), fatores como a cultura, normas de grupo e expectativas sobre os efeitos do 

álcool costumam influenciar os comportamentos de beber.  

As expectativas relacionadas ao consumo de álcool podem ser chamadas de 

expectativas de resultados. Conforme Marlatt e Gordon (1993), as expectativas de 

resultados podem ser pensadas como as crenças cognitivas, culturais e pessoais 

acerca dos efeitos do uso de álcool, que levam o indivíduo a desenvolver o 

comportamento dependente. Estas podem manifestar-se através de efeitos físicos, 

psicológicos, cognitivos e comportamentais (PEUKER et al., 2006).  

Estudos têm evidenciado que as expectativas relacionadas ao uso do álcool 

são fatores preditivos, tanto para o uso dessa substância entre adolescentes e 

adultos, como para a diminuição dos níveis de consumo desses sujeitos, uma vez 

que a crença e a expectativa que o indivíduo tem a respeito do álcool podem mudar 

mais o comportamento relacionado ao uso dessa substância do que as próprias 

ações fisiológicas (DARKES, 1993; ARAÚJO; GOMES, 1998; DARKES; 

GOLDMAN, 1998; DARKES; GREENBAUM; GOLDMAN, 2004; OLIVEIRA; 

SOIBELMANN; RIGONI, 2007; READ; CURTIN, 2007). 
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A teoria da expectativa de resultado defende que expectativas sobre algo ou 

alguém surgem a partir de uma perspectiva de aprendizagem social, ou seja, o 

comportamento é explicado a partir de expectativas aprendidas ao longo da vida do 

indivíduo. (DARKES; GREENBAUM; GOLDMAN, 2004; PEDROSO, 2006). O 

comportamento de consumir álcool, por exemplo, pode ser explicado pelas 

expectativas de resultado individuais, uma vez que esse comportamento resultaria 

nos efeitos esperados por cada sujeito de forma bem particular, de acordo com suas 

experiências de vida. Assim, estas expectativas sobre o uso de álcool são frutos da 

aprendizagem direta e indireta com o álcool e outras situações relacionadas a este, 

tais como as relações familiares, sociais, pares, dentre outros (BARRY; CORBIN; 

FROMME, 2001). 

Expectativa positiva do álcool supõe que atividades cognitivas, tais como 

antecipação, expectativa e memória sobre a história do uso do álcool, modelam e 

podem determinar o comportamento dependente (BARRY; CORBIN; FROMME, 

2001). Segundo Peuker et al (2006) e Darkes e Goldman (1993), comportamentos e 

expectativas de jovens dependentes de álcool, apesar de suas predisposições 

individuais, são determinados, principalmente, pelas influências sociais da cultura, 

da família e dos parceiros. Logo, tais expectativas não estão ligadas apenas a 

fatores fisiológicos, mas também, a fatores cognitivos decorrentes das crenças sobre 

os efeitos do álcool.  

Desse modo, quando o álcool é consumido, as expectativas são confirmadas 

ou não, uma vez que as contingências ambientais e os efeitos fisiológicos reais de 

beber poderão reforçar positiva ou negativamente esse comportamento. Assim, tais 

expectativas podem ser compreendidas, para que seja avaliada uma grande 

variedade de riscos e fatores que impedem ou antecipam o início do consumo do 

álcool, podendo levar a um comportamento dependente (PEUKER et al, 2006). 

A decisão de beber é influenciada, em parte, pela expectativa de que o álcool 

resultará em determinadas conseqüências desejáveis, tais como a diminuição da 

tensão, a facilitação social e sexual (ARAÚJO; GOMES, 1998; DARKES; 

GOLDMAN, 1998; PEUKER et al, 2006). O comportamento de beber é mantido, 

então, por essas expectativas positivas acerca do efeito dessa substância, as quais, 

assim como a experiência de beber, são acumuladas ao longo da vida, sendo assim, 

é provável que as expectativas positivas com relação ao uso de álcool difiram com a 

idade (PEDROSO et al, 2006). 
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Tais expectativas e crenças possuem propriedades motivacionais, que 

associadas a fatores ambientais e fisiológicos modelam o comportamento de beber 

(ARAÚJO; GOMES, 1998). 

Expectativas consideradas positivas que induzem ao consumo de álcool estão 

associadas a níveis maiores de uso da droga e/ou à dependência (FROMME et al., 

1993). Nesse sentido, tais expectativas parecem servir como um subterfúgio para 

justificar o padrão de uso do álcool. Por exemplo, a associação entre o beber 

pesado e a demonstração de masculinidade ou de camaradagem pode encorajar 

homens a negar e a minimizar problemas ou riscos decorrentes do uso de álcool 

(GRAHAM; WELLS, 2003; TOMSEN, 1997). Ainda podemos citar a suposição de 

que mulheres não fazem uso pesado de álcool justificando, inicialmente, a 

desconsideração de problemas relacionados ao beber nesta população por 

profissionais da área de saúde na atenção primária (BRIENZA; MICHAEL; STEIN, 

2002; SVIKIS; REID-QUINONES, 2003). 

Estudos prospectivos mostraram que as expectativas de resultados com 

relação ao uso de álcool podem predizer mudanças no comportamento de beber e 

no desenvolvimento de problemas relacionados ou uso de álcool (GOLDMAN, 1991; 

ARAÚJO; GOMES, 1998; JONES; CORBIN; FROMME, 2001). 

Existem dados consistentes na literatura que evidenciam a influencia da 

expectativa na variabilidade do consumo do álcool. Assim, torna-se necessário o 

entendimento desse construto para o desenvolvimento de estratégias de educação 

para o álcool, de tratamentos e de intervenções preventivas (JONES; CORBIN; 

FROMME, 2001). 

Levando em consideração a relevância desse tema, foram desenvolvidos 

instrumentos para avaliar as expectativas relacionadas ao uso de álcool. Dentre 

eles, podemos citar o IECPA (Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca 

do Álcool) que foi desenvolvido em Coimbra, por Pinto Gouveia e adaptado para 

população brasileira sob a coordenação de Jurema Alcides Cunha. O IECPA é um 

instrumento de auto-relato, de fácil aplicação, que pode ser utilizado tanto na área 

clínica como em pesquisa. Supõe-se que escore alto no IECPA pode caracterizar 

indivíduos com expectativas positivas mais altas e, portanto, maior vulnerabilidade à 

dependência de álcool (GOUVEIA et al, 1996). 

As crenças e as expectativas apresentadas pela pessoa acerca do uso do 

álcool, muitas vezes, não são levados em consideração pelos programas de 
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prevenção em geral. Estes não tomam a responsabilidade de tentar intervir nessa 

problemática por acreditar que não é o seu papel. Ainda podemos citar o fato que 

esses programas de prevenção são compostos por indivíduos geridos por crenças e 

por expectativas, se comportando de acordo com estas. Sendo assim, para a 

elaboração de tais programas é necessário levar em conta o contexto em que estão 

inseridos esses profissionais, além de suas crenças e de seus costumes. 

Em um estudo realizado, nas cidades de Juiz de Fora e de Ribeirão Preto, 

para avaliação inicial do desempenho das EDIB, quando aplicadas pelos próprios 

profissionais dos serviços de APS, detectou muitos obstáculos e barreiras que 

dificultaram sua efetiva implementação (RONZANI, 2005; GONÇALVES, 2005). 

Tanto em Juiz de Fora, quanto em Ribeirão Preto foi verificado que para se 

implantar novas tecnologias em saúde é necessário levar em consideração as 

diversidades socioculturais das equipes treinadas, incluindo suas crenças e suas 

expectativas com relação ao problema abordado (RONZANI, 2005). Além disso, 

devem-se verificar as diferenças existentes entre os próprios profissionais de saúde, 

as suas dificuldades de organização de tempo, de trabalho e os problemas 

estruturais.  

É uma situação bastante comum na elaboração de políticas de saúde a 

implantação de propostas assistenciais sem levar em conta a realidade do 

profissional, ou seja, sua formação, suas dificuldades e suas crenças e atitudes. Isto 

pode contribuir para dificultar a efetivação de determinados programas. O 

profissional de APS torna-se, então, apenas um consumidor passivo de algumas 

técnicas, realizadas de forma acrítica e sem a possibilidade de adequação ao seu 

contexto (RONZANI, 2002; PINHEIRO, 2001; SOUZA, 2001). 

Dessa forma, o presente trabalho se justifica, na medida em que se propõe a 

investigar as crenças e expectativas a respeito do consumo do álcool entre os ACS 

e a influência dessas na prontidão para ações preventivas. 
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2.0 – OBJETIVOS 
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O objetivo geral desse estudo foi verificar se as expectativas e crenças em 

relação ao uso de álcool entre agentes de saúde comunitária, atuantes na atenção 

básica de saúde, na região de Ribeirão Preto estão associadas à prontidão para 

aplicação das EDIB. 

 

2.1 – Objetivos específicos 
 

a. Investigar as expectativas e crenças com relação ao uso de álcool a partir do 

padrão de escores obtidos no IECPA (Inventário de Expectativas e Crenças 

Pessoais sobre o Álcool) entre os agentes de saúde comunitária. 

b. Verificar o estágio de prontidão para aplicação das EDIB através dos escores 

do RTC. 

c. Identificar possíveis diferenças nos escores do IECPA relacionadas a 

características sócio-demográficas. 

d. Verificar a partir de questionário próprio as crenças e expectativas dos ACS 

em relação à prevenção da problemática do beber de risco. 
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3.0 – METODOLOGIA 
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3.1 – Delineamento da Pesquisa 
 

O presente estudo se caracterizou por ser do tipo observacional, transversal 

sobre amostra de conveniência de área de referência pré-definida e tem como 

proposta identificar expectativas e crenças relacionadas ao uso de álcool em 

agentes comunitários de saúde, bem como verificar relação destas com a motivação 

para aplicação das EDIB.  

 

3.2 – Contexto do Estudo 
 

Este trabalho foi um recorte do projeto temático “PAI-PAD/OMS – 

Implementação de Estratégias de Diagnóstico e Intervenção Breves para Problemas 

Relacionados ao Álcool em Serviços de Atenção Primária na Região de Ribeirão 

Preto/SP-Brasil” e foi desenvolvido no NPCP, sob coordenação do Professor Doutor 

Erikson Felipe Furtado, a partir dos treinamentos realizados pelo PAI-PAD de 2003 a 

2006.  

O PAI-PAD em parceria com as Secretarias de Saúde dos municípios da 

região de Ribeirão Preto vem realizando treinamentos, intitulados “Uso do AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test) e Intervenções Breves para problemas 

relacionados ao álcool em atenção primária”, com as equipes de atenção primária 

em saúde desde 2003. Os treinamentos costumam ser realizados com uma carga 

horária de 16 horas, divididos em quatro módulos de quatro horas, organizados em 

dois dias para turmas de até 25 participantes. Tem por objetivo capacitar 

profissionais de saúde para utilização das Estratégias de Diagnóstico e Intervenção 

Breves (EDIB), identificação do uso abusivo de álcool através de rastreamento pelo 

AUDIT e manejo dos casos de maior gravidade encontrados. O conteúdo dos 

treinamentos é composto por: epidemiologia do uso de álcool no Brasil, aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais; critérios para classificação do uso (risco, abuso ou 

dependência); instrumentos de diagnóstico e triagem; importância da prevenção ao 

uso abusivo de álcool na atenção primária. Os mesmos são organizados de forma a 

proporcionar o melhor aprendizado dos participantes através de dinâmicas e 

exercícios práticos de aplicação do AUDIT e EDIB (utilizando a técnica de role-play), 

além da discussão de casos clínicos característicos dos diferentes níveis de 

exposição ao álcool. 
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Para os participantes costuma ser distribuído um kit contendo: Caderno de 

questões pré-treinamento e pós-treinamento; Manual sobre como realizar as 

Intervenções Breves e manuais de aplicação do AUDIT e um conjunto de folhetos 

educativos para serem distribuídos aos pacientes.  

 

3.3 – Participantes da pesquisa 
 

Foram selecionados para este estudo 174 agentes comunitários de saúde 

(ACS), provenientes das equipes de atenção básica (programas de saúde da família 

e programas de agentes comunitários de saúde), arrolados no nos treinamentos 

desenvolvidos pelo PAI-PAD, que concordaram com a participação voluntária no 

treinamento e na pesquisa.  

Foram critérios de inclusão:  exercer a função de Agentes Comunitários de 

Saúde na região de Ribeirão Preto;  ter participado do treinamento em EDIB 

ministrado pela equipe do PAI-PAD no período de 2003 a 2006; ter concordado em 

participar desta pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e responder completamente o IECPA.   

Dos 174 ACS, foram excluídos 25 por não terem respondido o IECPA 

completamente, chegando a um total de 149 ACS incluídos no estudo. 

 

3.4 – Coleta de Dados 
 

A coleta de dados iniciou-se em 2003 e estendeu-se até 2006 através dos 

treinamentos realizados nesse período. 

Como parte deste treinamento e com fins de pesquisa, os profissionais de 

saúde participantes foram convidados a fazerem parte desse estudo. 

Antes do início do treinamento, foi solicitado aos profissionais de saúde que 

respondessem voluntariamente um caderno de questões Pré-treinamento e 

assinassem o TCLE. O caderno de questões Pré-Treinamento era composto por 

(Anexo A): 

• TCLE; 

• Questionário sócio-demográfico; 

• Itens  que contemplam  questões acerca de informações mais adequadas 

sobre álcool e drogas;  
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• Questões sobre a detecção do uso de álcool e outras drogas e da intervenção 

breve em usuários de risco;  

• RTC; 

• Inventário de expectativas e crenças pessoais acerca do álcool (IECPA);  

• Questões sobre a prática profissional em atenção primária e das crenças e 

atitudes dos profissionais. 

 

Tal caderno foi devidamente explicado e aplicado de forma coletiva por um 

dos integrantes da equipe do PAI-PAD que permaneceu presente durante a 

aplicação para eventuais dúvidas. 

O tempo médio de aplicação dos cadernos foi cerca de 1 hora e meia. 

 

3.5 – Instrumentos 
 

Dos instrumentos contidos no caderno de questões pré-treinamento foram 

utilizados para esse estudo: 

 

Questionário para informações sócio-demográficas  

Instrumento na forma de ficha de dados para preenchimento pelo próprio 

participante, composto por itens relacionados a informações sócio-demográficas e 

características do profissional de saúde: idade, sexo, escolaridade, profissão e 

tempo de serviço em área de saúde. 

 

Questionário para profissionais da atenção primária sobre práticas relacionadas 

ao uso de álcool e drogas 

Trata-se de um conjunto de questões com respostas estruturadas do tipo 

Likert que variavam de “concordo totalmente” a “discordo totalmente” (às quais eram 

atribuídas pontuações de cinco a um, respectivamente), que investigavam crenças, 

práticas e conceitos sobre a auto-eficácia na prevenção do uso de risco de álcool e 

na abordagem de pacientes com estes problemas. Este questionário foi cedido pela 

OMS para implementação das EDIB em países em desenvolvimento, foi utilizada 

tradução realizada pela equipe da Profª. Maria Lúcia Formigoni. 

Era dividido em três partes:  
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1ª Parte – constituída de cinco questões sobre a prática profissional com relação ao 

problema de uso abusivo de álcool e outras drogas;  

2ª Parte - contendo duas questões sobre a preparação profissional com relação ao 

problema de uso abusivo de álcool e outras drogas;  

3ª Parte - tendo como objetivo identificar atitudes e crenças do profissional de saúde 

em relação aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, estava 

dividida em quatro temáticas: como lidar com usuários de risco, com 25 itens; papel 

do profissional na detecção de pacientes com problemas relacionados ao álcool e 

outras drogas, com 15 itens, interesse profissional sobre o padrão de uso de álcool e 

outras drogas e os riscos de saúde relacionados, com 18 itens e habilidade 

profissional em lidar com determinadas situações, com 10 afirmativas.  

Conforme conveniência com os objetivos desse estudo foram selecionadas 34 

afirmativas da terceira parte: para a temática “como lidar com usuários de risco” 

foram escolhidos 16 itens; no que diz respeito ao papel do profissional na detecção 

de pacientes com problemas relacionados ao álcool, foram selecionadas 11 

afirmativas e com relação ao interesse profissional sobre o padrão de uso de álcool 

e outras drogas e os riscos de saúde relacionados, foram incluídas 7 afirmativas.  

 

RTC – Questionário de Prontidão para Mudança 

O RTC é um instrumento de 12 itens, de rápida e fácil aplicação, com 

questões do tipo Likert, com pontuação variando numa escala de -2 (concorda 

totalmente) a +2 (discordo totalmente). Foi adaptado por Thomas F. Babor a partir 

do instrumento original de Rollnick et al, 1992, RCQ (Readiness to Change 

Questionaire).  Este instrumento tem por finalidade medir a prontidão (estágio 

motivacional) dos profissionais de saúde para aplicação das Intervenções Breves, 

apresenta questões sobre o nível de prontidão dos profissionais para realizarem a 

IB, isto é, como o profissional atuante na atenção básica percebe de forma crítica 

sua possibilidade de intervir ou não no problema; permitindo classificar os 

profissionais em diversos estágios: Pré-contemplação (correspondente a um grau 

mínimo ou inexistente de prontidão para realizar IB, ou seja, apesar de estarem 

informados sobre o problema ainda não consideram a possibilidade de realizar 

intervenção); Contemplação (grau de prontidão moderado, caracterizado pela 

ambivalência em relação à capacidade de realização da IB) e Ação (estágio mais 
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avançado de prontidão caracterizado pela percepção de capacidade adequada para 

realizar a IB). 

 

IECPA (Inventário de expectativas e crenças pessoais acerca do álcool) 

O IECPA é um instrumento, construído idealmente para auto-aplicação, com 

61 itens, com questões do tipo Likert, com pontuação variando numa escala de um 

(não concordo) a cinco (concordo muitíssimo). Cada item consiste em uma 

afirmação sobre expectativas e crenças a respeito dos efeitos do álcool distribuídas 

em cinco fatores. Os cinco fatores integrantes do IECPA são “efeitos globais 

positivos e facilitação das interações sociais” (Fator 1), “diminuição e/ou fuga de 

emoções negativas” (Fator 2), “ativação e prazer sexual” (Fator 3), “efeitos positivos 

na atividade e humor” (Fator 4) e “na avaliação de si mesmo” (Fator 5). A aplicação 

desse instrumento tem uma duração estimada em vinte minutos. Pode ser utilizada 

uma nota de corte para identificação de suspeição de risco para alcoolismo. O 

escore final pode variar de zero a 305 pontos e a nota de corte proposta para 

população geral é de 122. Supõe-se que maiores escores no IECPA pode 

caracterizar indivíduos com expectativas positivas mais altas e, portanto, maior 

vulnerabilidade à dependência de álcool. A sensibilidade do instrumento é de 76,7, 

sua especificidade de 79,4, sua taxa dos falso-positivos de 20,61 e dos falso-

negativos de 23,33, seu valor preditivo positivo de 77,31 e valor preditivo negativo de 

78,79 (GOUVEIA et al, 1996). 

O Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool (IECPA) 

foi desenvolvido em Coimbra, por Pinto Gouveia. A adaptação brasileira do IECPA, 

sob a coordenação de Jurema Alcides Cunha, demonstrou que as propriedades 

psicométricas da versão brasileira são excelentes e comparáveis com as verificadas 

com a versão portuguesa na amostra em que o instrumento foi desenvolvido.  

A pontuação do IECPA foi utilizada como medida de expectativas e crenças 

frente ao uso de álcool e como indicador de tolerância social ao consumo de álcool. 

 

3.6 – Procedimentos Éticos 
 

O presente estudo, recorte do projeto temático “PAI-PAD/OMS – 

Implementação de estratégias de Diagnóstico e Intervenção Breves para Problemas 

Relacionados ao Álcool em Serviços de Atenção Primária na Região de Ribeirão 
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Preto/SP-Brasil”, foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, de acordo com o Processo HCRP Nº. 3755/2003 

(ANEXO B). Todos os participantes concordaram e assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido para a participação no estudo.  

 

3.7 – Apoio Financeiro 
 

Este trabalho contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), através da bolsa de mestrado 

processo nº. 2007/57688-3. 

 
3.8 – Análise Estatística 

 

O banco de dados foi digitado sob a forma de planilhas do aplicativo Microsoft 

Excel e depois exportado para o programa SPSS (Satatistical Package for Social 

Sciences) versão 16.0, no qual foram realizadas as análises estatísticas.  

No processo de análise dos resultados, primeiramente foi realizada a 

estatística descritiva dos dados relativos às variáveis sócio-demográficas, tais como 

idade, escolaridade, cidade e tempo de serviço em instituição de saúde e dos dados 

relativos aos demais instrumentos utilizados (IECPA, RTC e Questionário de estudo 

nº. 1). 

Foi realizado o teste de correlação de Spearman para avaliação de correlação 

entre as variáveis contínuas: escore total no IECPA e escore dos fatores do IECPA 

(expectativas e crenças acerca do álcool) com o escore total do RTC (prontidão para 

aplicação das EDIB), questões do questionário de estudo nº. 1, idade e tempo de 

serviço em instituição de saúde (DANCEY; REIDY, 2006). 

Para comparação das médias do IECPA e seus fatores e do RTC com 

escolaridade e idade foram utilizadas o teste não-paramétrico Mann-Whitney e o 

Kruskall-Wallis para variáveis com 3 ou mais categorias. Estabeleceu-se o nível de 

significância mínimo de 5 % (p < 0,05) para as comparações entre os grupos. 
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4.0 – RESULTADOS 
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4.1 – Caracterização da Amostra 
 

A amostra de 149 agentes comunitários de saúde que fizeram parte deste 

trabalho caracterizou-se por terem uma média de idade de 34,7 anos (DP = 10,1), 

com variação entre 18 e 61 anos, sendo que 39,2% dos ACS tinham 30 anos ou 

menos, 45,3% tinham entre 31 e 45 anos e 15,5% tinham mais de 45 anos. Os ACS 

eram, em sua maioria, mulheres (92,6%) e procedentes da cidade de Ribeirão Preto 

(52,3%). Cerca de 73,6% dos agentes referiram ter Ensino Médio – 

completo/incompleto. O tempo médio de trabalho em serviço de saúde foi de três 

anos.  

 

Tabela 1 - Caracterização sócio-demográfica da amostra (149 ACS) 

Dados Sócio-Demográficos N / %  ou 
Média ± DP (intervalo) 

Gênero  Homens 

Mulheres 
 

11 /  7,4% 

138 /  92,6% 

Idade  
 

34,7 ± 10,1 (18 a 61 anos) 

Tempo de Trabalho   
 

3 ± 1,7 (0 a 10 anos) 

Escolaridade Ensino Fundamental 
 

Ensino Médio 
 

Superior 
 

19 / 12,8% 

109 / 73,6% 

20 / 13,5% 

Cidade Ribeirão Preto 
 

Batatais 
 

Outros 

78  / 52,3% 

61 / 40,9% 

10 / 6,7% 

 
As 138 mulheres, participantes do estudo, apresentavam uma idade média de 

35,2, estando 95,5% delas, entre 31 e 45 anos. A maioria delas (73,7%) possuía 

Ensino Médio (completo/incompleto), residia na cidade de Ribeirão Preto (55,1%) e 

trabalhava em instituição de saúde há pelo menos três anos. Os 11 homens 

participantes caracterizaram-se por apresentarem uma idade média de 28,6, sendo 

que 87,9% deles apresentavam idade menor ou igual a 30 anos. A maioria deles 

possuía o Ensino Médio (completo/incompleto) (72,7%), residia na cidade de 
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Batatais (72,7%), além de trabalhar em serviço de saúde há pelo menos dois anos e 

meio.  

 

Tabela 2 – Distribuição dos Dados Sócio-demográficos por Gênero 

Dados Sócio-demográficos  Homens 

(N=11) 

Mulheres  

(N= 138) 

Idade (M±DP) 
 

 28,6±10,4 35,2±9,9 

Tempo de Trabalho (M±DP) 
 

 2,3±1,6 3,0±1,8 

Escolaridade (%) Ensino 

Fundamental 
 

0,0 13,9 

 Ensino Médio 
 

72,7 73,7 

 Superior 
 
 

27,3 12,4 

Cidade (%) Ribeirão Preto 
 

18,2 55,1 

 Batatais 
 

72,7 38,4 

 Outros 9,1 6,5 

 
 
4.2 – Expectativas e Crenças acerca do Álcool 

 

As expectativas e crenças acerca do álcool, medidas através do IECPA, 

apresentaram um escore total médio de 88,7 (DP = 40,9) para os ACS. O IECPA 

identificou 12,8% dos ACS com altas expectativas positivas com relação aos efeitos 

do álcool, a partir da nota de corte maior ou igual a 122 para a população geral. 

Estes ACS obtiveram uma média do escore total do IECPA de 177,1, ao passo que 

os demais, que apresentaram baixa expectativa, obtiveram uma média de escore de 

75,8.  

Em relação aos fatores do IECPA, foi verificado que os ACS obtiveram um 

escore médio de 54,9 para “efeitos globais positivos e facilitadores de interação 

social” (Fator 1), de 28,4 para “diminuição e/ou fuga de emoções ou cognições 

negativas” (Fator 2), de 16,1 para “ativação e prazer sexual” (Fator 3), de 9,8 para 
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“efeitos positivos na atividade e no humor” (Fator 4) e de 10,5 para “efeitos positivos 

na avaliação de si mesmo” (Fator 5). 

Foram comparadas as médias dos fatores do IECPA entre os ACS que 

apresentaram altas expectativas e a dos que apresentaram baixas expectativas, 

através do teste não paramétrico Mann-Whitney e, como esperado, as médias dos 

fatores para o grupo de alta expectativa foram significativamente maiores que os de 

baixa expectativa. 

 
Tabela 3 - Expectativas e Crenças acerca dos efeitos do álcool 

 IECPA 
(M ± DP) 

Alta Expectativa 
(M ± DP) 

Baixa Expectativa 
(M ± DP) 

Facilitação Social* 
 
 
 

54,9 ± 28,3 115,5 ± 27,3 46,1 ± 13,9 

Fuga de emoções**  28,4 ± 14,5 59,2 ± 18,8 23,9 ± 5,5 

Prazer sexual3†  16,1 ± 6,8 30,2 ± 8,2 14,0 ± 3,3 

Atividade e humor††  9,8 ± 3,2 15,4 ± 5,0 8,9 ± 1,7 

Avaliação de si mesmo#  10,5 ± 5,3 20,9 ± 5,7 8,9 ± 2,9 

Escore Total  
 

88,7 ± 40,9 177,1 ± 42,8 75,8 ± 18,6 

*Fator 1, U= 9,0; **Fator 2, U= 35,5; †Fator3, U= 55,0; ††Fator 4, U= 129,5; #Fator 5, U= 58,0. Todos 
com um p< 0,0001. 

 
Com relação ao Questionário para profissionais da atenção primária sobre 

práticas relacionadas ao uso de álcool e drogas, as respostas podiam variar de 

concordo totalmente a discordo totalmente. Foi encontrado que os ACS, de uma 

forma geral, apresentaram crenças e atitudes positivas no que diz respeito à 

detecção e a intervenção no uso abusivo de álcool, uma vez que concordaram, em 

sua maioria, que ao perguntar ou ao aconselhar sobre o uso problemático do álcool 

deixariam os pacientes mais informados sobre os riscos de usar álcool de forma 

abusiva e os ajudariam a reduzirem ou pararem o consumo, como pode ser visto 

nas afirmativas representadas pela tabela 4. 
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Tabela 4 – Crenças e Atitudes com relação à detecção e a intervenção no uso 
abusivo de álcool 

Temática Nível de Concordância 
Como lidar com usuários de risco 

de álcool 
*Concorda Nem concorda Nem 

discorda 
**Discorda 

a) Perguntar  fornecerá informações  
 

73,2% 
 

20,4% 6,3% 

b) Demonstrar preocupação resultará na 
redução do consumo 
 

57,1% 25,7% 17,2% 
 

f) Falar ajudará a reduzir 
 

61,4% 23,6% 15,0% 

g) Não é possível ter grandes 
expectativas com bebedores de risco 
 

20,5% 18,4% 60,9% 
 

h) Aconselhar a reduzir causará trauma 9,0% 13,9% 77,1% 
 

j) Capaz de aconselhar apropriadamente 
  40,7% 22,1% 37,1% 

 
n) Não é confortável fazer essa 

abordagem 
 

38,2% 19,4% 42,4% 

p) Importante distinguir usuários de risco 
de dependentes 
 

88,2% 5,5% 6,2% 

r) A detecção precoce aumenta a 
chance do sucesso do tratamento 
 

93,1% 3,5% 3,5% 
 

s) Bebedores podem aprender a diminuir 
o consumo. 

69,5% 17,7% 12,7% 
 

*Concorda ou concorda totalmente; **discorda ou discorda totalmente  
OBS:  1) as letras (a, b, f, g, h, j, n, p, r e s) correspondem às afirmativas na íntegra encontradas no 
ANEXO A. 

2) Os valores grifados correspondem aos percentuais mais elevados para cada item. 

 
Na tabela 5 podemos verificar que quando os ACS foram perguntados sobre o 

conhecimento e segurança que tinham para realizar o rastreio e aconselhamento a 

respeito do uso de álcool, estes, em sua maioria, referiu que se consideravam 

capazes de abordar e à vontade para realizar tais intervenções apesar de não terem 

conhecimento suficiente sobre o assunto. 
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Tabela 5 – Crenças e conhecimento na prevenção de problemas relacionados 
ao uso de álcool 

Temática Nível de Concordância 
Como lidar com usuários de 

risco de álcool 
*Concorda Nem concorda Nem 

discorda 
**Discorda 

d) Tendo recebido informação e 
treinamento poderá ajudar a reduzir 
 

77,6% 16,8% 5,6% 

i) Conhecimento suficiente 
 

18,4% 18,4% 53,1% 
o) Profissionais devem saber como 

recomendar a redução do consumo 
58,3% 16,7% 25,0% 

Papel Profissional *Concorda Nem concorda Nem 
discorda 

**Discorda 

d) Não sei o que perguntar 
 

26,4% 
 

24,3% 49,3% 

n) Os profissionais não têm habilidade 
para perguntar sobre o consumo  
 

23,1% 34,8% 41,6% 
 

Interesse profissional *Concorda Nem concorda Nem 
discorda 

**Discorda 

d) Não sei como abordar efetivamente 
  

41,8% 27,7% 30,5% 

i) Posso aconselhar adequadamente 29,2% 27,8% 43,1% 
 

l) Não estou à vontade. 28,3% 31,2% 40,4% 
 

q) Não é fornecida informação ao 
profissional 

39,5% 16,5% 53,3% 
 

*Concorda ou concorda totalmente; **discorda ou discorda totalmente. 
OBS:  1) as letras (d, i, l, n, o e q) correspondem às afirmativas na íntegra encontradas no ANEXO 
A. 

2) Os valores grifados correspondem aos percentuais mais elevados para cada item. 

 
A maioria dos ACS crê que os pacientes poderão mentir ou ter uma reação 

defensiva ao serem perguntados e/ou aconselhados sobre seu uso de álcool. A 

freqüência dos agentes que concordaram e discordaram foi bastante próxima com 

relação à afirmativa “se o paciente for abordado sobre problemas relacionados ao 

uso de álcool não retornará a próxima consulta”. Quando foi colocada a afirmativa: 

“Os pacientes ficarão zangados ou incomodados se eu aconselhá-los sobre seu 

consumo de álcool”, os ACS apresentaram freqüência semelhante (Concorda – 

30,6%; Nem discorda Nem concorda – 34,7% e Discorda – 34,8%). No entanto, 

estes ACS acreditam que não haverá diferença ou estigmatização no atendimento 

aos pacientes que forem identificados como bebedores problema por parte dos 

profissionais de APS. O que está representado na tabela a seguir. 
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Tabela 6 – Crenças e Atitudes nos resultados das intervenções para problemas 
relacionados ao uso de álcool 

Temática Nível de Concordância 
Como lidar com usuários de 

risco de álcool 
*Concorda Nem concorda Nem 

discorda 
**Discorda 

t) Informar fará com que o paciente não 
volte a próxima consulta 
 

34,7% 29,9% 35,4% 

U) Solicitar informações causará reação 
defensiva 
 

51,1% 32,9% 16,1% 

x) Profissionais perderão o respeito por 
pacientes usuários 

5,6% 11,3% 83,1% 

Papel Profissional *Concorda Nem concorda Nem 
discorda 

**Discorda 

b) Sinto como invasão de privacidade 
 

21,1% 21,1% 57,8% 
c) Paciente não fala a verdade 

 
73,1% 19,3% 7,6% 

e) Pacientes ficarão zangados ou 
incomodados 

30,6% 34,7% 34,8% 

*Concorda ou concorda totalmente; **discorda ou discorda totalmente. 
OBS:  1) as letras (b, c, e, t, u e x) correspondem às afirmativas na íntegra encontradas no ANEXO 
A. 

2) Os valores grifados correspondem aos percentuais mais elevados para cada item. 

 
No que diz respeito à crença no papel profissional para prevenção de 

problemas relacionados ao uso problemático de álcool, os ACS consideraram que 

perguntas a respeito do consumo, intervenções através de informações sobre 

problemas de saúde relacionados ao uso e aconselhamento para redução ou 

extinção deste devem fazer parte de sua rotina de trabalho. Acreditam ser papel do 

profissional de saúde realizar tais intervenções. Também referiram não haver 

problemas para que tais intervenções façam parte da rotina, uma vez que acreditam 

ser o uso abusivo de álcool um problema de saúde. 
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Tabela 7 – Papel do profissional de APS na prevenção de problemas 
relacionados ao uso de álcool 

 Temática Nível de Concordância 
Como lidar com usuários de 

risco de álcool 
*Concorda Nem concorda Nem 

discorda 
**Discorda 

q) É responsabilidade do profissional 
fazer intervenção 
 

62,5% 25,7% 11,8% 

Papel Profissional *Concorda Nem concorda Nem 
discorda 

**Discorda 

a) Não é papel do profissional de saúde
 

12,6% 
 

17,5% 69,9% 

f) Não há tempo suficiente 
 

35,1% 13,1% 51,0% 
 

h) Não é um problema maior de saúde 
 

5,8% 10,9% 83,3% 
i) Existem problemas de saúde mais 

importantes 
 

18,1% 29,9% 52,1% 

j) Apenas especialistas devem intervir 
 

16,1% 14,0% 69,9% 
o) Os profissionais estão ocupados com 

problemas médicos 
 

21,7% 33,6% 44,8% 

Interesse profissional *Concorda Nem concorda Nem 
discorda 

**Discorda 

c) Os profissionais não podem ajudar 
muito 
 

21,2% 17,7% 61,0% 

g) A instituição não tem protocolo 
 

55,7% 23,2% 21,1% 

k) Aconselhamento não é pago pelo 
SUS 

30,8% 35,0% 34,3% 

*Concorda ou concorda totalmente; **discorda ou discorda totalmente. 
OBS:  1) as letras (a, c, f, g, h, i, j, k e o) correspondem às afirmativas na íntegra encontradas no 
ANEXO A. 

2) Os valores grifados correspondem aos percentuais mais elevados para cada item. 

 
Através do teste de correlação de Spearman, pela avaliação do escore total 

do IECPA e as afirmativas do Questionário para profissionais da atenção primária 

sobre práticas relacionadas ao uso de álcool e drogas, foram encontradas 

correlações estatisticamente significantes entre a afirmativa “Informar os pacientes 

dos possíveis riscos à saúde associados com seu padrão de beber poderá levá-los a 

não retornar para a próxima consulta.” (r = 0,164; p = 0,049) e  “Pedir aos pacientes 

para dar informações específicas sobre seu padrão de beber causará uma reação 

defensiva.” (r = 0,243; p = 0,003). 

Tais correlações, significativas apesar de pequenas (DANCEY; REIDY, 2006), 

sugerem que à medida que aumentam as expectativas positivas para os efeitos do 

álcool (IECPA) também aumentam as crenças negativas para os resultados das 

intervenções breves.  
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Ao cruzarmos as afirmativas desse mesmo questionário com os escores no 

IECPA para baixa expectativa e alta expectativa foram encontradas as seguintes 

correlações significativas: escore para baixa expectativa no IECPA e a afirmativa 

“Mesmo que o uso de álcool esteja contribuindo para os problemas de saúde do 

paciente, não é papel do profissional de APS falar ao paciente sobre seu padrão de 

uso” (r = - 0,195; p = 0,030) e escore para alta expectativa no IECPA e “Informar os 

pacientes dos possíveis riscos à saúde associados com seu padrão de beber poderá 

levá-los a não retornar para a próxima consulta.” (r = 0,499; p = 0,049). 

As correlações encontradas tendem a confirmar que à medida que as 

expectativas com relação ao uso de álcool estão aumentadas, as crenças positivas a 

cerca de ações preventivas estarão diminuídas. 

  

4.3 – Prontidão para aplicação das EDIB e expectativas acerca do álcool  
 

No questionário de prontidão para mudança (RTC), os ACS apresentaram 

uma média de 0,03 (DP = 4,3) do escore total variando de -15 a 11. A maioria dos 

ACS (74,3%) se encontrava no estágio de “Pré-contemplação”, o que pode denotar 

que apesar de terem conhecimento da problemática do beber de risco, não estavam 

considerando a possibilidade de empreender um comportamento de intervenção. 

Quando separados em grupo de “alta expectativa em relação aos efeitos do 

álcool” e “baixa expectativa em relação aos efeitos do álcool” verificou-se que 

nenhum dos ACS que estavam no grupo de alta expectativa se encontrava no 

estágio de contemplação para aplicação das IB.  
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Gráfico 1 – Distribuição dos níveis de prontidão para aplicação das IB para 

altas e baixas expectativas dos ACS 
 
Não foi encontrada diferença nas médias do RTC para nível de expectativa.  

Como a amostra era predominantemente feminina, não foi possível verificar 

se havia diferença de gênero para a prontidão para aplicação das IB, porém, ao se 

realizar uma análise descritiva, podemos observar que dos homens participantes do 

estudo, 90,9% (10) estavam em pré-contemplação e nenhum se encontrava em 

contemplação, como mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 8 – Nível de Prontidão e Dados sócio-demográficos 

RTC  Pré-contemplação  Contemplação Ação 
 
Gênero 

 

Mulheres (138) 

Homens (11)  

 

73,0% 

90,9% 

 

4,4% 

0,0% 

 

 

22,6% 

9,1% 

Faixa Etária ≤ 30 anos (58) 
 

74,1% 1,7% 24,1% 

 31-45 anos (66) 
 

78,8% 4,5% 16,7% 

 > 45 (23) 60,9% 8,7% 30,4% 

 
Escolaridade 

 
Ensino 
Fundamental 
(19) 
 

 

73,7% 

 

0% 

 

26,3% 

 Ensino 
Médio(108) 
 

75,9% 5,6% 18,5% 

 Superior (20)  65% 0% 35% 

     

 
Quanto à diferença de médias com relação à escolaridade e ao escore total 

do RTC, foi verificado uma diferença significativa (Chi-Square, value = 8,5; p 

=0,015). 

Através do teste de correlação de Spearman, foi observada uma correlação 

baixa, porém estatisticamente significante para o escore total do IECPA e RTC (r = -

0,178; p = 0,030), o que sugere que à medida que os ACS apresentam diminuídas 

suas expectativas positivas acerca do álcool, aumenta sua prontidão para aplicação 

das intervenções breves. 

 

4.4 – Variáveis Sócio-demográficas e expectativas acerca do álcool 
 
Todas as variáveis sócio-demográficas foram cruzadas com os resultados no 

IECPA para verificar se havia associação entre estas e os níveis de expectativas no 

IECPA, com exceção de gênero. Foi encontrada ao se realizar o teste não-

paramétrico Kruskal Wallis, uma diferença entre as médias do escore total no IECPA 

e idade (≤ 30 anos; 31-45 anos e > 45) (Chi-Square, value=6,6; p=0,036) com uma 
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média maior para os ≤ 30 anos (91,7), assim como entre as médias do escore no 

nível baixas expectativas do IECPA e a idade (≤ 30 anos; 31-45 anos e > 45) (Chi-

Square, value=7,8; p=0,02) encontrando maior média entre 31 e 45 anos.  

 

Tabela 9 – Dados sócio-demográficos e expectativa entre os ACS 

Dados  
Sócio-demográficos 

 IECPA ↑ M(%) IECPA ↓ M(%) IECPA Total M(%)

Gênero Homens 
 

162,7(36,4) 82,4(63,6) 99,7(100,0) 

 Mulheres 
 

185,5(10,9) 75,7(89,1) 87,8(100,0) 

Faixa Etária ≤ 30 anos 
 

168,7(13,8) 75,4(86,2) 91,7(100,0)† 

 31-45 anos 
 

187,3(13,4) 78,5(86,6) †† 86,9(100,0) 

 > 45 
 

124,0(8,7) 68,3(91,3) 88,0(100,0) 

Escolaridade Ensino 
Fundamental  
 

182,3(10,5) 83,2(89,5) 82,4(100,0) 

 Ensino Médio  
 

175,0(12,8) 74,8(87,2) 88,9(100,0) 

 Superior  
 

147,0(15,0) 71,3(85,0) 94,9(100,0) 

Cidade Ribeirão Preto 
 

193,2(10,3) 78,8(89,7) 83,4(100,0) 

 Batatais 
 

145,8(13,1) 73,2(86,9) 91,5(100,0) 

 Outros 
 

124,0(30,0) 65,4(70,0) 113,8(100,0) 

Tempo em serviço de saúde ≤3 anos 
 

169,1(12,3) 79,2(87,7) 84,8(100,0) 

 >3 anos 
 

200,9(13,3) 71,4(86,7) 89,4(100,0) 

Programa de Saúde UBS 203,0(8,9) 79,8(91,1) 78,1(100,0) 
 PSF 

 
151,0(14,9) 72,9(85,1) 100,5(100,0) ††† 

 PACS 145,0(15,9) 74,0(84,1) 90,5(100,0) 
† Chi-Square, value=6,6; p=0,036; ††Chi-Square, value=7,8; p=0,02; ††† Chi-Square, value=17,0; p<0,001 

 
No Gráfico 2, que representa a média no escore total nos Níveis de 

Expectativas no IECPA (Alta e Baixa) distribuídos por gênero e por faixa etária, 

podemos observar que para as mulheres esse escore aumenta na faixa etária de 31 

a 45 anos e diminui para as com idade maior que 45 anos, enquanto que para os 

homens esse escore médio tende a diminuir com a idade.  
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Gráfico 2 – Escore Médio dos Níveis de Expectativa do IECPA distribuído por 

Gênero e Idade 
 
A correlação de Spearman entre o escore total do IECPA e a idade dos ACS 

evidenciou a existência de uma relação inversamente proporcional (Correlação de 

Spearman – r = -0,166; p = 0,04; N=148). Esse resultado sugere que à medida que 

aumenta a idade diminui as expectativas positivas com relação aos efeitos do uso de 

álcool. 

Entre as demais variáveis sócio-demográficas e escore do IECPA não foram 

encontrados associação, correlações ou diferença de médias significantes. 

Com relação aos fatores do IECPA e às variáveis sócio-demográficas, foi 

observada através dos testes não-paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal Wallis, 

que existem diferenças significativas entre os valores dos escores nos fatores 1 e 2 

para a variável idade, sendo elas: Idade e Fator 1 (efeitos globais positivos e 

facilitadores de interação social) (Chi-Square = 6,9; p = 0,03); Idade e Fator 2 

(diminuição e/ou fuga de emoções ou cognições negativas) (Chi-Saquare = 5,9; p = 

0,05).  

Os ACS mais jovens (≤ 30 anos) apresentaram uma média maior para os 

efeitos globais positivos e facilitadores de interação social. Já os agentes mais 

velhos (> 45 anos), obtiveram média maior para diminuição e/ou fuga de emoções 

ou cognições negativas). Como pode ser visto na tabela a seguir: 
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Tabela 10 – Fatores do IECPA e Dados Sócio-demográficos 

Dados  
sócio-demográficos 

 Fator 1 
M±DP 

Fator 2 
M±DP 

Fator 3 
M±DP 

Fator 4 
M±DP 

Fator 5 
M±DP 

Gênero Homens 
 

64,5 ± 30,2 31,5 ± 12,4 17,5 ± 6,0 9,9 ± 2,7 11,9 ± 5,3 

 Mulheres 54,2 ± 28,1 28,2 ± 14,6 15,9 ± 6,9 9,8 ± 3,2 10,4 ± 5,3 
Faixa Etária ≤ 30 anos 

 
57,3 ± 23,1 28,5 ± 11,2 16,4 ± 6,3 9,7 ± 2,4 10,9 ± 5,0 

 31-45 anos 
 

53,8 ± 32,4 27,9 ± 16,6 15,9 ± 7,7 9,7 ± 3,3 10,2 ± 5,8 

 > 45 53,1 ± 28,4 29,8 ± 15,5 15,9 ± 5,9 10,3 ± 4,6 10,3 ± 4,4 

Escolaridade Ensino 
Fundamental  
 

50,5 ± 33,2 26,9 ± 17,0 15,3 ± 7,4 9,4 ± 3,7 9,3 ± 5,6 

 Ensino Médio  
 

55,4 ± 26,8 28,1 ± 13,5 16,0 ± 6,3 9,8 ± 3,2 10,5 ± 4,9 

 Superior  
 

58,0 ± 32,6 31,9 ± 17,2 17,3 ± 9,2 9,9 ± 2,5 11,8 ± 6,6 

Tempo em serviço de saúde ≤3 anos 52,4 ± 22,1 27,1 ± 11,0 15,5 ± 5,1 9,2 ± 2,1 10,3 ± 4,9 
 >3 anos 55,1 ± 33,3 28,8 ± 17,3 16,1 ± 8,3 10,0 ± 3,8 10,5 ± 5,7 
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4.5 – Amostra total (homens e mulheres) e ACS mulheres 
  

Foram realizadas análises dos dados depurando o gênero masculino. Porém, 

ao se comparar, os resultados obtidos da amostra total (incluindo os ACS homens) e 

a amostra correspondente apenas às ACS mulheres, não foram encontradas 

diferenças significativas, o que pode ser observado na tabela a seguir: 

 

Tabela 11 – Distribuição de dados para amostra total de ACS e amostra de ACS 
mulheres 

ACS (total) ACS (mulheres)  

N / % ou Média ± DP 

Idade  34,7 ± 10,1 35,2 ± 9,9 

Escolaridade Ensino 

Fundamental 

19 / 12,8% 19 / 13,9% 

 Ensino Médio 109 / 73,6% 101 / 73,7% 

 Superior 20 / 13,5% 17 / 12,4% 

Tempo em serviço de saúde  3 ± 1,7 3 ± 1,8 

Cidade Ribeirão Preto 78 / 52,3% 76 / 55,1% 

 Batatais 61 / 40,9% 53 / 38,4% 

 Outras 10 / 6,7% 9 / 6,5% 

Escore do IECPA Total 88,7 ± 40,9 87,9 ±40,9 

 Baixa Expectativa 75,8 ± 18,6 75,4 ± 18,4 

 Alta Expectativa 177,1 ± 42,8 185,5 ± 42,1 

 
No que diz respeito às análises inferenciais, foram encontradas duas 

alterações quando a amostra foi depurada. A correlação que existia entre idade e 

escore do IECPA na amostra total (Correlação de Spearman – r = -0,166; p = 0,04; 

N=148) deixa de existir quando é realizada a análise com a amostra de ACS 

mulheres. Já a correlação entre o escore total do IECPA e o RTC apresenta discreto 

aumento (de r = -0,178; p = 0,030 passa a r = -0,182; p = 0,033). 
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5.0 – DISCUSSÃO 
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Foram sujeitos desse estudo 149 ACS da região de Ribeirão Preto. A maioria 

dos ACS era do sexo feminino (92,6%), com idade média de 34,7 (DP=10,1), ensino 

médio completo/incompleto (73,6%) e apresentavam em média três anos de tempo 

de serviço em área da saúde. 

A caracterização sócio-demográfica da amostra do presente trabalho 

assemelhou-se ao estudo realizado por Bernardes (2008), sobre qualidade de vida 

dos ACS da região oeste do Estado de São Paulo, no qual a população de 198 ACS 

apresentou predominância de indivíduos do sexo feminino (86,1%), com média de 

idade de 34,3 anos (DP=9,4), com ensino médio (72,3%) e tempo médio de serviço 

em saúde de três anos.  

A população de 169 ACS, estudada por Kluthcovsky (2005), também se 

apresentou similar no que diz respeito ao sexo, 89,3% de mulheres, a idade média 

de 31,1 anos e a escolaridade, 61,5% com ensino médio.  

No trabalho de Ronzani, Castro e Formigoni (2008), que investigou um 

processo de implementação de práticas de prevenção ao uso de risco de álcool 

entre ACS, apresentou uma amostra de 56 agentes com idade média de 38,1 anos, 

com uma maioria de agentes do sexo feminino (90,4%) e com ensino médio 

(48,1%). 

Barros (2006), em estudo sobre atitudes dos profissionais que atuam na 

equipe de PSF frente ao abuso e dependência de drogas, apresentou uma 

população composta por 286 integrantes do PSF de Araçatuba/SP, sendo 180 ACS, 

33 enfermeiro(a)s, 31 médicos, 33 auxiliares de enfermagem, seis odontólogos e 

quatro auxiliares de consultório dentário. Essa amostra se caracterizou por ser 

predominantemente feminina (88,0%), com idade média de 36,1 anos e trabalharem 

na saúde uma média de três anos. 

A população amostral desses trabalhos também correspondeu às 

características sócio-demográficas do presente estudo em vários aspectos, sendo a 

predominância de mulheres característica marcante em todos os trabalhos, bem 

como o nível de escolaridade dos participantes. O que sugere que o referido 

trabalho assim como os demais supracitados possa corresponder a uma amostra 

representativa da população de agentes comunitários de saúde. 

Com relação às expectativas e às crenças acerca do álcool, foi encontrada 

uma média de 88,7 (DP=40,9) nos ACS estudados. Destes, 12,8% foram 

identificados com altas expectativas positivas com relação ao álcool com uma média 
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de 177,1. No estudo de Oliveira, Soibelmann e Rigoni (2007) com 1345 

universitários com idades entre 16 e 54 anos, foi encontrada uma média de 99,5 

para os que bebiam menos de duas vezes por semana e 125,9 para os estudantes 

que bebiam mais de três vezes/semana, 29,8% dessa amostra foram identificados 

com altas expectativas com relação ao uso de álcool (escore no IECPA ≥ 122). Já no 

trabalho de Peuker et al. (2006), os universitários pesquisados apresentaram uma 

média no total do IECPA de 124,7 (DP= 47,2) e destes, cerca de 47,9%, foram 

identificados como tendo altas expectativas com relação ao álcool.  

Observa-se que, dentre esses estudos utilizando o IECPA como medida para 

expectativas e crenças acerca do álcool, o presente estudo é o que apresentou 

menor média e menor proporção de indivíduos com altas expectativas. Tal diferença 

com relação aos resultados no IECPA provavelmente ocorreu devido à diversidade 

amostral no que diz respeito à escolaridade e à idade, que, segundo Satre e Knight 

(2001), podem influenciar no nível de expectativas do indivíduo. 

Ao dividir os ACS em grupo com altas expectativas acerca do álcool (risco 

para serem ou vir a ser dependente) e grupo com baixas expectativas, foi 

encontrada uma média no escore total do IECPA de 177,1 para o primeiro e uma 

média de 75,8 para o segundo.  Em um trabalho com pacientes, Scali e Ronzani 

(2007) avaliaram as expectativas e crenças acerca do álcool através do IECPA em 

dois grupos: alcoolistas e controle, no qual encontraram uma média no IECPA total 

de 174,3 para o primeiro grupo e de 85,4 para o segundo. Sendo similar às médias 

encontradas no ACS estudados, o que sugere que o IECPA, mesmo quando 

utilizado em uma população não clínica, é um instrumento válido para a identificação 

de grupo com altas expectativas e consequentemente com risco para dependência 

de álcool, como sugere a especificidade e sensibilidade do instrumento (79,4% e 

76,7%, respectivamente) (Gouveia, et al, 1996).  Tal inferência, também pode ser 

justificada pela semelhança entre os resultados do estudo de Scali e Ronzani (2007) 

com relação aos fatores do IECPA que apresentaram médias significativamente 

maiores para o grupo de alcoolistas, assim como na amostra do presente trabalho 

as médias foram significativamente maiores para o grupo de ACS com altas 

expectativas para o álcool, com um p < 0,001. 

No levantamento realizado por Carlini et al (2006), foi encontrada uma taxa de 

12,3% de dependentes na população geral, sendo equiparável ao resultado de 
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12,8% de ACS encontrados neste estudo apresentando escores elevados no IECPA, 

indicativo de suspeição para dependência de álcool.  

Araújo e Gomes (1998) concluíram em seu trabalho que quanto mais o 

indivíduo tem expectativas positivas com relação ao uso de álcool maiores serão as 

possibilidades de consumo. Darkes, Greenaum e Goldman (2004) referem que tais 

expectativas podem ser preditivas para o uso tanto em adolescentes e adultos, 

assim como para a redução dos níveis de consumo. Stacy, Widaman e Maralatt 

(1990) consideram que as expectativas podem ser caracterizadas como forma de 

crenças comportamentais que influenciam o comportamento de beber, estando 

relacionadas aos efeitos dos resultados que o sujeito espera do uso de álcool.  

A percentagem de ACS, identificada pelo IECPA, com altas expectativas e 

risco de ser ou vir a ser dependentes de álcool, em taxas equivalentes à encontrada  

na população geral do Brasil nos chama a atenção para como está a saúde desses 

profissionais, que como integrantes de equipes de atenção básica de saúde devem 

apresentar hábitos saudáveis para que possam atuar efetivamente na prevenção de 

doenças e promoção de saúde. Segundo a literatura, para que exista predisposição 

para que ocorra o comportamento preventivo com relação aos problemas de saúde 

é necessário que o indivíduo acredite que esteja suscetível a eles (WEINSTEIN, 

1993; MELO, 2005). 

Uma vez que levando em consideração a relação direta das expectativas com 

o consumo de álcool, a abordagem e manejo de pacientes que bebem dependerão 

do padrão de uso dos profissionais integrantes das equipes de saúde, o que sugere 

que os profissionais que apresentam expectativas menores e conseqüentes hábitos 

mais saudáveis com relação ao uso de álcool terão maior predisposição à realização 

de atitudes preventivas. 

Ao responderem o Questionário para profissionais da atenção primária sobre 

práticas relacionadas ao uso de álcool e drogas, a maioria dos ACS apresentou 

crenças e atitudes positivas no que diz respeito à detecção e a intervenção no uso 

abusivo de álcool. Estes resultados corroboram os dados encontrados no trabalho 

de Ronzani, Castro e Formigoni (2008), no qual os ACS estudados se mostravam 

com crenças e expectativas positivas para aplicação das IB mesmo antes do 

treinamento.  

Ainda, quanto ao mesmo questionário, os ACS consideraram que era 

necessário serem capacitados para realizar tais intervenções. Acreditavam que 



 

 

60

estas deveriam fazer parte de sua rotina de trabalho através de perguntas a respeito 

do consumo de álcool, e intervenções através de informações sobre problemas de 

saúde relacionados ao uso e aconselhamento para redução do consumo ou extinção 

deste. Também consideravam que essa problemática era tão importante quanto 

outros problemas de saúde. E acreditavam que poderiam ajudar seus pacientes 

através de aconselhamento para a redução do consumo de álcool, apesar de terem 

receio de que os pacientes pudessem mentir ou apresentar reação defensiva ao 

serem perguntados e/ou aconselhados sobre seu uso. Outros estudos 

demonstraram que tanto enfermeiras como médicos tem crenças e atitudes positivas 

para discutir o uso de álcool com seus pacientes (AALTO, PEKURI, SEPPA, 2001; 

JOHANSSON, AKERLIND, BENDTSEN, 2005).  

Castanha e Araújo (2006), encontraram, em seu estudo sobre representações 

sociais dos ACS com relação ao álcool, que os ACS destacaram as campanhas 

preventivas como forma de intervenção para usuários de álcool. 

Quando os resultados do IECPA foram associados às variáveis sócio-

demográficas foram encontrados valores significativamente maiores no escore 

médio do IECPA para os ACS que tinham idade ≤ 30 anos. Os agentes mais jovens 

apresentavam expectativas positivas relacionadas aos efeitos globais positivos e 

facilitadores de interação social. Já os agentes mais velhos (> 45 anos), obtiveram 

média maior para diminuição e/ou fuga de emoções ou cognições negativas. Através 

da correlação encontrada entre estas variáveis, foi observado que a pontuação 

média no IECPA tendeu a diminuir com a idade.  

A literatura a respeito de expectativas relacionadas ao uso de álcool evidencia 

que idosos bebem menos que os adultos jovens e adolescentes, e que tais 

expectativas diminuem com o aumento da idade (SATRE; KNIGHT, 2001; LEIGH; 

STACY, 2004). Segundo o levantamento realizado pela SENAD (2007), beber em 

grandes quantidades parece diminuir com a idade. Enquanto 40% dos jovens de 18 

a 24 anos já beberam em “binge”, este número cai para 20% entre aqueles com 45 e 

59 anos, e desce para 10% entre os mais velhos. 

Devido à amostra ser predominantemente feminina não foi possível realizar 

análise para verificar se existe diferença de gênero para as expectativas positivas 

acerca do uso de álcool, porém pode ser observado que foram identificados cerca 

de 36,4% dos homens com altas expectativas enquanto que entre as mulheres 
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foram 10,9%. Os homens também apresentaram um escore maior no IECPA (99,7) 

do que as mulheres (87,8).  

Segundo Satre e Knight (2001), os homens esperam mais efeitos positivos do 

uso de álcool que as mulheres (p<0,05). Peuker, Fogaca e Bizarro (2006), em seu 

trabalho com estudantes de graduação, encontraram que 51,9% dos homens e 44% 

das mulheres participantes apresentaram altas expectativas positivas em relação 

aos efeitos do álcool. Oliveira, Soibelmann e Rigoni (2007), também observaram 

uma diferença significante para expectativas positivas sobre o álcool entre os 

gêneros da amostra de estudantes pesquisadas. 

Apesar de não ter sido realizada análise entre os gêneros dos ACS 

participantes do presente trabalho os resultados podem sugerir que nessa amostra 

foi observada uma tendência de expectativas maiores para os homens. 

As correlações encontradas entre as afirmativas do Questionário para 

profissionais da atenção primária sobre práticas relacionadas ao uso de álcool e 

drogas e os escores do IECPA, sugerem que à medida que aumentam as 

expectativas positivas para os efeitos do álcool também aumentam as crenças 

negativas para os resultados de ações preventivas, tais como as intervenções 

breves. O que indica que pensar em trabalho preventivo e de promoção em saúde 

exige levar em consideração fatores como crenças, atitudes, valores e expectativas 

dos profissionais engajados em tal prática (DINIZ; RUFFINO, 1996; PILLON; VILAR; 

LARANJEIRA, 2003; RONZANI; RIBEIRO; AMARAL; FORMIGONI, 2005; DAEPPEN 

et al., 2007; FURTADO; CORRADI-WEBSTER; LAPREGA, 2008).  

De acordo com Santos et al. (2000), o modelo assistencial predominante no 

Brasil ainda é caracterizado pela prática profissional com características 

predominantemente curativas apresentando baixa cobertura e elevado custo, 

gerando dificuldades de desenvolver ações preventivas de âmbito coletivo. Os 

resultados encontrados no presente trabalho podem estar relacionados à dificuldade 

para empreender comportamento preventivo, uma vez que as características e 

crenças pessoais a cerca dos hábitos de saúde do indivíduo estão associadas às 

atitudes para atividades preventivas e promoção de saúde (DINIZ; RUFFINO, 1996; 

BARRY; CORBIN; FROMME, 2001; RONZANI, 2005; CASATANHA; ARAÚJO, 

2006).  

No que tange a questão da prontidão para aplicação das intervenções breves 

medida pelo RTC, a maioria dos ACS (74,3%) se encontrava no estágio de “Pré-
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contemplação”, o que pode indicar que apesar de saberem da existência da 

problemática do beber de risco, não estavam considerando a possibilidade de 

empreender um comportamento de intervenção. Assim, apesar de acreditarem que o 

uso abusivo de álcool é um problema de saúde e considerarem que é papel do 

profissional de saúde lidar com tal problemática, não se sentiam envolvidos a ponto 

de apresentarem prontidão para realizar ações de prevenção. 

De acordo com a literatura, a falta de envolvimento com ações preventivas 

contribui para a dificuldade de implantação das estratégias de intervenções para 

problemas relacionados ao uso de álcool (ROZANI; RIBEIRO; AMARAL; 

FORMIGONI, 2005; FURTADO; CORRADI-WEBSTER; LAPREGA, 2008; LOPES, 

2009).  

Os ACS como integrantes de equipes de saúde, entre elas o PSF, devem 

priorizar ações de promoção à saúde e serviços mais próximos da comunidade 

independente do problema que possa surgir. Logo, a demanda em saúde mental, tal 

como uso abusivo e dependente de álcool, requer intervenções imediatas, na 

medida em que a utilização de recursos assistenciais mais complexos pode ser 

evitada. A identificação e o acompanhamento dessas situações, incorporados às 

atividades que as equipes de atenção básica desenvolvem são fundamentais para a 

eficaz promoção e prevenção de saúde. 

Apesar de não ter sido investigado nesse trabalho, o treinamento específico 

para IB pode contribuir para mudanças positivas no comportamento preventivo e 

ações de promoção à saúde (LOPES, 2009). 
A correlação encontrada, embora pequena, porém estatisticamente 

significante para o escore total do IECPA e RTC (r = -0,178; p = 0,030), sugere que 

à medida que os ACS apresentam diminuídas suas expectativas positivas acerca do 

álcool, aumenta sua prontidão/motivação para aplicação das intervenções breves. 

Os resultados desse estudo, no que dizem respeito aos efeitos das 

expectativas acerca do uso de álcool com a prontidão para a aplicação das EDIB, 

tende a confirmar a relação existente entre crenças e expectativas sobre uso de 

álcool e a disposição para empreender atitudes preventivas relacionadas a esse 

problema. 

Acreditar que o uso de álcool trará como conseqüências efeitos positivos na 

vida, tais como facilitar as relações sociais, reduzirá a possibilidade do profissional 

em empreender comportamentos preventivos. A criação da EDIB foi baseada no 
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modelo transteórico de Prochaska e DiClemente  (1998) que contribui para a 

compreensão das mudanças de comportamentos relacionados à saúde, no qual, 

cada indivíduo, com suas particularidades pessoais e sociais, apresenta-se 

distintamente motivado ou dispostos para a mudança. 

Apesar de, no presente trabalho, os ACS, em sua maioria, não se 

encontrarem envolvidos para aplicação das EDIB, estes acreditavam serem 

necessárias intervenções preventivas, reconheciam o uso problemático de álcool 

como um problema de saúde e sentiam necessidade de formação para se sentirem 

confiantes ao implementar estas estratégias. Logo, o fato de a maioria dos ACS 

encontrarem-se no estágio de pré-contemplacão para aplicação das EDIB pode ser 

entendido pelo fato de que a imagem predominante sobre saúde no Brasil ser 

marcada pela ênfase nas ações curativas e hospitalocêntricas. 

Deste modo, podemos concluir que, para que ocorra mudança no 

comportamento do indivíduo no que diz respeito à saúde, é preciso que, tais 

mudanças estejam associadas a fatores como crenças, expectativas e valores que 

cada sujeito apresenta sobre os possíveis problemas de saúde que venham a 

ocorrer a partir de seu relacionamento com fatores de risco (BENDTSEN; 

AKERLIND, 1999; OLIVEIRA, 2002). É importante ressaltar que estas mudanças 

devem ser gradativas, uma vez que os conceitos e crenças das pessoas acerca do 

álcool são construídos ao longo de toda uma vida, mesmo antes do álcool ser 

consumido pela primeira vez na vida (LEIGH; STACY, 2004). 

Também podemos inferir que é necessário cuidar da saúde dos profissionais 

integrantes das equipes de saúde para que os mesmos possam atuar de forma 

eficaz na promoção de saúde e prevenção de doenças. 

De modo geral, o agente comunitário, como parte integrante da comunidade 

onde trabalha, sente a necessidade desta, seus problemas sociais e de saúde, o 

que, teoricamente, facilitaria o processo de ações preventivas. No entanto, os planos 

de governo para a saúde, não costumam levar em consideração os aspectos 

cognitivos, culturais e sociais nos quais costumam estar inseridos os profissionais de 

equipes de saúde. 

Dentre as limitações desse trabalho, as quais restringem a generalização dos 

resultados e conclusões, podemos destacar: a dificuldade de se generalizar os 

resultados encontrados à população de agentes comunitários de saúde que atuam 

na atenção primária de saúde, uma vez que o estudo foi de natureza exploratória e a 
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amostra não ser representativa dos agentes comunitários de saúde. Além disso, os 

participantes não foram avaliados quanto à quantidade e freqüência de uso de 

álcool, o que reconhecidamente pela literatura, pode interferir nas crenças e 

expectativas e no comportamento relacionado ao álcool.  

Estudos que avaliem crenças, valores e expectativas relacionadas às 

intervenções preventivas acerca do uso de álcool são escassos na literatura. 

Portanto, futuros trabalhos com essa temática deveriam ser desenvolvidos com o 

objetivo de facilitar a implementação de novas tecnologias de saúde relacionadas à 

promoção e prevenção de saúde. 
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ANEXO A –  Caderno de Questões Pré-treinamento 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES PRÉ-TREINAMENTO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
NOME DA PESQUISA: “PAI-PAD/OMS – Implementação de Estratégias de 
Diagnóstico e Intervenção Breves (EDIB) para Problemas Relacionados ao Álcool 
em Atenção Primária à Saúde na Região de Ribeirão Preto, SP –Brasil” 
 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

PROF. DR. ERIKSON F. FURTADO – CRM-SP 82 645 
Professor-Doutor de Psiquiatria e Psicologia Médica do Depto. de Neurologia, 
Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da USP. 
 

1) JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 
 

Muitas pessoas que estão em tratamento médico hoje, já fizeram ou fazem uso 

de bebidas alcoólicas (por exemplo: cervejas, chope, vinho, pinga, conhaque, 

uísque, etc). Algumas destas pessoas já tiveram no passado algum problema com o 

uso de bebidas alcoólicas, e outras correm o risco de ter problemas no futuro devido 

ao seu modo de beber atual. Muitas vezes o uso de bebidas acontece entre 

membros da família. Isto pode contribuir para dificuldades na vida do próprio 

paciente e de sua família. 

É muito difícil falar sobre essas coisas. É muito difícil para o médico perguntar 

sobre essas coisas. O nosso objetivo é avaliar quantas pessoas estão fazendo uso 

de bebidas alcoólicas e quantas estão em risco de desenvolver complicações 

devidas ao uso do álcool. Também queremos avaliar junto aos profissionais de 

saúde que trabalham nas equipes do Programa de Saúde da Família os resultados 

♦ Estes questionários devem ser preenchidos pelos profissionais de saúde que irão 
participar do Treinamento em Estratégias de Diagnóstico e Intervenções Breves 
para Problemas relacionados ao Álcool. 

♦ Solicitamos aos mesmos que respondam com atenção seguindo as instruções 
contidas em cada formulário. 

♦ Agradecemos antecipadamente a colaboração. 
Equipe do PAI-PAD 
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de um treinamento que visa prepará-los para realizar um diagnóstico precoce e para 

a utilização de formas de atendimento rápidas que possibilitem o auxílio às pessoas 

que desejam diminuir seu risco de problemas relacionados ao uso de álcool. 

 

2) PROCEDIMENTOS A SEREM UTILIZADOS 
 

Você está sendo solicitado a participar desta pesquisa e voluntariamente 

responder a algumas perguntas, que lhe serão colocadas por um de nossos 

entrevistadores. As suas informações e respostas serão anotadas em fichas e 

formulários, que serão mantidos sob a responsabilidade e a guarda do pesquisador-

responsável. O seu nome será mantido em sigilo. As pessoas não serão 

identificadas, e as informações serão consideradas como confidenciais. Se for 

identificado algum problema de saúde, você será comunicado e orientado. 

 

3) DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 
 

Não há nenhum desconforto ou risco para você em participar. A única coisa 

que lhe pedimos é o tempo que você terá que gastar para responder às perguntas 

(cerca de 30 minutos). 

 

4) BENEFÍCIOS 
 

As informações que você nos der serão muito úteis para podermos melhorar o 

planejamento dos serviços de saúde e para o treinamento de profissionais de saúde. 

Também poderemos conhecer melhor a relação entre uso de álcool e problemas 

médicos. 

Com sua participação você estará contribuindo para a melhoria da saúde e da 

assistência de saúde, em nossa comunidade e em nosso país. 

 
Prof. Dr. Erikson F. Furtado, Pesquisador-Responsável 
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São esses os seus direitos ao participar da pesquisa (Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde): 
 
1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
relacionados com a pesquisa a que será submetido; 

2. A liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar no estudo, sem que isso traga prejuízo à continuação de seu 
atendimento e tratamento habitual neste serviço; 

3. A segurança de não ser identificado e do caráter confidencial de toda informação 
relacionada com sua privacidade; 

4. O compromisso de receber informação atualizada durante o estudo, mesmo que 
esta afete sua vontade de continuar participando; 

5. A disponibilidade de tratamento médico e indenização a que legalmente tem 
direito, por parte da instituição de saúde, em caso de danos justificados, 
causados diretamente pela pesquisa; 

6. Se existirem gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da 
pesquisa. 

 
 
Termo de Consentimento: 
 

Eu, Sr (a). _____________________________________________ RG: 
_______________, abaixo assinado, tendo recebido as informações sobre a 
pesquisa e sobre os meus direitos acima relacionados, declaro estar ciente 

e devidamente esclarecido e de que consinto em participar deste estudo. 
 

Ribeirão Preto, Data:__________ / ________ / __________ . 
 
 
 

a) _______________________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa (Assinatura 

digital, com o polegar direito, quando não 
puder escrever) 

 
 

b) ________________________________________________ 
Assinatura do responsável, tutor legal, ou 

parente responsável 
(quando menor, ou quando sujeito a tutela ou 

quando incapaz de compreender) 
(Assinatura digital, com o polegar direito, quando não puder escrever) 
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Questionário Sócio-demográfico 

 

Data: _____/_____/_____ 

Nome (completo e legível):__________________________________________ 

Idade:____________________________________________________________ 

Sexo:         Masculino                    Feminino  

 
Escolaridade: 
 
       Ensino Fundamental Incompleto           Ensino Fundamental Completo 

       Ensino Médio Incompleto                 Ensino Médio Completo 

       Superior Incompleto                  Superior Completo 

 
Outros:_____________________________________________________________ 

Formação profissional (caso tenha concluído o ensino superior ou curso técnico): 

___________________________________________________________________ 

Instituição na qual trabalha:_____________________________________________ 

Cidade onde trabalha:________________________________________________ 

 

Situação ocupacional na Instituição: 

       Agente comunitário de saúde                      Assistente social                         

       Auxiliar de enfermagem                   Dentista                  
       
      Enfermeiro                                          Médico                
       
      Psicólogo         
 
Outros:_____________________________________________________________ 
 

Tempo de serviço na área de saúde:____________________________________ 
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Pré-teste do Treinamento  
 
 
Múltipla Escolha (marque uma resposta apenas) 
 
1.  De acordo com normas internacionais aceita-se como beber moderado: 

a)   Mulheres não grávidas - não mais do que uma dose por dia 
b)   Mulheres não grávidas - não mais do que duas doses por dia 
c)   Homens - não mais do que três doses por dia 
d)   Acima de 65 anos - não mais do que duas doses por dia 
e)   Nenhuma das anteriores 

 
2.  Sob quais circunstâncias os pacientes deveriam ser aconselhados a se abster de 
álcool? 

a)   Todos os pacientes com problemas relacionados ao uso de álcool 
b)   Pacientes com história familiar de dependência de álcool ou alcoolismo 
c)   Todos os pacientes acima de 65 anos 
d)   Pacientes que sejam dependentes de álcool 
e)   Pacientes que bebem para relaxar 

 
3. Uma garrafa pequena ou lata  (350 ml) de cerveja tem aproximadamente a mesma 

quantidade de álcool que: 
a)   59 ml de vinho    
b)   44 ml de whisky  
c)   350 ml de vinho  
d)   15 ml de whisky  
e)   b e c 

 
4. Qual porcentagem da população é considerada "bebedor de risco”? 

a)     5% 
b)   10% 
c)   20% 
d)   30% 

 
 
Verdadeiro ou Falso 
 
5. As pesquisas tem mostrado que discutir o padrão de uso de álcool com os 

profissionais da atenção primária pode ser efetivo para ajudar muitos pacientes a 
reduzir seu consumo. 

  Verdadeiro    Falso 
 
6. Questionários de auto-preenchimento podem ser usados para identificar problemas 
leves, moderados e graves relacionados ao uso de álcool em pacientes. 

  Verdadeiro    Falso 
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7.  Um estilo de confrontação é recomendado quando se aconselha pacientes sobre seu 
comportamento de beber. 

  Verdadeiro    Falso 
 
Respostas curtas (Preencha os vazios) 
 
8.   Defina beber moderadamente de acordo com os limites superiores do número de 
doses por dia para homens e para mulheres. 

a. Homens  _____  dose(s) por dia  
b. Mulheres  _____  dose(s) por dia 
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Questionário RTC 
Instruções:  Cada uma das seguintes questões trata da detecção do uso de álcool e outras drogas e 
da intervenção breve em usuários de risco.  Por favor, assinale o número que indica o quanto você 
concorda ou discorda de cada uma das afirmativas. 

 

Concorda 
totalmente 

 

Concorda 
 
 

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda 
 
 

Discorda 
totalmente 

 
1. Eu não faço regularmente detecção e 

intervenção breve sobre álcool ou outras 
drogas para gerenciar o padrão de uso 
dos meus pacientes. 

1 2 3 4 5 

2.    Eu estou me esforçando de fato para 
detectar o uso de álcool ou outras 
drogas e fazer a  intervenção breve na 
minha prática. 

1 2 3 4 5 

3.   Eu concordo em fazer a detecção do uso 
de álcool ou outras drogas e a 
intervenção breve, mas nem sempre eu 
faço. 

1 2 3 4 5 

4.  Às vezes eu acho que deveria usar mais 
a detecção do uso e a intervenção breve 
para o álcool ou outras drogas na minha 
prática. 

1 2 3 4 5 

5.   É uma perda de tempo fazer a detecção 
do uso e a intervenção breve para o 
álcool ou outras drogas em meus 
pacientes. 

1 2 3 4 5 

6.  Eu comecei recentemente a fazer a 
detecção do uso e a intervenção breve 
para o álcool ou outras drogas em meus 
pacientes. 

1 2 3 4 5 

7.  Muitas pessoas dizem estar fazendo 
detecção do uso e a intervenção breve 
para o álcool ou outras drogas em seus 
pacientes, mas eu estou fazendo 
realmente. 

1 2 3 4 5 

8.  Eu estou naquela fase que deveria 
pensar em usar a detecção do uso e a 
intervenção breve para o álcool ou 
outras drogas em meus pacientes.  

1 2 3 4 5 

9.  Fazer a detecção do uso e a intervenção 
breve para o álcool ou outras drogas às 
vezes é um problema. 

1 2 3 4 5 

10. Não há necessidade de eu fazer a 
detecção do uso e a intervenção breve 
para o álcool ou outras drogas na minha 
prática. 

1 2 3 4 5 

11. Eu estou realmente fazendo a detecção 
do uso e a intervenção breve para o 
álcool ou outras drogas na minha prática 
rotineiramente. 

1 2 3 4 5 

12. Usar a detecção do uso e a intervenção 
breve para o álcool ou outras drogas em 
meus pacientes seria fora de propósito 
para mim. 

1 2 3 4 5 

 
Rollnick, S., Heather, N., Gold, R., & Hall, W.  (1992).  Development of a short ‘readiness to change’ questionnaire for use in 
brief, opportunistic interventions among excessive drinkers.  British Journal of Addiction, 87, 743-754. 
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Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais sobre o Álcool 
 

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES 
 

 
1. NÃO CONCORDO     4. CONCORDO MUITO 
2. CONCORDO POUCO     5. CONCORDO MUITÍSSIMO 
3. CONCORDO MODERADAMENTE 
 
 1 2 3 4 5
1. A bebida me torna mais ousado (corajoso).      
2. Por vezes, eu me sinto tão desinteressado por tudo, que tenho que beber.      
3. Eu me sinto menos sozinho depois de beber.      
4. Quando bebo, sinto mais disposição para ajudar as pessoas.      
5. O álcool me inspira (estimula as minhas idéias).      
6. Depois de beber, fico sexualmente mais desinibido (atrevido).      
7. Sinto-me com mais iniciativa e confiança quando bebo.      
8. Quando bebo, fico bem mais disposto.      
9. Depois de beber, o meu trabalho rende mais.      
10. Quando bebo, sinto-me mais confiante para expressar minhas opiniões.      
11. O tempo custa menos a passar quando bebo.      
12. Quando bebo, deixo de ter medo das pessoas.      
13. A bebida me deixa mais à vontade.      
14. O álcool me desinibe.      
15. Após algumas doses de bebida, sinto-me mais à vontade com pessoas atraentes do outro 
sexo.      

16. Tenho mais prazer sexual depois de ter bebido.      
17. Sinto mais vontade de trabalhar depois de beber.      
18. Beber me torna mais corajoso.      
19. Quando bebo, é mais fácil dizer o que penso, sem me preocupar tanto com a opinião dos 
outros, mesmo que discorde deles.       

20. Tudo fica mais alegre quando bebo.      
21. Falo com mais facilidade depois de beber.      
22. Depois de beber, gosto mais de mim.      
23. O álcool me descontrai fisicamente.      
24. Após algumas doses de bebida, faço amigos com mais facilidade.      
25. Quando bebo, sinto que os outros me dão mais atenção.      
26. Sou mais carinhoso(a) com minha(meu) companheira(o) depois de beber.      
27. A bebida me tira as preocupações.      
28. Depois de ter bebido, converso sobre sexo com mais facilidade.      
29. Quando bebo, fico mais atento.      
30. O álcool me faz esquecer os desgostos.      
31. O álcool me deixa mais tolerante em relação às pessoas que não gosto.      
32. Tudo me parece mais fácil quando bebo.      

Este questionário visa conhecer o que as pessoas pensam sobre os efeitos do 
álcool. 
 
Como os efeitos do álcool variam em grande parte com a quantidade ingerida, o 
que interessa é saber o que se passa com você depois de duas ou três doses 
de bebida. 
 

Para responder, assinale com um X na coluna que melhor 
expressa a sua opinião. 

 
Leia atentamente cada pergunta e responda, o mais rápido possível, de modo 
sincero e espontâneo. 
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33. Sinto menos a monotonia da vida quando bebo.      
34. Se eu não bebo, não consigo me sentir descontraído em situações sociais.      
35. Em termos de sexo, me sinto mais atraente depois de beber.      
36. Quando estou só,  uma bebida é uma boa companhia.      
37. Quando bebo, aprecio melhor as coisas boas da vida.      
38. Depois de beber, faço confidências com mais facilidade.      
39. Beber diminui meus sentimentos de inferioridade e incapacidade.      
40. A bebida me torna mais humano.      
41. Eu me sinto mais homem/mulher depois de beber.      
42. Quando bebo, fico menos nervoso.      
43. Eu me sinto mais senhor de mim quando bebo.      
44. O álcool me tira os “medos”.      
45. O álcool me deixa mais alegre e simpático.      
46. O álcool ajuda a me sentir menos nervoso quando estou conversando num grupo de 
pessoas que mal conheço.      

47. Para mim, é mais fácil ter  “aventuras sexuais” após ter bebido.      
48. O álcool favorece a intimidade.      
49. Para mim, o álcool  torna mais fácil a comunicação com os outros.      
50. Quando bebo, confio mais nos outros.      
51. Quando bebo, expresso com mais facilidade os meus sentimentos.      
52. Um copo de bebida me ajuda quando tenho de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.      
53. O álcool me faz esquecer os problemas da vida.      
54. Se eu bebo, sou melhor aceito num grupo de amigos.      
55. Eu me sinto menos tímido após ter bebido.      
56. O meu desejo sexual aumenta depois de beber.      
57. Depois de beber, fico mais otimista.      
58. Após algumas doses de bebida, converso com mais facilidade com pessoas do outro sexo.      
59. Quando bebo, fico mais divertido e faço as pessoas rirem.      
60. Quando bebo, preocupo-me menos com aquilo que os outros possam pensar a meu 
respeito.      

61. Um dia que corre mal só se torna suportável quando bebo.      
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Questionário para profissionais da atenção primária sobre 
práticas relacionadas ao uso de álcool e drogas 

 
Instruções:  Por favor, preencha  totalmente o questionário.  A maioria das 
perguntas pode ser respondida marcando um X no quadrado próximo a sua 
resposta.  Por favor, complete este questionário antes de você participar do 
treinamento.    
 
 
Parte 1: Questões sobre sua Prática Profissional 
 
1. Como parte de sua consulta a um paciente adulto, com que freqüência você 

pergunta a ele(a)  especificamente sobre seu consumo e a historia dos 
problemas relacionados ao uso de:  

 Álcool                  Outras drogas?  
  Todas às vezes      Todas às vezes 
  A maioria das vezes     A maioria das vezes 
  Algumas vezes      Algumas vezes 
  Raramente ou nunca     Raramente ou nunca 
  Não faz parte da minha função   Não faz parte da minha função 

 
2. Como parte de sua consulta a um paciente adulto, com que freqüência você 

aconselha os pacientes com padrões de consumo de riscos para problemas 
relacionados ao uso de álcool ou outras drogas, a diminuir ou parar com esse 
consumo?  

 Em relação a álcool :  Em relação a outras drogas:  
  Todas às vezes      Todas às vezes 
  A maioria das vezes     A maioria das vezes 
  Algumas vezes      Algumas vezes 
  Raramente ou nunca     Raramente ou nunca 

   Não faz parte da minha função   Não faz parte da minha função 
 
3. Considerando todas as suas consultas de pacientes adultos, com que freqüência 

você faz perguntas sobre cada uma das seguintes áreas: 
 

Área do comportamento  
Sempre  

Quase 
sempre  De vez em 

quando 
Raramente/   

Nunca 
Não se 
aplica 

a) Fumar      

b) Exercitar-se      

c) Consumo de álcool       

d) Dieta/alimentação      

e) Nível de estresse      

f) Uso de droga Ilícita       
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4. Qual a porcentagem dos pacientes adultos que você atende, você estima que 
tem problemas relacionados ao uso de álcool?   

 % 
 
5. Nos últimos 12 meses, dos pacientes adultos que você atendeu, 

aproximadamente quantos você tratou dos problemas relacionados ao consumo 
pesado de 

   Álcool     Outras drogas?  
  Nenhum       Nenhum 
  1 - 5 pacientes      1 - 5 pacientes 
  6 - 11 pacientes     6 - 11 pacientes 
  12 - 24 pacientes     12 - 24 pacientes 
  25 - 49 pacientes     25 - 49 pacientes 
  50 ou mais pacientes               50 ou mais pacientes 
  Não se aplica      Não se aplica 
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Parte 2: Questões sobre o seu papel como Profissional da 
Atenção Primária 

 
1. Você se sente preparado(a) para aconselhar os pacientes em cada uma das 

áreas de comportamento da lista apresentada a seguir? 
 

Área do 
comportamento 

Muito 
preparado(a) 

Um pouco 
preparado(a) 

Um pouco 
despreparado(a) 

Muito 
despreparado(a) 

a) Não fumar     

b) Exercitar-se 
regularmente 

    

c) Reduzir o consumo 
de álcool  

    

d) Evitar excesso de 
calorias 

    

e) Reduzir o estresse     

f) Não usar drogas 
ilícitas 

    

 
 
2. O quão competente você se julga em ajudar os pacientes a promover mudanças 

em cada uma das áreas de comportamento apresentadas a seguir? 
 

Área do 
comportamento 

Muito 
competente 

Um pouco 
competente 

Um pouco 
incompetente 

Muito 
incompetente

g) Não fumar     

h) Exercitar-se 
regularmente 

    

i) Reduzir o 
consumo de 
álcool  

    

j) Evitar excesso de 
calorias 

    

k) Reduzir o 
estresse 

    

l) Não usar drogas 
ilícitas 
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Parte 3: Questões sobre suas atitudes e crenças em relação aos 
problemas relacionados ao uso de álcool ou outras drogas pelos 

seus pacientes 
 
1. As seguintes afirmativas relacionam-se com o como lidar com usuários de risco. “Usuários de 

risco” são pessoas cujo uso de álcool ou outras drogas pode levar a problemas de saúde (por 
ex., pressão alta, acidentes, flebites, neuropatias) ou a problemas sociais (por ex., dificuldades 
com o cônjuge), mas exclui pessoas claramente dependentes. Por favor, leia cada afirmativa e 
assinale a melhor alternativa que descreva como você se  sente em relação a ela. Para cada 
afirmativa, escolha uma alternativa para álcool e outra para outras drogas, que variam de 
"concorda totalmente" a "discorda totalmente". 

 

Afirmativas de crenças de 
comportamentos 

Concorda 
totalmente Concorda

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda Discorda 
totalmente

Álcool 

     

Outras drogas 

a) Perguntar aos pacientes 
sobre seus hábitos de beber 
álcool ou usar outras 
drogas fornecerá muitas 
informações sobre seus 
riscos de problemas 
relacionados ao uso de 
substâncias álcool. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

b) Demonstrar minhas 
preocupações como 
profissional da saúde sobre 
os hábitos de beber ou uso 
de outras drogas de um 
paciente e os riscos 
relacionados para sua saúde 
resultará na sua redução do 
consumo de bebida. 

     

Álcool 
     

Outras drogas 

c) Apenas falar aos pacientes 
sobre seu consumo de álcool 
ou outras drogas os levará 
a um aumento de uso. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

d) Tendo recebido informação e 
treinamento adequados, os 
profissionais da atenção 
primária poderão ajudar os 
pacientes a reduzir seu 
consumo de álcool ou outras 
drogas.      

Álcool 

     

Outras drogas 

e) Aconselhar os pacientes com 
problemas relacionados ao 
álcool ou outras drogas a 
procurar assistência num 
serviço externo é o melhor 
que eu posso fazer por eles.      

Álcool 
f) Falar aos pacientes sobre 

riscos à saúde relacionados 
ao álcool ou outras drogas      
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Afirmativas de crenças de 
comportamentos 

Concorda 
totalmente Concorda

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda Discorda 
totalmente

Outras drogas 
os ajudará a reduzir seus 
próprios problemas 
relacionados ao álcool.      

Álcool 

     

Outras drogas 

g) Está fora da realidade ter 
grandes expectativas 
Quando lidamos com 
bebedores ou usuários de 
risco. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

h) Aconselhar pacientes a 
reduzir seu consumo causará 
a eles um trauma psicológico 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

i) Eu acho que conheço o 
suficiente sobre as causas 
dos problemas relacionados 
ao álcool ou outras drogas 
para desempenhar meu 
papel ao lidar com os 
bebedores ou usuários de 
risco.      

Álcool 

     

Outras drogas 

j) Eu acho que posso 
aconselhar apropriadamente 
meus pacientes sobre o 
consumo de álcool ou outras 
drogas e seus efeitos. 

      

Álcool 

     

Outras drogas 

k) Eu acho que não tenho muito 
a oferecer aos pacientes 
usuários ou bebedores de 
risco. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

l) Meu conhecimento sobre os 
problemas relacionados ao 
álcool ou outras drogas é 
adequado. 

     

Álcool m) Mesmo quando é 
reconhecido que o uso de 
álcool ou outras drogas      
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Afirmativas de crenças de 
comportamentos 

Concorda 
totalmente Concorda

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda Discorda 
totalmente

Outras drogas está contribuindo para os 
problemas de saúde do 
paciente, não é papel do 
profissional de atenção 
primária falar ao paciente 
sobre seu padrão de uso 
beber. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

n) Não é confortável aos 
profissionais da atenção 
primária perguntar aos 
pacientes sobre o seu uso de 
álcool ou outras drogas. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

o) Os profissionais da atenção 
primária deveriam saber 
como recomendar limites (i.e. 
diminuir mas não 
necessariamente parar com 
o uso álcool ou outras 
drogas) aos seus pacientes 
que bebem pesadamente ou 
usam drogas com certa 
freqüência,mas que não são 
dependentes  

 
 

 
    

Álcool 

     
 

Outras drogas 

 
p) É importante para um 

profissional da atenção 
primária distinguir entre 
usuários de risco e aqueles 
que são dependentes do 
álcool ou outras drogas. 

      

Álcool 

     

Outras drogas 

q) Os profissionais da atenção 
primária tem a 
responsabilidade de 
perguntar aos pacientes 
sobre seu padrão de uso se 
suspeitarem que o paciente 
tem um problema 
relacionado ao uso de álcool 
ou outras drogas, mesmo 
quando o problema não é a 
razão principal da procura de 
tratamento. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

r) A detecção precoce do uso 
inadequado do álcool ou 
outras drogas pode 
melhorar a chance do 
sucesso do tratamento. 
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Afirmativas de crenças de 
comportamentos 

Concorda 
totalmente Concorda

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda Discorda 
totalmente

Álcool 

     

Outras drogas 

s) Usuários ou Bebedores 
problemáticos podem 
aprender a diminuir o 
consumo e tê-lo sob controle 
novamente. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

t) Informar os pacientes dos 
possíveis riscos à saúde 
associados com seu padrão 
de beber ou usar drogas 
poderá levá-los a não 
retornar para a próxima 
consulta.      

Álcool 

     

Outras drogas 

u) Pedir aos pacientes para dar 
informações específicas 
sobre seu padrão de beber 
ou uso de drogas causará 
uma reação defensiva. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

v) Falar aos pacientes sobre 
seus problemas relacionados 
ao uso de álcool ou outras 
drogas os tornará 
dependentes de mim para 
apoio.      

Álcool 

     

Outras drogas 

w) Encaminhar os pacientes 
para avaliação e/ou 
tratamento dos problemas 
relacionados ao uso de 
álcool ou outras drogas 
revelará que o paciente não 
teve cobertura necessária 
pelo serviço.      

Álcool 

     

Outras drogas 

x) Quando um paciente for 
identificado com problemas 
relacionados ao uso de 
álcool ou outras drogas, os 
outros profissionais de saúde 
perderão o respeito por ele.      

Álcool 

     

Outras drogas 

y) Encaminhar os pacientes 
para avaliação e/ou 
tratamento dos problemas 
relacionados ao álcool ou 
outras drogas resultará em 
não receber mais um 
feedback sobre o paciente.      
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2. As afirmativas seguintes referem-se ao papel do profissional da atenção primária em detectar 
pacientes com problemas relacionados ao álcool ou outras drogas, incluindo dependência e padrão 
de uso de risco.  Tipicamente, a detecção consiste em perguntar aos pacientes 5-10 questões curtas 
sobre a quantidade de álcool ou outras drogas que eles consomem e que sintomas eles sentem. 
Por favor, leia cada afirmativa e assinale a melhor alternativa que descreva como você se sente em 
relação a ela. Para cada afirmativa, escolha uma alternativa para álcool e outra para outras drogas, 
que variam de "concorda totalmente" a "discorda totalmente". 
 

Afirmativas 
sobre a 

detecção do 
álcool ou 

outras drogas 

Concorda 
totalmente Concorda Nem concorda nem 

discorda Discorda Discorda 
totalmente 

Álcool 

     

Outras drogas 

a) Eu acho 
que não é 
papel do 
profissional 
da atenção 
primária 
perguntar 
aos 
pacientes 
sobre seu 
consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas. 

    
 

 

Álcool 

     

Outras drogas 

b) Eu sinto 
como 
invasão de 
privacidade 
perguntar 
aos 
pacientes 
sobre seu 
consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

c) Geralmente, 
Quando se 
pergunta 
sobre seu 
consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas, os 
pacientes 
não contam 
a verdade. 

     

Álcool 

     

d) Eu não sei 
o que 
perguntar 
para obter 
informações 
sobre seu  
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Afirmativas 
sobre a 

detecção do 
álcool ou 

outras drogas 

Concorda 
totalmente Concorda Nem concorda nem 

discorda Discorda Discorda 
totalmente 

Outras drogas consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas.      

Álcool 

     

Outras drogas 

e) Os 
pacientes 
ficarão 
zangados 
se o 
profissional 
da atenção 
primária 
perguntar 
sobre seu 
consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

f) Não existe 
tempo 
suficiente 
durante 
uma 
consulta de 
rotina para 
perguntar 
aos 
pacientes 
sobre seu 
consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas e 
problemas 
de saúde 
relacionado
s. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

g) A Instituição 
na qual 
trabalho 
não inclui 
perguntas 
formais 
para obter 
informações 
sobre o 
consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas dos 
pacientes. 
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Afirmativas 
sobre a 

detecção do 
álcool ou 

outras drogas 

Concorda 
totalmente Concorda Nem concorda nem 

discorda Discorda Discorda 
totalmente 

Álcool 

     

Outras drogas 

h) Em geral, 
consumir 
álcool ou 
outras 
drogas não 
é um 
problema 
maior de 
saúde. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

i) Existem 
problemas 
de saúde 
muito mais 
importantes 
do que o uso 
de álcool ou 
outras 
drogas com 
os quais eu 
tenho que 
lidar na 
minha 
prática. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

j) Eu acho que 
apenas 
especialistas 
deveriam 
fazer 
perguntas 
dessa 
natureza.      

Álcool 

     

Outras drogas 

k) Poderia existir 
um risco de 
conseqüências 
legais se o 
paciente for 
identificado 
como usuário 
de risco.      

Álcool 

     

Outras drogas 

l) Eu me sinto 
desconfortá
vel 
perguntand
o sobre o 
padrão de 
uso de 
álcool ou 
drogas dos 
pacientes. 
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Afirmativas 
sobre a 

detecção do 
álcool ou 

outras drogas 

Concorda 
totalmente Concorda Nem concorda nem 

discorda Discorda Discorda 
totalmente 

Álcool 

     

Outras drogas 

m) Eu não sei 
como 
identificar 
usuários de 
risco que 
não 
apresentem 
sintomas 
óbvios de 
consumo 
excessivo. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

n) Os 
profissionai
s da 
atenção 
primária 
não têm 
habilidades 
interpessoai
s para 
perguntar 
sobre o 
consumo de 
álcool ou 
outras 
drogas. 

     

Álcool 

     

Outras drogas 

o) Os 
profissionai
s da 
atenção 
primária 
estão muito 
ocupados 
com os 
problemas 
médicos. 
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3. As afirmativas abaixo referem-se ao seu interesse profissional sobre o padrão de uso de álcool ou outras 
drogas e os riscos de saúde relacionados a esse uso ou sobre o aconselhamento para diminuir ou parar 
com o uso de álcool ou drogas. Por favor, leia cada afirmativa e assinale a melhor alternativa que descreva 
como você se  sente em relação a ela. Para cada afirmativa, escolha uma alternativa para álcool e outra para 
outras drogas, que variam de "concorda totalmente" a "discorda totalmente". 
 

Afirmativas sobre o 
aconselhamento breve 

Concorda 
totalmente Concorda

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda Discorda 
totalmente

Álcool 

     

Outras Drogas 

a) Eu acho que não é papel do 
profissional da saúde fazer 
essas declarações ou dar 
esses conselhos. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

b) Eu acho que usuários ou 
bebedores de risco não podem 
ser ajudados antes de chegar 
ao “fundo do poço”.  

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

c) Em geral, os profissionais da 
saúde não podem ajudar muito 
seus pacientes na redução do 
consumo de álcool ou outras 
drogas. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

d) Eu não sei como eu abordaria 
efetivamente os pacientes para 
reduzir seu consumo. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

e) Os pacientes ficarão zangados 
ou incomodados se eu 
aconselhá-los sobre seu 
consumo de álcool ou outras 
drogas. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

f) Não há tempo suficiente para 
aconselhar os pacientes sobre 
seu consumo de álcool ou 
outras drogas. 

     

Álcool 
g) A Instituição na qual trabalho 

não tem um protocolo formal 
para esse tipo de intervenção 
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Afirmativas sobre o 
aconselhamento breve 

Concorda 
totalmente Concorda

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda Discorda 
totalmente

Outras Drogas 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

h) Eu acho que apenas 
especialistas deveriam fazer 
intervenções e aconselhamento 
dessa natureza. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

i) Eu acho que posso aconselhar 
adequadamente meus 
pacientes sobre o álcool ou 
outras drogas e seus efeitos. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

j) Em geral, é gratificante 
trabalhar com usuários ou 
bebedores de risco. 

     
Álcool 

     
Outras Drogas 

k) O sistema de saúde não paga 
pelo aconselhamento sobre o 
álcool ou outras drogas aos 
profissionais de saúde na 
prática geral. 

     
Álcool 

     
Outras Drogas 

l) Eu não estou à vontade para 
fazer essa intervenção. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

m) Não há benefícios profissionais 
por oferecer esses conselhos. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

n) Eu acho que posso aconselhar 
meus pacientes 
adequadamente a diminuir ou a 
parar com o consumo de álcool 
ou outras drogas 
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Afirmativas sobre o 
aconselhamento breve 

Concorda 
totalmente Concorda

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Discorda Discorda 
totalmente

Álcool 

     

Outras Drogas 

o) Existem problemas de saúde 
mais importantes do que o uso 
de álcool ou outras drogas para 
lidar. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

p) Em geral, meus colegas e eu 
somos cépticos sobre medicina 
comportamental. 

     

Álcool 

     

Outras Drogas 

q) Não é fornecida informação aos 
profissionais da atenção 
primária sobre como 
encaminhar pacientes aos 
especialistas em dependência. 

 
     

Álcool 

     

Outras Drogas 

r) É fácil generalizar os casos 
realmente ruins de 
dependência para todos os 
pacientes com problemas 
relacionados ao álcool ou 
outras drogas.  
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4. Por favor, leia cada afirmativa e assinale a melhor alternativa que indique o grau de confiança que 
você tem na sua habilidade em desempenhar cada uma das seguintes atividades. 
 

Afirmativas sobre atividades Sem 
confiança 

Muito pouca  
confiança 

Grau 
moderado de 

confiança 

Bastante 
confiança 

a) Fazer perguntas para coletar informações 
sobre o risco de problemas relacionados ao 
álcool ou outras drogas nos pacientes. 

    

b) Avaliar a história familiar de problemas de 
álcool ou outras drogas.     

c) Avaliar no paciente os sinais e os sintomas 
presentes de dependência ao álcool ou 
outras drogas. 

    

d) Fazer perguntas usando um questionário 
de detecção de álcool ou outras drogas, tal 
como o CAGE, AUDIT, MAST ou ASSIST. 

    

e) Fazer perguntas de natureza pessoal ou 
delicadas quando entrevistar um paciente 
sobre seu consumo. 

    

f) Expor suas preocupações profissionais 
médicas sobre o padrão de uso beber e os 
riscos à saúde do paciente. 

    

g) Recomendar o consumo de baixo risco 
para seu paciente.     

h) Fornecer material educacional aos 
pacientes para ajudá-los a diminuir seu 
consumo. 

    

i) Encaminhar o paciente para avaliação 
diagnóstica ou tratamento.     

j) Perguntar no seguimento sobre o padrão 
de uso de álcool ou outras drogas do 
paciente. 
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ENTREVISTA DO INFORMANTE PRINCIPAL 
 
 
Questões da entrevista inicial para detectar o que os gestores da administração em 
saúde tipicamente realizam para gerenciar os problemas relacionados ao álcool e 
outras drogas. 
 
 
Seção A Questões Gerais 
 
A equipe da Clínica/Instituição tem recebido alguma orientação ou educação 

continuada na área de álcool e drogas (diferente deste projeto)? 
 
 Álcool    Sim     Não             Outras Drogas       Sim     Não 
 
1.  

a.  Se afirmativo, descreva o que cada um tem recebido como orientação. 
Médicos (as): 
_______________________________________________________________ 
Residentes: 
_______________________________________________________________ 
Enfermeiros (as): 
_____________________________________________________________ 
Pessoal de apoio médico: __________________________________________ 
Outros: 
_______________________________________________________________ 

 
b. Como eles foram orientados? 

 
 
 
2. O seu protocolo de exame físico inclui perguntas sobre:   

Álcool                                                           Outras Drogas: 
  Não         Não  
  Sim Quais são as perguntas?                Sim Quais são as perguntas? 

       
 

3. A sua Instituição de Saúde tem um plano escrito para o tratamento de problemas 
com álcool e drogas?  (Um plano escrito significa um manual operacional de 
diretrizes e procedimentos para orientar a equipe como fornecer os serviços. Ele 
pode servir como uma fonte de consulta para a equipe e para os revisores do 
programa entenderem como os serviços serão fornecidos aos pacientes.) 
 

Álcool         Sim     Não          Outras Drogas       Sim     Não 
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4. A seguir, estão apresentados alguns serviços de tratamento de álcool ou outras 
drogas nos quais uma pessoa ou organização pode oferecer – não 
necessariamente o que eles planejavam fazer originalmente, mas o que eles 
realmente estão fazendo.  Indique com que freqüência alguém na sua Unidade 
de Saúde executa (ou você): 

 

 Sempre Às 
vezes Raramente Nunca 

Álcool 
1 2 3 4 

Outras Drogas 

a) Encaminhar as pessoas para outros serviços 
que podem ajudá-las em relação aos seus 
problemas. 

1 2 3 4 
Álcool 

1 2 3 4 
Outras Drogas 

b) Fornecer  aconselhamento breve para os 
usuários pesados que não são dependentes 

1 2 3 4 
Álcool 

1 2 3 4 
Outras Drogas 

c) Ajudar, ou simplesmente ouvir, as pessoas a 
lidar com problemas emocionais. 

1 2 3 4 
Álcool 

1 2 3 4 
Outras Drogas 

d) Ajudar as pessoas a se desintoxicar  

1 2 3 4 
Álcool 

1 2 3 4 
Outras Drogas 

e) Ajudar as pessoas a obter tratamento 
ambulatorial 

1 2 3 4 
Álcool 

1 2 3 4 
Outras Drogas 

f) Ajudar as pessoas a obter internamento para 
tratar seus problemas com álcool ou drogas 

1 2 3 4 
 
5. A Unidade de Saúde (ou você) faz a triagem ou avalia os pacientes para os 

problemas com álcool ou droga quando eles vêm pela primeira vez à Unidade de 
Saúde  (ou até você)? 
Álcool:   Sim   Não   Não sei 
Drogas:   Sim   Não   Não sei 



 

 

102

Seção B Rastreamento (Triagem)/avaliação do uso de álcool e outras 
drogas 

 
1. Rastreamento/avaliação significa o processo usado para identificar os pacientes 

com um possível problema relacionado ao uso de álcool ou drogas. A sua 
Clínica/Unidade de Saúde avalia problemas relacionados ao uso de:  

      
 Álcool                                                                       Outras drogas   
        Sim    Não                                      Sim    Não 
 
 
 
2. Se sim, a triagem é feita com a maior parte das pessoas ou só com alguns 

pacientes?    
 
      Álcool:     Maioria das pessoas      Somente algumas pessoas     
 
     Outras Drogas:  Maioria das pessoas   Somente algumas pessoas  
 
 
 
3. A sua Clínica/Unidade de Saúde utiliza algum questionário para esta finalidade 

de rastreamento?  
 

      Álcool         Sim     Não                      Outras Drogas       Sim     Não 
 
 Nome do questionário:  ________________________________________ 
 
 
 
4. O seu rastreamento inclui um diagnóstico médico, história médica, história do 
tratamento, e exame físico?    
 
       Álcool         Sim     Não                  Outras Drogas       Sim     Não 
 

Comentários:  
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Seção C Avaliação 
 
1. Avaliação significa a detecção inicial do problema do paciente. A sua 

Clínica/Unidade de Saúde tem a capacidade de fazer ou solicitar uma avaliação 
diagnóstica detalhada para os pacientes considerados como tendo um problema 
relacionado:  

       Álcool         Sim     Não                        Outras Drogas       Sim     Não 
 
2. Qual membro da equipe é o responsável para completar a avaliação? 
 
 
3. A avaliação de vocês inclui revisão de: 

 
a) História e padrões de uso?  
                                                             
   Álcool   Sim       Não               Outras Drogas   Sim     Não 
                                                                                                                         
 
b) Sinais e sintomas?           
                                           
 Álcool   Sim          Não            Outras Drogas   Sim     Não 
                                                                                                                        
Por favor, especifique os critérios para  sinais & sintomas: 

 
c) Conseqüências negativas do uso?  
 Álcool   Outras Drogas  

  Sim                         Sim    
  Não                                                                 Não 

 
d) Percepção do problema pelos pacientes?  
                                                              
 Álcool    Sim         Não             Outras Drogas   Sim     Não      
                                                                                                                    
 
e) Motivação para mudança?  
                                                            
 Álcool   Sim           Não           Outras Drogas   Sim     Não    
                                                                                                                     
 
f) Nível de atenção exigido?   
   Álcool   Sim                    Outras Drogas   Sim    
                 Não                                                Não 
 

Por favor, especifique os critérios para a  determinação do nível de atenção: 
(por ex. prevenção, aconselhamento, Intervenção Breve ou encaminhamento para 
serviço especializado) 
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Seção D Intervenção Educacional Breve 
 
1. Intervenção Educacional Breve significa uma mensagem preventiva 

individualizada para aqueles que se encontram sob risco de desenvolver um 
problema relacionado ao álcool ou outras drogas. A sua Clínica/ Unidade de 
Saúde realiza alguma forma de intervenção breve?  

        
          Álcool    Sim           Não               Outras Drogas    Sim     Não 
 
 
2. Ela inclui algum dos seguintes itens? 
 

a) Identificação de risco específico?  
Álcool   Sim                      Não 
 
Outras Drogas    Sim       Não                                                                                      
 
c) Material de educação para o paciente?  
  
Álcool               Sim                                       Não                                              
 
Outras Drogas        Sim                           Não 
 
c) Lista de estratégias para evitar ou reduzir o uso?                 
   Álcool   Sim           Não           Outras Drogas   Sim       Não                           
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Seção E Encaminhamento 
 

1. Encaminhamento significa encaminhar, usando critérios estabelecidos, para o 
tratamento do problema de álcool ou outras drogas aos locais onde ocorrem a 
avaliação formal, o diagnóstico e o tratamento continuado. A sua Unidade de 
Saúde tem uma maneira de encaminhar os pacientes para esse tratamento? 

  Álcool    Sim       Não             Outras Drogas    Sim   Não 
 
 

1. Por favor, indique os três principais serviços de tratamento de álcool ou outras 
drogas para os quais você encaminha os pacientes e a porcentagem 
aproximada dos seus pacientes encaminhados para esses serviços. 

Álcool 
a) _________________________________________ ____% de pacientes 

b) _________________________________________ ____% de pacientes 

c) _________________________________________ ____% de pacientes 
Outras Drogas 

a) _________________________________________ ____% de pacientes 

b) _________________________________________ ____% de pacientes 

c) _________________________________________ ____% de pacientes 
 
2. Você tem uma lista de todos os serviços de tratamento na sua região, os seus critérios de 

admissão e os requisitos de seguro ou convênio? 
 
 Álcool   Sim   Não  
 
Outras Drogas   Sim   Não 

 
3. Você encaminha para grupos de auto-ajuda?  
Álcool   Não   Sim, A qual  grupo de auto-ajuda você encaminha? 
 
 
 
Outras Drogas     Não   Sim, A qual  grupo de auto-ajuda você encaminha? 
 
 
 
 

2. Você encaminha os pacientes para curandeiros ou grupos religiosos? 
 

Álcool   Não   Sim, Qual? 
 
 
 
 
Outras Drogas     Não   Sim, Qual? 
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Seção F Seguimento 
 
1. Seguimento significa o contato continuado com o paciente e/ou com o serviço 

para verificar a participação no tratamento, oferecer apoio, e para lidar com 
questões relacionadas ao tratamento. Se o seu sistema oferece alguma forma de 
tratamento, existe um seguimento dos pacientes até que seus problemas sejam 
resolvidos?  
 
Álcool                   Sempre    Freqüentemente     Raramente 

     Outras Drogas      Sempre    Freqüentemente     Raramente 
 
 
2. Em relação aos pacientes encaminhados a outras organizações de tratamento do 

uso de álcool ou outras drogas, você faz um seguimento rotineiro:                                           
Com a outra organização:  

      Álcool    Sim         Não                    Outras Drogas    Sim   Não  
 
Com o paciente: 

      Álcool    Sim         Não                    Outras Drogas    Sim   Não 
 
 
 
Seção G Educação 
 
1. Educação (equipe) significa o fornecimento de informação sobre os problemas 
relacionados ao álcool e outras drogas, a necessidade do serviço, o gerenciamento do 
serviço, a efetividade do tratamento, e tópicos relacionados. A sua Unidade de Saúde 
realiza alguma forma de educação da equipe quanto ao risco de problemas 
relacionados ao álcool ou outras drogas ou de dependência? 
 
Álcool    Sim         Não                    Outras Drogas    Sim   Não 
 
 Por favor, descreva brevemente: 
2. Educação (paciente) significa o fornecimento de informação sobre o uso de álcool 
e outras drogas, riscos potenciais, orientação sobre o uso moderado, ocasiões nas 
quais o uso de álcool ou drogas é muito perigoso, perceber quando o uso de álcool ou 
drogas está se tornando um problema, ajudas disponíveis para as pessoas que 
percebem que estão tendo um problema e tópicos relacionados. A sua Unidade de 
Saúde realiza alguma forma de educação do paciente quanto ao risco de problemas 
relacionados ao álcool ou outras drogas ou de dependência? 
 
Álcool    Sim         Não                    Outras Drogas    Sim   Não 
 
 Por favor, descreva brevemente: 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
 
 


