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       A Culpa 

Ah, que se o amor não é mais como antes 

Meu bem 

Deve ser do mundo que gira 

Ou de uma outra mulher 

A culpa 

Deve ser do tempo que passa e das rugas 

Distantes do rosto, mas vistas 

De longe 
No fundo da alma 

Do gosto que muda 

De quando em vez. 

Calma! 

Espera por mim! 
De novo e sempre um carinho se fez 

Não vale a pena sangrar por sangrar, 

Crescer de véspera 

Fugir 

Diante das palmas 
Lembrar de rolar um pranto, enfim... 

Não durma antes de sonhar! 

 

(Maria Gadú). 
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RESUMO 
 

 

Os prejuízos advindos do uso de álcool têm se mostrado um grave problema de saúde 

pública. Profissionais da Atenção Primária têm encontrado dificuldades para abordar o 

assunto e, consequentemente, intervir junto a estes usuários. Na literatura da área constata-

se que tais dificuldades estão ancoradas muitas vezes na formação inadequada, nas crenças 

acerca do uso de álcool e na falta de atitudes dos gestores. Este trabalho se propôs a avaliar 

o impacto de uma capacitação sobre o uso de álcool na constituição de um processo de 

ações preventivas para profissionais que atuam no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). Para tal, foi realizado um estudo qualitativo, contendo alguns dados descritivos, 

com uma equipe de cinco profissionais. Todos receberam um curso de capacitação sobre 

prevenção ao uso de álcool. Os dados foram coletados em fase pré e pós-teste, a partir de 

duas sessões de grupo focal e de instrumentos adaptados que avaliam as práticas e crenças 

pessoais acerca do álcool. Também foi utilizado um questionário sócio demográfico para 

caracterização da equipe. A partir das análises foram obtidos os seguintes resultados: Os 

participantes apresentam formações diferenciadas na área da saúde e alguns deles 

realizaram cursos de capacitação sobre álcool e outras drogas, porém sentiam-se com 

pouca confiança para atuação. Ao se comparar dados referentes ao conhecimento adquirido 

na capacitação, houve um ligeiro aumento na média, sendo a pontuação no pré-teste de 6,8, 

alcançando 7,6 no pós-teste. Em relação às crenças sobre o uso de álcool, verificou-se que 

todos acreditam que o uso de álcool seja um problema social e que o usuário carrega um 

estigma por isso. Apresentaram também crenças de que o usuário deve reconhecer-se 

doente antes mesmo de uma abordagem profissional e que a sociedade é ambígua no 

sentido de estimular o uso por um lado e punir por outro. Nos questionários, constataram-

se mudanças de crenças a respeito do papel do profissional. Sobre os desafios encontrados 

para a implantação de práticas de prevenção, os participantes reconheceram falta de 

incentivo na educação continuada e falta de interesse por parte da gestão para implantação 

de tais práticas; ausência de uma rede de atenção a estes usuários e falta de atuação 

intersetorial. Concluiu-se que a capacitação influenciou a mudança de algumas crenças e 

práticas e, principalmente, fomentou uma reflexão sobre a atuação dos profissionais e da 

gestão em relação a este problema. 

  

Palavras-chave: Álcool; Capacitação; Crenças; Práticas; Prevenção. 
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ABSTRACT 
 

 

Losses arising from the use of alcohol have been shown to be a serious public health 

problem. Primary Care Practitioners have found it a subject difficult to address and thus 

intervene with these users. In the related literature it appears that these difficulties are often 

rooted in inadequate training, beliefs about alcohol use and lack of managers’ attitudes. 

This work aimed to evaluate the impact of training on the use of alcohol in the 

establishment of a process of preventive actions for professionals working in the Support 

Center for Family Health (NASF). To this end, a qualitative study, containing some 

descriptive data, was conducted with a team of five professionals. All of them received a 

training course on prevention of alcohol use. Data were collected in pre-test and post-test 

phases, from two focus group sessions and appropriate tools to evaluate the practices and 

beliefs about alcohol. A questionnaire was also used for socio-demographic characteristics 

of the team. From our analysis we obtained the following results: Participants have diverse 

backgrounds in health and some of them held training courses on alcohol and other drugs, 

but felt with little confidence to act. When comparing data on the knowledge acquired in 

the training, there was a slight increase in the average, and scores on the pre-test of 6.8, 

reaching 7.6 at post-test. In relation to the beliefs about alcohol use, it was found that every 

participant believe that alcohol use is a social problem and also that users loads a stigma 

for that. Beliefs also showed that the user should recognized himself/herself as a patient 

even before a professional approach and that society is ambiguous when stimulates the use 

on the one hand and on the other hand, punishes it. Through the questionnaires, changes in 

beliefs about the role of the professional could be detected. Concerning the challenges 

encountered for the implementation of prevention practices, the subjects recognized the 

lack of incentive in continuing education and lack of interest on the part of management to 

implement these practices; the absence of a network of care to these users and lack of 

intersectoral action. The study concluded that training influenced the change of beliefs and 

practices and, especially, fostered a reflection on the work of professionals and 

management with respect to this matter. 

 

Keywords: Alcohol; Training; Beliefs; Practices; Prevention 

 

 



8 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  .......................................................................................................... 12 

 

CAPÍTULO 1. Uso de Álcool: da Histórica Conceituação Psiquiátrica às Danosas 

Consequências Individuais e Sociais ............................................................................. 21 

CAPÍTULO 2. Perspectivas de Saúde na Atenção Primária para Políticas de Assistência 

Psiquiátrica ................................................................................................................... 27 

CAPÍTULO 3. Os Profissionais da Atenção Primária à Saúde: Formação Profissional e 

Crenças sobre o uso de Álcool ...................................................................................... 36 

CAPÍTULO 4. Implantação de Ações e Práticas na Atenção Primária à Saúde: Estratégias 

de Prevenções e   Intervenções Breves ..................................................................... ......44 

 

CAPÍTULO 5. PERCURSOS METODOLÓGICOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS 

DO NASF..................................................................................................................... 50 

 Objetivo Geral  ........................................................................................................ 50 

 Objetivos Específicos  .............................................................................................. 50 

 Desenho do estudo  .................................................................................................. 50 

 Descrição do Local  .................................................................................................. 52 

 Participantes do Estudo  ......................................................................................... 52 

 Procedimento de Coleta de Dados  ......................................................................... 53 

 Instrumentos de Coleta de Dados  .......................................................................... 53 

   1. Questionário Sócio demográfico e Profissional  .......................................... 54 

   2. Teste de Conhecimento sobre Consumo de Álcool e Intervenções Breves . 54 

   3. Questionário Avaliativo Pós-capacitação .................................................... 54 

   4. Questionário sobre Práticas na Atenção Primária e Crenças dos                           

Profissionais sobre o Uso de Álcool ................................................................. 54 

 Capacitação dos Profissionais................... ............................................................... 55 

 Grupo Focal ............................................................................................................. 55 

 Análise de Dados  ..................................................................................................... 57 

 Considerações Éticas  .............................................................................................. 58 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  ................................................................................ 61 

  A Equipe NASF e a Prática Profissional Relacionada ao Uso de Álcool  ............. 61 



9 

 

  Educação na Saúde: Possibilidades de Ações de Prevenção a partir de uma            

Capacitação................................................................................................................65 

 Crenças dos Profissionais frente à Temática do Álcool  ........................................ 76 

 Desafios Técnicos-Políticos na Constituição do Processo de Ações Preventivas  .. 90 

   

CONCLUSÃO................................................................................................................106 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................109 

 

APÊNDICES...................................................................................................................116 

 APÊNDICE I. Questionário Sócio demográfico e Profissional  ............................117 

APÊNDICE II. Teste de Conhecimento sobre Consumo de Álcool e Intervenções   

Breves ......................................................................................................................121 

 APÊNDICE III. Questionário Avaliativo Pós-capacitação ...................................123 

 APÊNDICE IV. Questionário sobre Práticas na Atenção Primária e Crenças dos                           

Profissionais sobre o Uso de Álcool ................................................................124 

   APÊNDICE V. Protocolo de Aprovação na CEPES ..............................................141 

   APÊNDICE VI. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ............................142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS UTILIZADAS 

A.A.  Alcoólicos Anônimos 

ABEAD Associação Brasileira dos Estudos sobre o Álcool e outras drogas 

ACS             Agente Comunitário de Saúde 

APS   Atenção Primária à Saúde 

AUDIT  Alcohol Use Disorders Identification Test 

CAPS ad Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e drogas 

CAPS  Centro de Atenção Psicossocial 

CEBRID Centro Brasileiro de Informações sobre drogas 

CEPES Comissão de Ética em Pesquisa 

CID  Código Internacional de Doenças 

DATASUS Banco de Dados do SUS 

DSM- IV Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

EDIB  Estratégias de Diagnóstico e Intervenções Breves para o Álcool 

ESF  Estratégia Saúde da Família 

IB  Intervenção Breve 

IECPA            Inventário de expectativas e crenças pessoais acerca do álcool 

MS  Ministério da Saúde 

NASF  Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

ONG  Organização Não Governamental 

PAI-PAD       Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool 

PIB  Produto Interno Bruto 

PSF  Programa de Saúde da Família 

SENAD Secretaria Nacional Antidrogas 

SIS  Sistemas de Informação em Saúde 

SUS   Sistema Único de Saúde 

UBS  Unidade Básica de Saúde 

UFSJ  Universidade Federal de São João del Rei 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela” 

(Albert Einstein) 
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INTRODUÇÃO 

______________________________________________________________________ 

 

Os estudos que avaliam a implementação de programas de prevenção e intervenção 

na área da saúde apontam a importância referente às atitudes, crenças e expectativas dos 

profissionais de saúde para a prática de novas ações na promoção e na prevenção de saúde 

mental. Em particular são importantes face à prevalência de transtornos mentais na 

população, entretanto investigações referentes a esta temática ainda são pouco frequentes 

em nosso país (Ronzani, 2005; Lopes, 2009).  

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que cinco das dez 

principais causas de incapacidade no mundo, seja em países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, entre as pessoas da faixa etária dos quinze aos quarenta e quatro anos 

estão relacionadas à área de saúde mental. Entre esses transtornos a depressão, a 

esquizofrenia, transtornos nervosos, transtornos relacionados ao consumo de álcool, 

autolesão e transtorno bipolar figuram entre os de maior preocupação (OMS, 2001). 

A OMS (2001) previu que a porcentagem mundial dos transtornos mentais e de 

comportamento aumente de 12%, como no ano de 1999, para 15% no ano de 2020, 

acentuando ainda que o aumento ocorra nos países em desenvolvimento pela rápida 

urbanização e pelo aumento da expectativa de vida da população. Ainda com indicadores 

que preocupam os grandes setores e gestores das políticas públicas, pode-se averiguar que 

mais de 30% dos países escasseiam de um programa de saúde mental básico, 25% dos 

países precisam de medicação psiquiátrica básica em atenção primária e a parcela de 70% 

da população mundial tem acesso a menos de um psiquiatra por 100.000 habitantes.  

O tratamento de pessoas que apresentam transtornos mentais, incluindo a 

dependência química, sofreu uma mudança desde os meados do século passado. No inicio 

dos anos cinquenta ocorreu o movimento da desinstitucionalização psiquiátrica na 

Inglaterra com a implantação das Comunidades Terapêuticas. Este movimento se 

desenvolveu posteriormente em diversos outros países, destacando-se a Psiquiatria 

Preventiva nos Estados Unidos, a Psiquiatria de Setor Francesa e a chamada Psiquiatria 

Democrática Italiana. A desinstitucionalização tinha como objetivo promover uma reforma 

no antigo modelo de atenção psiquiátrica, caracterizado até então por longos períodos de 

internação. Esta reforma se propunha, quando necessário, a realizar o tratamento dos 
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usuários na comunidade com curtas internações, acreditando que assim reduziriam o custo 

da assistência (Lougon, 2006).  

O processo de desinstitucionalização redefiniu as práticas terapêuticas e o objetivo 

da assistência em saúde mental. Esta mudança incluiu a diminuição progressiva dos leitos 

nos hospitais psiquiátricos e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de serviços 

comunitários adequados ao atendimento dos usuários (Bandeira, Lesage & Morissete, 

1994; Bandeira, Gelinas & Lesage, 1998; Lougon, 2006). Com este processo, houve uma 

mudança na forma de tratar os usuários do serviço de saúde mental, entre eles, crianças e 

adultos psicóticos e também dependentes químicos. O tratamento oferecido por estes 

serviços comunitários passou a priorizar a reinserção social e a promoção da qualidade de 

vida dos pacientes (Bandeira et al., 1994; Bandeira et al., 1998; Lougon, 2006).  

No Brasil, a reforma psiquiátrica iniciou-se com um movimento de territorialização 

no campo da saúde mental e definição de metas antimanicomiais. Foram criados novos 

serviços e dispositivos que visavam o desenvolvimento de formas de tratamento mais 

humanizadas, respeitando a individualidade do paciente, a sua história, crenças e valores, 

proporcionando, deste modo, suporte à família no decorrer do tratamento e continuidade 

dos serviços. Dentre estes serviços e dispositivos no âmbito primário de atenção à saúde, 

destacam-se os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Programa Saúde da Família 

([PSF] hoje retratado na Estratégia Saúde da Família [ESF]) (Delgado, 2006; Lougon, 

2006). 

Porém, mesmo com a criação de tais serviços junto às leis e portarias que os 

orientaram, o processo de desinstitucionalização dos pacientes apresentou uma série de 

dificuldades e limitações na sua implementação nos diversos países, de forma que ele não 

ocorre de fato tal como foi planejado. Os serviços comunitários de saúde mental têm sido 

criticados pelos estudos que os avaliam por apresentarem dificuldades em fornecer um 

atendimento satisfatório aos seus usuários, resultando em problemas em sua reinserção 

social (Lougon, 2006). Além disso, tem sido destacado na literatura da área, que há um 

número muito reduzido de serviços para atender grande quantidade de pacientes, há falta 

de repasse das verbas que antes eram utilizadas nos hospitais para os novos serviços 

substitutivos comunitários e falta de preparo dos profissionais, denunciando a insuficiência 

de capacitação dos recursos humanos (Morgado & Lima, 1994; Bandeira et al., 1998; 

Lougon, 2006; Andreoli, 2007).  
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Com relação à atenção aos dependentes químicos, apesar da eficiência, adequação e 

aparente facilidade para implementar programas de prevenção e rotinas de rastreamento e 

Intervenções Breves (IB) referentes ao uso abusivo e dependência de álcool e outras drogas 

na comunidade, verifica-se que existem diversos impasses para sua efetivação como 

atividade de rotina nos serviços de Atenção Primária. No que se refere especificamente ao 

alcoolismo, alguns estudos detectaram ausência de aliciação dos profissionais de saúde, 

advindas de atitudes negativas sobre a possibilidade de melhora dos pacientes em relação 

ao problema com o álcool. Assim sendo, a crença sobre um determinado fenômeno 

influencia diretamente o comportamento dos indivíduos e sua forma de agir em relação ao 

mesmo (Ronzani, Motta & Souza, 2009). 

Quando os profissionais possuem atitudes positivas em relação ao usuário de 

álcool, se sentem mais preparados tecnicamente para utilizar intervenções breves na 

comunidade como forma de atuação (Delfini, 2009). O que se deve levar em conta é que 

estratégias de mudança de atitudes, conhecimento e habilidades dos profissionais são 

importantes na implementação de suas ações comunitárias, bem como na prevenção e 

tratamento quanto ao uso abusivo ou dependência de álcool. Assim, a capacitação de 

profissionais da Atenção Primária à Saúde, deve focar ações de mudanças de atitudes e 

posteriormente das crenças em relação ao usuário de álcool (Allen, Reinert & Volk, 2001; 

Lock, Kaner, Lamont & Bond, 2002; Babor & Higgins-Biddle, 2000; Ronzani et al, 2009).  

Foi aprovado no ano de 2006 o Plano Nacional de Atenção Básica através da 

Portaria nº 648 do Ministério da Saúde, definindo as Estratégias Saúde da Família (ESF) 

como um dispositivo estratégico prioritário para sua organização. O mesmo documento 

prevê a capacitação e formação das equipes através do Ministério da Saúde, sob a 

responsabilidade de cada gestão municipal, o que favoreceria outras formas de 

financiamento e redução do número de pessoas atendidas por cada equipe. Repensando tais 

propostas junto à realidade dos serviços de saúde, espera-se que a qualificação profissional 

seja a alternativa correta para alcançar uma maior resolutividade da atenção primária. 

Assim sendo, o investimento no fortalecimento nos níveis da Atenção Básica garante, 

portanto, a assistência universal à saúde e busca minimizar custo nos níveis secundário e 

terciário a médio e longo prazo (Lopes, 2009). 

 O levantamento de recentes discussões junto às experiências brasileiras tem 

articulado as ações e projetos que promovam saúde mental no contexto da reforma 
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psiquiátrica com iniciativas de Atenção Básica à Saúde representada pelas ESF. Assim, o 

desafio colocado é a integração destas ações, com a capacitação das equipes territoriais e o 

aumento da cobertura assistencial de saúde geral à população atendida por estas equipes 

num patamar de eficácia. 

Apesar dos intensos debates abordando a questão dos cuidados em saúde mental na 

Atenção Primária à Saúde, são raros os estudos que abordam sua implementação. A 

operacionalização da rede de cuidados e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e 

intersetoriais ampliada ao macrossocial, tem encontrado dificuldades. Um dos principais 

limitantes destas ações em saúde mental nas ESF se refere à prática clínica da saúde mental 

relacionada ao uso de álcool, o que de certa forma explica porque os profissionais das USF 

ainda não se sentem familiarizados com o universo dessas patologias e o sofrimento 

decorrente da estigmatização colocada culturalmente sobre os alcoolistas (Ronzani et al, 

2009). 

É observada também uma significativa influência do modelo tradicionalista no 

atendimento, refletida em menor ênfase nas atividades de prevenção do que nas 

terapêuticas e de intervenção. O “paradigma preventivo”, apesar de ser amplamente 

discutido e reconhecido em sua magnitude na tentativa de amenizar o caos no atendimento 

público, raramente é colocado em prática nos serviços de saúde (Ronzani et al, 2009). 

Apesar de enfrentarmos estes impasses com a ausência de uma prática favorável, o 

contexto propicia que profissionais da área da saúde na atenção primária possam ser 

considerados facilitadores da introdução de ações de promoção e prevenção à saúde seja, 

no âmbito físico ou mental, pois atuam como informantes-chave e multiplicadores de 

conhecimento por meio da aproximação entre a comunidade e o serviço de saúde. 

Capacitados de forma adequada, estes profissionais poderão sistematizar, organizar e 

favorecer o trabalho de prevenção ao uso nocivo de álcool, ampliando esta prática no 

alcance de uma melhor satisfação com os serviços, por parte dos usuários, familiares e dos 

próprios profissionais da rede (Ronzani, 2005).  

 Na cidade do interior de Minas Gerais onde foi realizado o estudo, o atendimento 

da rede pública de saúde às pessoas com dependência de álcool e outras substâncias tem 

sido oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS tipo I) que, no entanto, não 

consiste em um serviço especializado como os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e 

Drogas (CAPS – Ad) para o tratamento desta população. Por outro lado, o serviço das 
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Estratégias Saúde da Família (ESF) apresentam dificuldades em implantar ações de 

prevenção, oferecer atendimento aos pacientes psiquiátricos e às pessoas com dependência 

química, principalmente no rastreamento e identificação do uso nocivo de determinadas 

substâncias. Esta ausência pode ser explicada pela falta de conhecimento e capacitação dos 

profissionais em abordar a saúde desta população, por suas crenças pessoais distorcidas 

sobre o uso de álcool e suas atitudes frente à problemática advinda do seu uso/abuso, 

refletida em repercussões psicossociais (Ronzani et al, 2009). Outro fator agravante para 

esta ausência se refere às crenças dos gestores de saúde que, assim como os profissionais, 

muitas vezes desconhecem os fatores multifacetados do uso/abuso de substâncias e a partir 

de suas atitudes priorizam outros programas e intervenções, omitindo muitas vezes o 

atendimento que por lei deve ser priorizado pela Atenção Primária como forma de garantir 

assistência aos pacientes e familiares na comunidade, determinando assim que os serviços 

privativos ou assistenciais se ocupem desta problemática (Ronzani et al, 2009). 

O dispositivo ESF deve atuar no atendimento a pacientes com dependência química 

na comunidade (Ministério da Saúde, 2002), porém isto não vem ocorrendo neste 

município. Algumas instituições de tratamento da região verificam na prática a alta taxa de 

reinternações e recaídas dos pacientes em recuperação, o que representa a possibilidade de 

falha dos serviços de atenção primária, como as ESF, que deveriam fazer o rastreamento e 

diagnóstico para realizar intervenções mais adequadas. Como também acompanhamento 

pós-tratamento, garantindo ao paciente em recuperação e sua família, maior consistência e 

proximidade aos serviços comunitários que satisfaçam suas necessidades (Moretti-Pires, 

2009). 

Em 2009 foi implantado no município o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, 

que constitui um órgão que objetiva ampliar a abrangência e o escopo das ações de 

Atenção Básica à Saúde, melhorando a qualidade e resolutividade da atenção à saúde. Seu 

trabalho assemelha-se a de consultores, que fornecem informações técnico-científicas às 

ESF (Ministério da Saúde, 2008). 

Estudos realizados nesta temática ainda são ainda pouco explorados no Brasil, 

contudo apresentaram um grande avanço nos últimos sete anos. Como são poucos e 

recentes os estudos que enfocam as crenças de profissionais em relação ao consumo de 

álcool e sua relação com a prática no rastreamento, diagnóstico e intervenções breves na 

atenção primária, a crença dos gestores de saúde e a formação/qualificação dos 

profissionais para lidarem com esta população como fatores determinantes na implantação 
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de práticas de prevenção e intervenções breves (IB). Em uma busca nas bases indexadas 

dos periódicos científicos Scielo, Lilacs e Medline foram encontrados estudos 

fragmentados sobre as temáticas abordadas. Algumas pesquisas (Lopes, 2009; Ronzani, 

Castro & Formigoni, 2008; Ronzani et al, 2009; Sobreira, 2009) têm buscado verificar as 

crenças e expectativas destes profissionais frente à temática do consumo de álcool. Outros 

estudos buscam avaliar a crença sob a ótica da formação acadêmica (Carraro, Rassol & 

Luis, 2005; Soares, Vargas & Oliveira, 2011; Lopes & Luís, 2005; Moretti-Pires, 2009; 

Pillon, 2005) enquanto outros avaliam as crenças dos usuários frente ao uso de álcool 

(Amato, Silveira, Oliveira & Ronzani, 2008; Pedroso, Oliveira, Araújo, Castro & Melo, 

2006; Scali & Ronzani, 2007; Souza, Diniz, Sarmento, Alchieri e Silva, 2009). As 

pesquisas realizadas com intervenções breves são mais amplas, principalmente no contexto 

internacional. No Brasil, com algumas experiências, estes estudos vêm aumentando com 

freqüência pelos programas que os avaliam (De Micheli, Fisberg e Formigoni, 2004; 

Marques & Furtado, 2004; Minto, Corrabi-webster, Gorayeb & Furtado, 2007). 

 Estudos que avaliam a efetividade de uma capacitação sobre as mudanças de 

crenças, expectativas e conhecimentos sobre o uso de álcool em profissionais na atenção 

primária no Brasil, além de serem poucos, são muito recentes, o que mostra uma lacuna na 

exploração desta temática. Em uma busca realizada na literatura, foram encontradas sobre 

este tema especificamente dois estudos (Lopes, 2009; Ronzani et al, 2009). 

 No estudo de Ronzani et al (2009) realizado no estado de Minas Gerais, em três 

municípios, buscou-se avaliar a efetividade da implantação de triagem juntamente às 

intervenções breves para prevenção do uso abusivo de álcool. A amostra se constitui de 

113 profissionais e gestores de saúde, onde os profissionais participaram de uma 

capacitação sobre intervenções breves. Foi realizada após seis meses uma avaliação de 

seguimento, sendo a avaliação qualitativa com análise de conteúdo, com observações 

participantes, grupos focais com profissionais de saúde e entrevistas com gestores. Os 

instrumentos utilizados neste estudo foram questionários de conhecimento, de Modelo de 

Percepção do uso de álcool e Escala de Moralização do uso de álcool. Para chegar aos 

resultados, o autor comparou o desempenho dos municípios na pré e na pós-capacitação 

(seguimento), sendo uma avaliação longitudinal em cada município através de estatística 

descritiva e inferencial. Os resultados do estudo demonstraram que a participação dos 

gestores e a integração entre os profissionais para as práticas propostas estiveram 

associadas a uma maior efetividade na implementação. Os fatores associados ocorreram 
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em um dos municípios onde houve diminuição do grau de moralização do uso de álcool. 

Nos outros municípios, apesar de haver um aumento na freqüência da realização das 

práticas de prevenção ao uso de álcool e aumento do conhecimento dos profissionais, não 

houve indicativos de uma implementação efetiva. O autor concluiu que a efetividade das 

práticas está fortemente associada ao engajamento dos gestores no processo de 

cumprimento destas estratégias.  

 O estudo de Lopes (2009) realizado no estado de São Paulo pelo Programa de 

Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade 

(PAI-PAD) buscou avaliar o efeito de um treinamento em EDIB´s sobre as crenças e 

expectativas a respeito do uso de álcool em profissionais da atenção primária. A amostra 

do estudo foi composta de 88 profissionais da Atenção Primária que receberam o 

treinamento. Os instrumentos utilizados neste estudo compreendem: um formulário 

sociodemográfico, um teste de conhecimento sobre álcool e intervenções breves, um 

formulário de estimativas sobre o uso do AUDIT1 e o Inventário de Crenças e Expectativas 

em relação ao Uso de Álcool (IECPA). Os resultados deste estudo apontaram no teste de 

conhecimento sobre álcool e intervenções breves, um aumento na média do pós-teste. Em 

relação à média do IECPA, os resultados mostraram uma queda no pós-teste em relação à 

fase pré-teste. Foi verificado que em profissionais de nível superior, houve maior redução 

na pontuação do IECPA e maiores variações positivas quanto ao conhecimento de 

profissionais de nível técnico. A autora concluiu que o treinamento oferecido por aquele 

programa promoveu mudanças nas crenças e expectativas das equipes sobre o uso de 

álcool. 

 No âmbito do NASF, nenhum estudo foi realizado com os profissionais de uma 

equipe multidisciplinar na investigação de mudanças de crenças sobre o uso de álcool, 

sobre a formação profissional e implementação de ações multiplicadoras de programas de 

prevenção, rastreamento e intervenções breves. Esta investigação visa contribuir e suprir a 

falta de estudos na área, complementando a discussão realizada nos estudos encontrados. O 

objetivo é avaliar como as ações de capacitação para profissionais do NASF sobre 

Prevenção e Intervenções Breves podem interferir na mudança das crenças pessoais dos 

profissionais de saúde acerca do uso de álcool e como este conhecimento pode ser aplicado 

na realidade em suas práticas territoriais. Diante das dificuldades apontadas no 

atendimento aos dependentes de álcool em serviços de saúde mental, a questão que se 

                                                
1 AUDIT ( The Alcohol Use Disorders Identifications Test): questionário autoaplicável para detecção do uso de álcool) 
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coloca é se estas ações educacionais de capacitação profissional poderiam modificar suas 

crenças em relação ao uso de álcool, aumentando seu conhecimento sobre a temática e 

favorecendo sua prática multiplicadora junto às ESF’s como construção de uma política 

pública para a população atendida.  
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Ando desorientado... 

Sinto que o meu fim, se está a aproximar, 

Só há uma coisa, que me faz parar de pensar... 

E ao mesmo tempo, me estás a matar 

Contradição de amor/ódio pela bebida, 

Estás a acabar com a minha vida, 

Dás me horas de prazer... 

E tiras dias, ao meu viver... 

Não sei o que fazer... 

Sinto me rejeitado, 

Sou apontado, 

"Olha o bêbado, já vai todo embriagado..." 

Eu preciso que me deem a mão, 

"Não que me apontem, e que me chamem Borrachão" 

Isto assim já não é vida, já não é prazer 

Eu só vivo, para beber, 

A bebida, faz os problemas desaparecer... 

Poção mágica? 

Ou veneno que me faz enlouquecer... 

Ajudem me a livrar deste vicio... 

Ou ajudem-me a morrer... 

Porque nesta agonia não quero viver, permanecer... 

 

 

Cathia Chumbo 
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CAPÍTULO 1 

USO DE ÁLCOOL: DA HISTÓRICA CONCEITUAÇÃO PSIQUIÁTRICA ÀS 

DANOSAS CONSEQUÊNCIAS INDIVIDUAIS E SOCIAIS 

______________________________________________________________________ 

 

O consumo de substâncias psicoativas sempre esteve presente ao longo da história 

da humanidade, seja ele para fins curativos, culturais ou para a alteração da consciência 

dos usuários. No decorrer de vários anos a saúde pública brasileira não se ocupava com o 

grave problema da prevenção e tratamento dos transtornos associados ao consumo de 

álcool e outras drogas. Historicamente produziu-se uma lacuna na política de saúde 

pública, sendo a questão das drogas deixadas a cargo das instituições judiciais, da 

segurança pública, das associações religiosas, entre outras instituições consideradas 

habilitadas para o manejo dessa clientela (Ministério da Saúde, 2005). 

A complexidade de tal problema contribuiu para a ausência da intervenção do 

Estado e possibilitou a disseminação em todo o país de “alternativas de atenção” de caráter 

total, fechado, baseadas em práticas exclusivamente psiquiátricas e médicas ou ainda de 

caráter religioso (Ministério da Saúde, 2005). 

O serviço prestado por essas instituições, geralmente filantrópicas, baseia-se em 

alguns casos apenas na abstinência, sem considerar, em determinados momentos, as 

particularidades da relação do sujeito com a substância de escolha, e que a abstinência por 

si só não pressupõe que o usuário não tenha ao término do tratamento proposto uma 

recaída. No entanto algumas experiências ditosas devem ser exploradas e aproveitadas 

pelas agências oficiais de saúde do estado para o desenvolvimento de uma política de 

saúde pública clara e direcionada para o problema (Ministério da Saúde, 2005).  

O consumo de álcool está ligado a graves consequências referentes não somente aos 

consumidores, mas a todas as partes envolvidas a ele. Conseqüências como acidentes de 

trânsito, problemas no trabalho, na família e violência interpessoal têm sido o foco de 

atenção pública e de estudos científicos nos últimos anos. Isso indica um interesse 

crescente na elaboração de um conceito mais amplo que possibilite sedimentar políticas 

públicas voltadas para este fenômeno. O impacto que o uso de álcool estabelece nos 

contextos sociais como um todo é fruto tanto do prejuízo que essa temática causa na 
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produtividade econômica quanto da atenção e dos recursos gastos pela justiça criminal, 

pelo sistema de saúde e por outras instituições sociais. Se o consumo desta substância já 

apresenta tantos agravos, a dependência aparece como força ainda maior de conseqüências 

individuais e sociais. 

A Organização Mundial de Saúde classificou o alcoolismo como uma “síndrome da 

dependência de álcool”. A 10a revisão do Código Internacional das Doenças (CID, 1993), 

registro no 303 e F.10.2, que se refere aos “transtornos mentais e de comportamento” 

induzidos pelo uso excessivo de álcool, levou a síndrome a ser definida como um conjunto 

de fenômenos fisiológicos ou comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma 

substância ou de uma classe delas, alcança uma prioridade muito maior na vida de um  

indivíduo sobre outras de maior valor que tinha antes.  

            O desejo ou a compulsão de consumir substâncias psicoativas tornam-se uma forte 

característica central da síndrome da dependência. Pode então haver evidência de que o 

retorno ao uso da substância após um período de abstinência leva a um reaparecimento 

mais rápido de outros aspectos da síndrome, o que não ocorre com indivíduos não-

dependentes (CID-10, 1993). 

O Ministério da Saúde do Brasil preconiza que o dependente de álcool deve ser 

reconhecido pelo termo de “alcoolista” o qual é relativo a toda problemática da síndrome 

da dependência de álcool. Outro termo utilizado define como “bebedor moderado” as 

pessoas que usam a bebida alcoólica esporadicamente, não criando problemas para si nem 

para os outros. A outra terminologia refere-se ao chamado “bebedor-problema” que não é 

dependente, mas que ao consumir a bebida alcoólica, apresenta transtornos 

biopsicossociais, acarretando prejuízos para si e para os outros (BRASIL, 1994). O último 

termo “síndrome de abstinência” é dado aos dependentes que apresentam os seguintes 

sintomas: taquicardia, sudorese intensa, tremores, insônia, náuseas e vômitos, alucinações, 

ilusões, agitação psicomotora, ansiedade e convulsões, assim descritos no Manual 

Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM IV) (1995, p. 114).  

O Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais em sua 4ª edição define o 

alcoolismo como “dependência de álcool”, atribuindo-lhe o código 303.9, incluindo os 

problemas psicossomáticos decorrentes do uso crônico de álcool: Os transtornos 

psicóticos, delírios, alucinações, ansiedade, transtornos do humor e demências. E no 

código 303.00, os transtornos provocados pela intoxicação alcoólica aguda como os: 
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transtornos de comportamentos sexuais inadequados ou agressivos, instabilidade do 

humor, prejuízo do julgamento, prejuízo no funcionamento social ou ocupacional que 

ocorre durante ou imediatamente após a ingestão alcoólica (DSM IV, 1995, p. 112). 

O eixo de fenômenos decorrentes da dependência de álcool tem acarretado diversos 

problemas tanto para o alcoolista quanto para o seu grupo familiar e os grupos sociais, 

considerado de acordo com as análises quantitativas e qualitativas, um problema 

preocupante de saúde pública presente no mundo todo em uma relação comprovada entre 

consumo e agravos sociais, estando, assim associados, a diversos problemas como: 

acidentes e mortes no trânsito, conflitos familiares, homicídios, espancamentos, 

absenteísmo e relações conflituosas no trabalho, dentre outros. A partir desses agravos, é 

necessário considerar não somente os danos físicos, mas o contexto sociocultural 

envolvido no consumo de álcool (Figlie & Laranjeira, 2004). 

        O uso de álcool progride de forma lenta e insidiosa, evoluindo assim para a 

cronificação, o que acarreta problemas no processo saúde-doença do indivíduo, da família 

e da sociedade. Nesta perspectiva, os efeitos psicológicos, sociais, culturais, jurídicos, 

políticos e econômicos da dependência do uso e abuso de álcool trazem prejuízos 

incalculáveis, com redução das condições e qualidade de vida constituindo em um ônus 

direto para o próprio usuário e familiares (Miranda, Simpson, Azevedo e Costa, 2006). 

      Cada teoria psicológica procura explicar o desenvolvimento da dependência de álcool 

através de seu referencial teórico. Há também, uma determinação sociocultural, onde os 

fatores interpessoais, como a influência dos pares e o comportamento da família, também 

são importantes na determinação do padrão do uso de álcool. Essa observação levou a 

crescente valorização dos fatores sociais na constituição do alcoolismo, onde se destaca o 

fato de que a ostentação dada às causas individuais minimiza a participação dos fatores 

sociais em sua determinação (Roebuck, 1983). 

      É bastante frequente o atendimento de casos de alcoolismo em serviços de urgência e 

emergência psiquiátrica (Miranda et al, 2006). Os transtornos provocados pelo alcoolismo 

são responsáveis pela maioria das internações psiquiátricas não só no Brasil como nos 

EUA. Assim, dados mostram que o álcool se constitui no segundo fator causador mais 

frequente de internações psiquiátricas, representando 32% dos leitos ocupados em 

hospitais gerais. Além disso, é o quinto responsável por consultas ambulatoriais (Miranda 

et al., 2006).  
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No que se refere aos custos, o Brasil gasta 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) 

com os custos diretos e indiretos do alcoolismo, enquanto a comercialização e tributação 

das bebidas alcoólicas contribuem apenas com 2,4% ao referido PIB (Lucena, 2006). 

       Atualmente, há um entendimento de que as questões de álcool e outras drogas se 

constituem num problema de saúde pública e uma prioridade para as políticas públicas. 

Dados revelam que 2 bilhões de pessoas consumiam bebidas alcoólicas no mundo. O uso 

indevido de álcool é um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da saúde 

mundial, a ponto de, na América Latina, cerca de 16% dos anos de vida útil perdidos neste 

continente estarem relacionados ao uso indevido dessa substância. Este índice é quatro 

vezes maior que a média mundial. A Síndrome da Dependência do Álcool em si não traz 

tantas conseqüências e custos à saúde, como as doenças advindas dela. Tais doenças são de 

várias ordens, afetam vários órgãos e sistemas e trazem grandes prejuízos ao 

funcionamento saudável do corpo humano. Entre as patologias mais graves advindas da 

Síndrome da Dependência do Álcool e relacionadas aos altos índices de mortalidade 

podemos citar a Doença Hepática Alcoólica, Lesões Hepáticas (esteatose alcoólica, 

hepatite alcoólica), Cirrose e Neoplasias Malignas. Doenças neurológicas, 

cardiovasculares, patologias do período perinatal e perda cognitiva também apresentam 

como fontes desencadeadas pelo uso abusivo e crônico de álcool, assim como outras várias 

que acometem o organismo (OMS, 2004). 

      Estudos epidemiológicos retratam as conseqüências do uso excessivo de álcool, onde 

nos EUA, 90% da população já tomou bebidas alcoólicas. Desses, 70% bebem 

regularmente e 40% apresentam problemas temporários devido ao uso. Dentre esses 

bebedores excessivos, 20% são homens e 10% são mulheres. Nos EUA o alcoolismo é 

considerado o segundo transtorno psiquiátrico mais prevalente, superado apenas pelas 

depressões (Lucena, 2006). 

       Também no Brasil os estudos epidemiológicos confirmaram que 80% da população já 

consumiu bebidas alcoólicas e apenas 20% são abstinentes. Esse consumo vem ocorrendo 

cada vez mais nas faixas etárias a partir dos 10 anos, constatação feita apontando que 

51,2% das crianças de 10 a 12 anos de idade já consumiram bebidas alcoólicas, com um 

agravante nas crianças e adolescentes moradores de rua, devido à vulnerabilidade, à 

dependência de álcool e a seus efeitos deletérios. Evidenciaram também que 44% da 

população entre 25 e 29 anos bebem, e que a dependência de álcool afeta 10%  da 
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população em geral e 15% da população economicamente ativa (Carlini, Galduróz e Noto, 

1997). 

        Em uma pesquisa de levantamento realizada pela Universidade Federal de São Paulo 

– UNIFESP e divulgada em 2003, revelou que 11,2% dos brasileiros que moram nas 107 

maiores cidades do País são dependentes de álcool, confirmando a equivalência entre esta 

realidade no Brasil e a apontada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No triênio 

2001/2002/2003, ocorreram 246.482 internações para o tratamento de problemas 

relacionados ao uso de álcool, que correspondem a 82% do total de internações decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas, no período mencionado (DATASUS, 2004). No ano de 

2005, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID) realizou a segunda 

versão desse estudo, intitulado “II Levantamento Domiciliar Sobre Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil – 2005”, objetivando acompanhar o cenário do uso de álcool e 

outras drogas na sociedade brasileira e de notar possíveis flutuações na prevalência do uso 

dessas substâncias. A pesquisa indicou que o número de brasileiros com idades entre 12 e 

65 anos dependentes de bebidas alcoólicas foi de 12,3%, o que corresponde à população de 

5.799.005 pessoas. 

A comparação das duas pesquisas permitiu observar um agravamento nos 

indicadores de uso de álcool. No I Levantamento Domiciliar a prevalência de dependência 

de álcool foi de 11,2% na população geral, sendo de 17,1% entre homens maiores de 12 

anos e de 5,2% na faixa dos 12 aos 17 anos. No II Levantamento a estimativa de 

dependentes de álcool foi de 12,3%, sendo de 19,5% entre homens e de 6,9% entre 

mulheres. Os dados também indicaram aumento do consumo de álcool em faixas etárias 

cada vez mais precoces. Em 2001, o número de dependentes na faixa de 12 a 17 anos foi 

de 5,2% contra 7% em 2005. O estudo constatou também que o maior número de 

dependentes de bebidas alcoólicas continua sendo do sexo masculino na faixa etária entre 

18 e 24 anos, o percentual foi de 23,7% (2001) e 27,4% (2005). O número de pessoas que 

procuraram tratamento reduziu de 4% em 2001 para 2,9% em 2005, respectivamente de 1,9 

milhão de pessoas para 1,4 milhão (CEBRID, 2005; DATASUS, 2004). 

      Estatísticas da Associação Brasileira de Álcool e Drogas (ABEAD) relatam que a 

associação álcool e alcoolismo são responsáveis por 75% dos acidentes de trânsito com 

mortes, 39% das ocorrências policiais e constitui-se na 3ª causa de absenteísmo, 

respondendo por 40% das consultas psiquiátricas no Brasil (ABEAD, 2009). A relação 

álcool e trabalho também são responsáveis pela maioria dos acidentes no ambiente laboral, 
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assim como a diminuição da produtividade e o absenteísmo. Na família, o contexto de 

sofrimento em torno dos pares é incalculável, ilustrando soberania de poder, agressividade 

e violência doméstica, abuso sexual de crianças e adolescentes e ainda o desfalque 

orçamentário em famílias de baixa renda. Tal característica reforça a pobreza e estados de 

miséria, aonde os gastos com álcool chega a ser maior que a renda familiar, como mostra a 

estatística de 7% no Sri Lanka (OMS, 2004). Além disso, dados do Ministério da Saúde do 

Brasil, demonstram que os Transtornos Mentais foram a 4ª causa de internação hospitalar, 

sendo suplantada apenas pelas internações por problemas respiratórios, circulatórios e dos 

partos, sendo o álcool a razão principal em 20,6% dos casos (DATASUS, 2004). 

Por meio deste panorama de dados, vê-se a necessidade da transformação do 

cenário que envolve o uso e abuso de álcool. Tal transformação se dará principalmente via 

assistência no tratamento e na prevenção, delimitados pelas políticas de tratamento e 

organização dos serviços que acompanham estes casos, o que inclui a atuação dos 

dispositivos primários. 
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“Nenhum exercício é melhor para o coração humano do que se abaixar e levantar 

alguém” 

(John Andrew Holmes) 
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CAPÍTULO 2 

PERSPECTIVAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA 

POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA AO USO DE ÁLCOOL 

_________________________________________________________________________ 

 

Vários foram os conceitos e as ênfases dadas à saúde e ao tratamento das doenças 

no decorrer da história. Por muito tempo o foco para os profissionais era tratar a doença e 

ninguém se preocupava em preveni-las e muito menos em promover saúde. Prevenção 

representava algo relativamente novo nos sistemas de saúde como primazia na preservação 

de indivíduos saudáveis. Com a Declaração de Alma-Ata realizada em 1978 e aprovada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um ano depois ficou mais fácil entender este 

novo postulado mundial no campo da saúde. Tal documento enfatiza a saúde como um 

direito fundamental, além de reconhecê-la como a mais importante meta social mundial, 

direcionando a Atenção Primária à Saúde (APS) como a principal estratégia, objetivando 

fornecer promoção e assistência à saúde para todos os indivíduos.  

Após 30 anos da Declaração, inúmeras avaliações realizadas no campo científico e 

também pela OMS, mostram que os serviços de saúde que assumem os princípios de APS 

obtêm melhores resultados em saúde e aumentam a eficiência do conjunto do sistema 

(Abrahão, 2007; Mendes, 2002). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a Atenção Primária à Saúde se refere a “um 

conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção 

dos sistemas de saúde, voltados para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 

tratamento e a reabilitação” (Ministério da Saúde, 2003), sendo sua demanda complexa de 

intervenções amplas em diversos aspectos que afetarão positivamente a população, 

necessitando, portanto, de um conjunto de saberes para ser eficiente e resolutiva (Starfield, 

2004).  

Dentro do contexto de promoção de saúde, alguns conceitos da Medicina 

Comunitária se tornaram de total importância. A visão de um sujeito como ser global, que 

necessita de atenção multiprofissional, passa a ser compreendida em uma dimensão 

ecológica e psicossocial pela Medicina Comunitária, que agregou conhecimentos da 

Medicina Integral e Preventiva. A dimensão psicossocial tornou-se motivo de várias 
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discussões na Medicina Comunitária, o que influenciou intensamente as práticas em saúde 

mental no Brasil a partir dos anos 70.  

Costa-Rosa, Luzio e Yasui (2003) afirmam que na mesma década, houve uma 

adaptação para o contexto brasileiro das ideias comunitárias, onde o termo biopsicossocial 

passou a ser a característica das práticas de saúde mental comunitária. Isso favoreceu a 

assistência em saúde mental em um conjunto maior de ações intersetoriais. 

No Brasil até o fim do século XX, a APS era composta por Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), localizadas junto aos moradores em cada comunidade. Tal modelo ainda 

assim utilizava de um atendimento focado na assistência curativa e hospitalocêntrica. Foi 

criado no ano de 1991 o Programa de Agentes Comunitários, que foi incorporado em 1994 

ao Programa Saúde da Família (PSF), hoje reconhecido como Estratégia Saúde da Família 

(ESF) (Ministério da Saúde, 2005). 

A ESF é um projeto eficaz do Sistema Único de Saúde, advindo da evolução 

histórica e organizacional do sistema de saúde no Brasil. Propõe uma equipe 

multiprofissional de trabalho que é responsável pela cobertura de, no máximo, 4 mil 

habitantes, sendo a atuação realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas 

residências e na mobilização da comunidade. É caracterizada como porta de entrada no 

sistema hierarquizado e regionalizado de saúde por ter território definido, por intervir sobre 

os fatores de risco aos quais se expõe a comunidade e por realizar atividades de educação e 

promoção de saúde. Sua evolução expansiva mostra que há adesão dos gestores estaduais e 

municipais. No início, em 1994, o Programa contava com apenas 300 unidades, subindo 

para 32000 em 2011, atendendo assim atualmente mais de 101.300.000 habitantes 

brasileiros. Para tal estratégia ser consolidada, ela deve sustentar-se em um processo no 

qual se permita a real substituição da rede básica de serviços tradicionais em cada 

município e numa capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de 

saúde e de qualidade de vida da população (Ministério da Saúde, 2011). 

Para garantir que as ESF’s tivessem uma condução congruente com suas diretrizes 

e princípios, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

em janeiro de 2008 por meio da portaria GM nº 154. O NASF deve ser constituído por 

equipes compostas por profissionais de áreas diferentes do conhecimento, para que possam 

atuar em conjunto com os profissionais das ESF, compartilhando as práticas em saúde nos 

territórios. O NASF apresenta 3 diferentes tipos de modalidades, sendo a primeira, NASF 
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1, a modalidade que deverá ser composta por no mínimo 5 profissionais de nível superior 

vinculado a 08 a 20 ESF’s. A modalidade NASF 2 exige uma composição mínima de três 

profissionais de nível superior com ocupações não coincidentes. A terceira modalidade, 

que mais nos interessa nesta discussão, NASF 3, foi criada no âmbito do SUS em 20 de 

setembro de 2010, por meio da Portaria 2843 do Ministério da Saúde, com prioridade para 

a atenção integral para usuários de crack, álcool e outras drogas (Ministério da Saúde 

2008; Ministério da Saúde, 2010). 

Ainda num contexto mais amplo de Atenção à Saúde, Starfield (1992) diz ser 

necessária a compreensão correta do conceito de atenção primária em saúde por meio do 

conhecimento de princípios que direcionam essa prática, a saber: o primeiro contato, que 

implica no acesso e na utilização dos serviços para cada novo problema trazido pelo 

usuário; a longitudinalidade, que demanda a existência do aporte regular de cuidados pela 

equipe de saúde e seu uso ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua e 

humanizada entre os sujeitos; a integralidade, que requer a prestação de serviços pela 

equipe que atenda às necessidades mais comuns da população, a responsabilização pela 

oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento da 

multicausalidade (fatores biológicos, psicológicos e sociais) das doenças.  

Os princípios de coordenação e integralidade implicam na capacidade de garantir a 

continuidade da atenção. Noutro princípio, o de focalização no núcleo familiar, torna-se 

indispensável considerar a família como sujeito da atenção. A competência cultural dos 

profissionais é o princípio que detém a cultura como forte aliada em sua capacidade de 

ampliar formas de saúde para todos. O último princípio, o de orientação comunitária, 

requer o reconhecimento das necessidades familiares em função do contexto físico, 

econômico, social e cultural em que eles vivem (Starfield, 2004).  

Na atenção à saúde mental os conceitos descritos acima por si só não fazem sentido 

algum se na comunidade a infraestrutura não favorece o campo das práticas. Segundo 

Bandeira, et al (1994), a implantação de uma infraestrutura adequada na comunidade para 

receber o paciente desospitalizado é um fator decisivo para que as práticas comunitárias 

tenham valor na reabilitação psicossocial do paciente.  

Para que as chances de reabilitação psicossocial sejam aumentadas, é necessário 

que o paciente: desenvolva as habilidades básicas necessárias ao convívio social; seja 

acompanhado regular e individualmente, tanto no ambulatório quanto em seu domicílio; 



31 

 

seja acolhido nos momentos de crise e rapidamente reinserido na comunidade; seja 

atendido por uma equipe de profissionais que esteja em continuidade com o programa de 

reinserção do hospital, resida em ambientes que incentivem a participação ativa dos 

pacientes e que estimule atividades de lazer e ocupacionais (Bandeira et al, 1994). 

A reorientação da atenção psiquiátrica em direção à atenção primária à saúde 

constitui a estratégia fundamental para alcançar o propósito de estender os benefícios da 

saúde mental a toda à população que dela necessita, estreitando os laços dos dispositivos, 

favorecendo, assim, a introdução de abordagens inovadoras ou não na atenção primária a 

essa clientela e, principalmente, fortalecendo o sentimento de pertença do sujeito em 

relação à área de abrangência dos serviços, a equipe e ao seu território (Reinaldo, 2005).  

A partir da década de 90, observou-se um período de mudanças em relação às 

políticas de saúde mental, caracterizado por expectativas de reestruturação da assistência 

psiquiátrica com tentativas de melhor aplicação dos recursos, privilegiando o 

desenvolvimento de serviços integrados da rede comum de atenção básica de saúde, 

enfatizando o desenvolvimento de dispositivos comunitários para alcançar a partir dessa 

estratégia um modelo centrado no tratamento precoce, contínuo e eficiente, na reabilitação 

e reinserção do usuário da saúde mental (Reinaldo, 2005). Tais mudanças favoreceram a 

busca por serviços eficientes e que fossem coerentes com o desenvolvimento de uma rede 

de atenção básica, sem descartar a necessidade de contar com os outros dispositivos 

específicos da saúde mental. 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental (2001) apontou que as unidades 

básicas de saúde devem ser responsáveis por 80% das necessidades de saúde da população, 

incluindo a atenção à saúde mental. A partir desta designação e atendendo ao Princípio da 

Integralidade, é necessário incluir a atenção a pacientes psiquiátricos nas ações básicas de 

saúde e incorporar ações de saúde mental na ESF (Ministério da Saúde, 2002). Foi 

proposto então que seja garantida a inclusão das ações de saúde mental na Estratégia Saúde 

da Família, por meio da oferta de intervenções locais por parte dos profissionais destas 

unidades. Tais ações compreendem as visitas domiciliares, potencialização de recursos 

comunitários, atendimentos em grupo e individuais e, assim, a busca da articulação com 

profissionais da saúde mental. 

Nestas ações podemos citar a Norma Operacional da Assistência à Saúde-01/2001. 

Editado pelo Ministério da Saúde, este documento determina que o cidadão deva ter 
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acesso, em noção de território, o mais próximo possível da sua residência, “a um conjunto 

de ações e serviços vinculados às responsabilidades mínimas, entre os quais, o tratamento 

dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes” (Ministério da Saúde, 2001). 

         Tais ações devem satisfazer o modelo de redes de cuidado de base territorial e 

atuação transversal com outras políticas específicas, além de buscar estabelecer vínculos e 

acolhimento dos profissionais a estes pacientes. Devem estar fundamentadas nos princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e nos princípios da Reforma Psiquiátrica. Os princípios 

fundamentais dessa articulação entre saúde mental e atenção básica devem abordar: a 

noção de território, a organização da atenção à saúde mental em rede, a intersetorialidade, 

a reabilitação psicossocial, a multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, a 

desinstitucionalização, a promoção de cidadania dos usuários e a construção da autonomia 

possível (Reinaldo, 2005). 

Para a população de usuários dos serviços de saúde mental é necessário definir 

estratégias específicas para a construção de uma rede de assistência aos usuários de álcool 

e outras drogas.  

O Ministério da Saúde instituiu como ponto de partida para abordagem da clientela 

usuária de substâncias psicoativas a ênfase na reabilitação e na reinserção social por meio 

do Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras 

Drogas, no ano de 2002.   

Frente à diversidade sócio-demográfica da população brasileira e da variação da 

incidência de transtornos causados pelo uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras 

drogas, o Programa organiza as ações de promoção, prevenção, proteção à saúde e 

educação das pessoas que fazem uso prejudicial destas substâncias. Estabelece ainda uma 

rede estratégica de serviços extra-hospitalares para esta população, articulada à rede de 

atenção psicossocial e fundada na abordagem de redução de danos. 

 Os dispositivos estratégicos de ações desta rede com este fim são os Centros de 

Atenção Psicossocial para Atendimentos de pacientes com dependência e/ou uso 

prejudicial de álcool e outras drogas (CAPS – Ad), implantados em grandes regiões ou 

municípios de fronteira, com indicadores epidemiológicos relevantes. Componentes 

importantes passam a ter sua implementação incentivada nos estados e municípios através 

deste Programa de Atenção Integral, sendo incentivadas assim ações no âmbito da atenção 

primária, articulada com as redes de suporte social, como a implementação de hospitais 
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gerais com estrutura de atendimento hospitalar de urgência e emergência, da rede 

hospitalar de retaguarda aos usuários de álcool e outras drogas (Ministério da Saúde, 

2005). 

 Novas modalidades de assistência a usuários de substâncias estão sendo 

implantadas recentemente no âmbito da saúde pública. O governo, várias organizações 

não-governamentais (ONG’s) e Instituições Filantrópicas estão se prontificando a criarem 

projetos que sejam referências para municípios, como a Associação Lua Nova, com sede 

na cidade de Sorocaba e a Instituição Padre Haroldo em Campinas. Um dos projetos que 

foram implantados na Bahia na década de 1990 e que hoje estão presentes em várias 

cidades no país são os “Consultórios de Rua”. Tal projeto é uma estratégia de abordagem 

inspirada na ONG Francesa “Médicos do Mundo”, e tem por finalidade mapear territórios 

onde há altos índices de uso de substâncias e intervir com uma proposta de cessar o uso ou 

a redução de danos. Uma equipe multidisciplinar utiliza-se de um ambulatório móvel para 

se aproximar destes usuários e realizar intervenções educativas sem tempo determinado de 

permanência no local, variando de semanas a meses. Outra iniciativa governamental são as 

Casas de Acolhimento Transitório, que são dispositivos que permitem abrigo temporário, 

acolhimento e proteção social, em espaços da saúde, no contexto de um Projeto terapêutico 

Individualizado desenvolvido em CAPS’s, em articulação com a atenção básica e com 

dispositivos intersetoriais (assistência social, direitos humanos, justiça, educação, entre 

outros) (Ministério da Saúde, 2010). 

 O Ministério da Saúde (2005) mostra ainda que, tal como aparece nas outras áreas 

de saúde mental, a organização da rede deve ser diversificada, complexa, com abordagens 

diversas e na perspectiva da integração social do usuário. É uma rede em plena formação, 

ainda muito distante das necessidades da demanda e que busca recuperar o tempo perdido 

pela saúde pública.  

Tendo em vista dados apresentados no capítulo anterior, o governo brasileiro editou 

a Portaria 2.197/GM em 14 de outubro de 2004. Esta redefiniu e ampliou a atenção integral 

para usuários de álcool e outras drogas no âmbito do SUS, oferecendo outras providências 

e considerando as determinações do documento “A Política do Ministério da Saúde para a 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas” que prioriza ações de caráter 

terapêutico, preventivo, educativo e reabilitador, direcionadas aos usuários de álcool e 

outras drogas, determinando que as práticas sejam realizadas na comunidade por meio dos 

dispositivos de atenção primária. 
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No Brasil, alguns serviços são organizados única e exclusivamente a partir do 

empenho e da experiência dos seus profissionais. Essas iniciativas são marcadas por 

serviços com potencial de atendimento limitado, que não utilizam os recursos e programas 

governamentais para a área e consequentemente estão desvinculadas das necessidades 

locais da população usuária dos mesmos (Ribeiro, 2004). 
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“A um homem nada se pode ensinar. Tudo o que podemos fazer é ajudá-lo a encontrar 

as coisas dentro de si mesmo”. 

(Galileu) 
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CAPÍTULO 3 

OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CRENÇAS SOBRE O USO DE ÁLCOOL 

_________________________________________________________________________ 

 

Hoje enfrentamos várias crises em nosso país, e uma delas está se consolidando na 

educação com o avanço e a rapidez com que se propagam as inovações tecnológicas e as 

culturais: as pessoas consomem e produzem informação rapidamente, e nem sempre essa 

informação é de qualidade. Junto a isso, temos instituições educacionais que não primam 

pela excelência na educação e formação de seus egressos, fruto de uma economia de 

mercado fomentada pela crescente demanda da população por cursos superiores. Isso tem 

afetado drasticamente todos os setores sociais, pois profissionais com uma formação 

inadequada constroem uma prática vinculada ao mesmo nível.    

No campo de práticas da saúde não está diferente. Os profissionais enfrentam em 

seu dia-a-dia vários desafios que envolvem vidas e muitas vezes não se sentem preparados 

para atuar em determinadas áreas. Com isso, os próprios profissionais têm investido em 

Educação Permanente em Saúde. Assim, ao mesmo tempo em que há disputa pela 

atualização cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes teóricos, 

metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária 

construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta, 

implicando as políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde (Ceccim, 2005; Pereira & 

Ramos, 2006). 

O setor saúde vivencia sua política de forma fragmentada, onde se separam a saúde 

coletiva, a clínica, a gestão, a atenção e a vigilância. Com isso, a grande formação de 

especialistas tem contribuído para que o saber concentrado imponha aos profissionais e a 

sociedade a anulação da realidade local em função do conhecimento (Ceccim, 2005). 

O maior cuidado que se deve ter trabalhando com Atenção Primária à Saúde é a 

anulação da cultura local em detrimento do conhecimento. Cada território lida com suas 

questões e enfrenta seus problemas de forma peculiar, e isso deve ser explorado pelos 

profissionais, para que um grupo não anule o outro. A condução das equipes em 
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determinada comunidade está sujeita ao que Ceccim (2005) irá chamar de Quadrilátero da 

Formação, onde o conhecimento terá validade se houver interação entre os segmentos da 

formação, da atenção, da gestão e do controle social em valorizar as características locais e 

desenvolver as potencialidades existentes em determinada realidade. 

Ceccim (2005) diz ainda que para que isso possa ser possível, há subsídios para que 

esse elo se torne possível. Para o autor, o primeiro passo é mudar a concepção hegemônica 

tradicional biologicista para uma concepção construtivista. Deve-se também construir 

novas práticas de saúde focadas na integralidade e humanização. Fazer uma análise da 

gestão setorial, configurando a rede de serviços e, por último, uma análise da organização 

social. 

No campo de práticas tanto da Saúde Mental quanto da Dependência Química na 

Atenção Primária à Saúde, os profissionais têm enfrentado vários impasses. Impasses estes 

que se baseiam na formação pouco enfática nestas áreas da saúde, nas políticas públicas 

ainda pouco sedimentadas, na gestão de saúde pouco informada e disposta a reconhecer 

tais problemas de saúde pública e, por fim, a crença tanto dos profissionais quanto dos 

gestores sobre a eficiência dos serviços e o poder de influência sobre a melhoria da 

qualidade de vida destes usuários. 

O tema “conhecimento dos profissionais da saúde diante de álcool e outras drogas” 

tem despertado pouco interesse dos pesquisadores (Soares, et al 2011; Vargas & Luis, 

2008) e apesar de haver estudos internacionais, no Brasil a temática começou a ser 

explorada a partir da década de 1990, causando uma lacuna no conhecimento. Alguns 

estudos foram realizados com o objetivo de levantar dados que pudessem explicar a 

natureza de tais fenômenos. Geralmente estes estudos são focados em determinada classe 

de profissionais, o que dificulta uma compreensão do fenômeno nas equipes 

multiprofissionais. Em alguns estudos, ao realizarem pesquisas sobre o uso de álcool e a 

educação formal de enfermeiros, Pillon (2003) e Ramos, Pillon, Cavalcante, Luis, Padredi, 

Laranjeira et al (2001) concluiu-se que há a necessidade de sensibilizar as instituições de 

ensino superior para um maior investimento em ministrar conteúdos sobre álcool e outras 

substâncias psicoativas aos alunos de Enfermagem.  

Os estudos ainda apontam que estudantes de enfermagem não apresentam 

conhecimentos suficientes para abordar os pacientes, demonstrando insegurança. Assim, 

ressalta-se que a formação desses profissionais apresenta a utilização de um único modelo 
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explicativo do fenômeno do uso de álcool e outras drogas como um fator que pode 

contribuir para o julgamento de valores e a estigmatização dos usuários por parte dos 

futuros profissionais de saúde. A prática tem revelado que o planejamento das intervenções 

exige uma visão ampla contemplando os múltiplos aspectos e o não direcionamento para 

apenas um modelo padrão que supostamente, explicaria a totalidade deste fenômeno 

(Lopes & Luis, 2005; Pillon & Luis, 2004). 

A partir dessas conclusões, o papel social que as Instituições de Ensino de 

Enfermagem e outros cursos da área de saúde devem assumir diante da sociedade e o 

compromisso com o ensino da promoção da saúde, prevenção de agravos e reinserção 

social dos usuários de substâncias psicoativas coloca os educadores da saúde diante de 

desafios inusitados.  

Dessa forma, é colocado um desafio que está posto para os profissionais da saúde 

do século XXI: saber lidar com essas situações que são cotidianas, com segurança, 

conhecimento e liderança para o encaminhamento das questões e as tomadas de decisões 

em diferentes âmbitos (Lopes & Luis, 2005; Pereira & Ramos, 2006).  

Partindo do pressuposto que além da educação dos profissionais, a crença que eles 

carregam culturalmente possa ser determinante na maneira como encaram sua prática 

perante os problemas advindos de álcool, alguns estudos e teorias foram desenvolvidos 

para contribuir com a compreensão deste fenômeno. Os estudos e teorias desenvolvidas 

sobre as crenças acerca dos efeitos e uso de álcool se baseiam geralmente em conceitos 

advindos dos modelos cognitivistas e também da neurociência. A utilização destes termos 

tem facilitado a compreensao teórica de tais processos e estruturas assim como estratégias 

que as modifiam, visando tanto a intervenção, quanto a prevenção (Lopes, 2009). 

 Segundo a corrente cognitiva, as crenças são inferências feitas pelos indivíduos, 

não podendo ser diretamente observadas, mas deduzidas através das atitudes e falas do 

crente, sendo estas entendidas como uma disposição subjetiva a considerar algo como certo 

ou verdadeiro, pelo hábito ou vivacidade das impressões sensíveis, podendo ser acessível à 

mensuração, ainda que indiretamente (Krüger, 2004; Lopes, 2009; Scali & Ronzani, 2007). 

 Helmuth Krüger, marco teórico do estudo de crenças no Brasil, as define como 

“proposições que, na sua formulação mais simples, afirmam ou negam uma relação entre 

dois aspectos concretos ou abstratos ou entre um objeto e um possível atributo deste” 

(Krüger, 1986, p. 32). Para o autor, o que torna relevante a exploração do tema é a 
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suposição plausível de que elas produzem conseqüências na cognição, afetividade, 

conduta, no comportamento e na personalidade. Tal suposição explica o interesse pela 

investigação desse tipo de representações mentais simbólicas que temos acerca de fatos, 

pessoas, condições do mundo, mas também de nossas condições internas, configuradas 

como expectativas, desejos, motivações, conflitos, sentimentos e aspirações (Krüger, 

2004). Ainda segundo o autor, as crenças sempre têm sua origem em experiências pessoais, 

dando-se ao termo “experiência” um significado que inclua, além de contatos e relações 

que estabelecemos com o mundo social e a realidade objetiva, a consciência que temos de 

nossos próprios processos cognitivos. Ou seja, as crenças são formuladas, quer no âmbito 

da percepção, quer no do pensamento, raciocínio e imaginação (Krüger, 1995). 

 Para Krüger (2008) junto aos critérios usados para a classificação das crenças, há 

dois pontos de vista de grande utilidade na Psicologia Social: o da extensão da 

concordância social e o do nível de aceitação subjetiva. O de extensão da concordância 

social refere-se às crenças compartilhadas e o do nível de aceitação subjetiva aponta para a 

necessidade de se avaliar a receptividade das crenças pelo crente. É importante considerar 

os dois critérios na condução do trabalho teórico na Psicologia Social, pois ambos abrem 

um caminho teoricamente fértil para a investigação psicológica das crenças, ao mesmo 

tempo que facilitam o encaminhamento da pesquisa para o plano pessoal e para o de ordem 

psicossociológica.  

Ainda segundo Krüger (2008), no plano pessoal caberia serem investigados os 

efeitos na cognição, afetividade, comportamento e conduta. Assim, na ordem 

psicossociológica basta lembrar a influência de crenças em interações sociais, aliás, 

situações nas quais elas podem ser modificadas, complementadas ou substituídas por 

outras, dependendo da qualidade dessas interações e dos objetivos estabelecidos pelos que 

delas participam. Dessa forma, fica claro exemplificar a partir da relação ensino-

aprendizagem, o trabalho de catequese religiosa, a interação entre amigos e a socialização 

política.  

 Já Knnap sugere que quatro tipos de crenças devem ser consideradas dentro deste 

campo de investigação: as crenças antecipatórias que refletem a expectativa de 

recompensa ou prazer; as crenças de alívio, que expressam a remoção de algum 

desconforto ou sofrimento; as crenças permissivas ou facilitadoras, que avaliam o uso de 

substâncias aceitável e justificável e por último as crenças de controle, que abarcam todas 

as crenças que diminuem a possibilidade do uso de tais substâncias. A tipologia de crenças 
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descreve a expectativa do usuário frente o uso de álcool, o que é válido ainda para os 

profissionais de saúde que também apresentam expectativas em relação a tal (Knnap, 2001; 

Scali et al.2007). 

 Existe uma hierarquia dentro do sistema de crenças. Assim, quanto mais central for 

uma crença, mais difícil será a sua mudança e quanto mais central a crença que foi 

mudada, mais difundida será sua repercussão no sistema de crenças. Mudanças de crenças 

são fundamentais para promover mudanças de atitudes já estabelecidas: a atitude da pessoa 

direcionada a um objeto é influenciada pelo conjunto das suas crenças sobre este objeto, e 

não necessariamente a uma crença particular. Assim, algumas crenças influenciam a 

atitude das pessoas em direção a um dado comportamento porque a pessoa espera que a 

exibição daquele comportamento a levará a certas consequências avaliadas por ela como 

importantes. Portanto, as expectativas configuradas como proposições de relações entre 

eventos e suas consequências orientam a intencionalidade do comportamento. Assim, 

espera-se que as crenças distorcidas sobre o uso de álcool e por parte dos profissionais, 

venham interferir bruscamente em sua prática (Lopes, 2009; Rokeach, 1981; Scali et al, 

2007). 

 A norma subjetiva da pessoa é vista como fator determinante de intenção para 

desempenhar o comportamento, havendo maior probabilidade de exibição de uma conduta 

quando a pessoa acredita que os outros esperam que essa ocorra em determinada situação. 

Assim, a crença de que as pessoas esperam que o procedimento seja ou não exibido, de 

natureza normativa, também direciona o comportamento (Lopes, 2009). 

 Pessoas que usam álcool com frequência mantêm expectativas positivas que 

geralmente estão distorcidas. Há evidência de que bebedores-problema têm mais 

expectativas positivas sobre os efeitos imediatos de álcool do que exectativas acerca de 

suas consequências negativas a longo-prazo. Dessa forma, no processo de recaída as 

expectativas de resultados positivos podem ser mais relevantes do que os próprios 

prejuízos decorrentes do consumo da droga (Leigh & Stacy, 2004; Lopes, 2009). 

 A ocorrência de falsas expectativas pode provocar situações de vulnerabilidade aos 

riscos decorrentes do uso abusivo de álcool, bem como comprometer a ação de 

profissionais de saúde junto à comunidade (Lopes, 2009; Scali et al, 2007; Ronzani et al, 

2009). Assim como ocorre às falsas crenças e expectativas de quem consome, há também 

as crenças distorcidas entre os profissionais da atenção primária. Estes profissionais 
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carregam em sua formação falta de habilidades teóricas e técnicas em relação aos 

fenômenos da dependência de álcool e outras drogas. Tal lacuna deixada pela formação 

favorece o surgimento e manutenção das falsas crenças a respeito do fenômeno, 

acarretando um distanciamento pessoal e profissional na abordagem destes pacientes 

(Carraro, et al 2005; Ronzani et al, 2009). 

 O que se tem proposto para estes profissionais é que apesar das falhas de formação, 

estes devem ter direito a capacitação referente ao tema, para que possam manejar situações 

clínicas desta natureza. Uma experiência que tem oferecido a estes profissionais uma 

melhor atuação neste seguimento é a implantação de estratégias de diagnósico e 

intervenções breves (EDIB´s) no contexto da atenção primária e o fortalecimento de 

práticas de prevenção (Furtado, 2003). Tal experiência, além de fornecer suporte aos 

profissionais, preparando-os para acolher e tratar estes pacientes, tem ajudado na 

construção do conhecimento sobre o tema, além de desmistificar o uso de álcool e outras 

drogas como sendo pertencentes aos grupos marginais, comportamento imoral, pecado, 

entre outros. Assim, podemos chegar a um nível de mudanças de atitudes e crenças 

relacionadas a este fenômeno o mais próximo do real (Carraro et al, 2005). 

 O entendimento dos sistemas de crenças em saúde que determinados profissionais 

compartilham, tornam mais adequadas e contextualizadas as ações e planejamentos para 

pessoas e populações específicas. Assim, a aceitação da cultura local e a comunicação 

intersetorial comunitária ganha forças para instrumentalizar idéias de práticas efetivas na 

prevenção ao uso de álcool (Amato et al, 2008). 
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“Mostre-me um homem são e eu o curarei pra você” 

(Carl Gustav Jung) 
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CAPÍTULO 4  

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E PRÁTICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÕES BREVES 

_________________________________________________________________________ 

 

Segundo consta no documento “A Política do Ministério da Saúde para a Atenção 

Integral dos Usuários de Álcool e outras Drogas”, a prevenção voltada para o uso abusivo 

e/ou dependência de álcool e outras drogas pode ser definida como: 

 

“um processo de planejamento, implantação e implementação de 
múltiplas estratégias voltadas para a redução dos fatores de 
vulnerabilidade e risco específicos, e fortalecimento dos fatores de 
proteção. Implica necessariamente em inserção comunitária das práticas 
propostas, com a colaboração de todos os segmentos sociais disponíveis, 
buscando atuar, dentro de suas competências, para facilitar processos que 
levem à redução da iniciação no consumo, do aumento deste em 
freqüência e intensidade, e das conseqüências do uso em padrões de 
maior acometimento global. Para tanto, a lógica da redução de danos deve 
ser considerada como estratégica ao planejamento de propostas e ações 
preventivas” (Ministério da Saúde, 2003. p.31). 

 

É observado em vários países que as ações de prevenção ao uso de álcool e outras 

drogas ganharam aspectos prioritários, visto que demonstraram ao longo do tempo, maior 

eficiência e baixos custos em relação a quem já se tornou dependente da substância. A 

importância em se dar um foco maior na prevenção fundamenta-se no que Ronzani (2010) 

descreve como “Paradoxo da Prevenção”, onde se baseia o fato de o número de pessoas 

propensas a ter algum risco de dano à saúde ser maior do que o número de pessoas que já 

apresentam algum risco. Dessa forma, em termos de saúde pública, as ações preventivas 

passam a ter suma relevância para a população geral (Ronzani, 2010). 

Vale considerar ainda neste contexto que não se deve dispensar a participação dos 

que não estão diretamente envolvidos. Muito pelo contrário, as intervenções de cunho 

preventivo devem abranger toda a população, considerando que a maior parcela da mesma 

ainda não foi atingida pelo problema em questão, e que um grande contingente de 

indivíduos se insere em grupos de baixo/moderado risco para o uso abusivo e/ou 

dependência de álcool e outras drogas.  
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Levando em conta que a promoção de saúde gera um movimento de encontro entre 

uma ação e a qualidade de vida das pessoas, e que as ações de prevenção devem trilhar a 

mesma lógica, o papel dos profissionais é esgotar as possibilidades de reduzir ou eliminar 

fatores sobre a vulnerabilidade e o risco para o uso abusivo e/ou dependência de álcool e 

drogas, considerando o cotidiano e cultura destes indivíduos. Tais práticas podem denotar 

o sucesso das ações direcionadas aos fatores de proteção ou de risco para este uso 

indevido. 

Os fatores de risco para o uso de álcool e outras drogas são características ou 

atributos de um indivíduo, grupo ou ambiente de convívio social, que contribuem para 

aumentar a probabilidade da ocorrência deste uso. Por sua vez, se tal consumo ocorre na 

comunidade, é no âmbito comunitário que terão lugar as práticas preventivas de maior 

impacto sobre a vulnerabilidade e o risco. Já os fatores de proteção são características ou 

atributos de um indivíduo, grupo ou ambiente de convívio social, que contribuem para 

diminuir a ocorrência do uso e dos fatores de risco (Ministério da Saúde, 2003; Zemel, 

2011). 

Estes fatores podem ser identificados nos próprios indivíduos, em suas famílias, em 

seus pares, em suas escolas, nas comunidades, e em qualquer outro nível de convivência 

sócio-ambiental. É importante notar que tais fatores não se apresentam de forma estanque, 

havendo entre eles considerável transversalidade, e consequente variabilidade de 

influência. E pensar tais fatores como um sistema torna-se um desafio ainda maior para o 

campo de atuação da saúde pública, por aprimorar uma prática pautada nas ações 

intersetoriais. 

O planejamento de ações preventivas e relativas ao uso de álcool e outras drogas 

deve obrigatoriamente considerar a mudança de relação na proporção de ocorrência entre 

buscar minimizar a influência de fatores de risco sobre a vulnerabilidade dos indivíduos 

para tal uso. Paralelo a isso, deve-se considerar o reforço dos fatores de proteção como 

segurança individual e coletiva. Neste ponto, é fundamental perceber a importância da 

educação em saúde da população como estratégia fundamental para a prevenção 

(Ministério da Saúde, 2003). 

Ainda com todo o planejamento, alguns problemas são comuns às ações de 

prevenção. Ronzani (2010) relata o que pode acontecer na Atenção Primária à Saúde, uma 

prática a qual nomeia como “Preventivismo” e cita duas críticas, uma referente a um 
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“Preventivismo Prescritivo” e outra a um “Preventivismo Individual”. Para o autor, de uma 

maneira geral, o “Preventivismo” é uma visão extremamente focada no isolamento do 

agente causador da doença, desconsiderando todo o contexto nos quais se inserem a 

problemática. 

Dentro da nomenclatura maior, Ronzani (2010) descreve o “Preventivismo 

Prescritivo”, que propõe uma prática profissional da saúde focada na prescrição de como o 

indivíduo deve reagir diante das circunstâncias apresentadas a ele, desconsiderando seu 

contexto sócio-histórico, sua subjetividade e sua autonomia. Já o “Preventivismo 

Individual” está relacionado com o primeiro, porém nesta prática o indivíduo é responsável 

unicamente, perante todo um sistema vulnerável, pela sua conduta no processo preventivo. 

Observa-se então um distanciamento dos profissionais diante da comunidade, das 

particularidades em meio ao coletivo adoecido, deixando explícitas uma conduta de 

moralização e estigmatização dos indivíduos por parte da prática profissional. Ao contrário 

dessas práticas, os profissionais devem buscar ter um olhar mais sistêmico sobre o 

fenômeno para efetivarem suas práticas de forma que alcancem os objetivos com a 

população sem ditar modelos morais aos indivíduos, compreendendo o homem como um 

ser biopsicossocial e respeitando acima de tudo suas particularidades enquanto sujeitos 

(Ronzani, 2010; Rouquayrol, 1994). 

A partir de um olhar sistêmico e um planejamento correlato às necessidades locais 

da população, a prática da prevenção pode ainda ser construída, segundo a literatura, por 

três tipos de intervenções, antes chamadas de Prevenção primária, secundária e terciária, 

aceitas ainda pela comunidade científica apesar de segundo Zemel (2011), não darem mais 

conta de abarcar o fenômeno. 

O primeiro tipo, a Intervenção Global ou Universal, é a prática destinada à 

população geral, supostamente sem qualquer fator associado ao risco, sendo aplicadas na 

comunidade, nos ambientes escolares e nos meios de comunicação.  

O segundo tipo são as Intervenções Específicas, voltadas para as populações com 

um ou mais fatores associados ao risco de uso de substância. Aqui já se iniciam algumas 

ações preventivas a usuários, chamadas de Estratégias de Diagnóstico e Intervenções 

Breves (EDIB’s) que serão enfatizadas parágrafos abaixo. Podem ser aplicadas com os 

próprios usuários, seus familiares, grupo de crianças filhos de dependentes químicos, entre 

várias outras possibilidades de atuação.  
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O último tipo relatado na literatura se refere às Intervenções Indicadas, onde as 

ações alcançam pessoas identificadas como usuárias ou com comportamentos violentos 

relacionados direta ou indiretamente ao uso de substâncias, como por exemplo, acidentes 

de trânsito, violência doméstica, perda de vínculos sociais, entre outros. Podem ser 

aplicadas em programas que visem diminuir o consumo de álcool e outras drogas, mas 

também a melhora de aspectos da vida do indivíduo como as relações sociais, a 

produtividade intelectual e ocupacional, o aumento da autoestima, junto a vários outros 

aspectos. Assim, é possível fazer uma prática planejada de acordo com as necessidades 

peculiares de cada local contando com outros setores da sociedade (Zemel, 2011). 

As ações que tem por objetivo a prevenção devem facilitar a promoção da atenção 

integral aos indivíduos, melhorando o seu acesso aos dispositivos de atenção e à rede de 

suporte social existente em seu território. Devem ainda facilitar a sua inserção e integração 

comunitárias, encontrando o seu campo legitimo de atuação na comunidade. Devem, 

enfim, ajudar a proporcionar ganhos de qualidade de vida para as pessoas, com a 

facilitação de condições básicas à reconstrução não somente de vivências em que a 

participação de álcool e das drogas seja nenhuma, mínima ou menos danosa, mas de 

projetos de vida individualizados que comportem opções mais produtivas e alternativas ao 

uso de álcool e outras drogas enquanto fonte de prazer, e que detenham uma perspectiva 

evolutiva real para o futuro destas pessoas (Ministério da Saúde, 2003). 

Assim como relatado acima, pensando no nível de prevenção a danos causados pelo 

uso e abuso de álcool, estratégias foram criadas para que esta parcela da população pudesse 

ser atendida de forma mais adequada pelos serviços. Tais estratégias abarcam o que se 

considera o conjunto de ações para prevenção e tratamento, bem como rastreamento e 

diagnóstico de pacientes com problemas relacionados ao álcool, chamada Estratégias de 

Diagnóstico e Intervenções Breves (EDIB`s).                         

 Os objetivos das EDIB´s incluem reconhecer e assistir os pacientes para que estes, 

em seu processo de tomada de decisão, possam buscar esforços para diminuir ou 

interromper o consumo de bebidas, antes que possam ser desenvolvidos problemas de 

ordem física, psicológica e danos sociais (Minto, et al, 2007). 

          Vários programas que utilizaram estas estratégias confirmam a efetividade na 

redução do consumo de álcool, mudança do padrão de beber nocivo, prevenção de 

problemas futuros, melhora da saúde e redução dos custos com tratamento (Bien, Miller & 
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Tonigan, 1993; Moyer, Finney, Swearingen & Brief, 2002). As EDIB’s podem servir como 

forma direta de tratamento, quando há acolhimento de pessoas que fazem uso de risco ou 

uso nocivo de álcool. Atua também de forma indireta ou intermediária, facilitando o 

encaminhamento dos casos de dependência de álcool para um serviço especializado, 

preferencialmente de atenção primária (Bien et al 1993; Marques & Furtado, 2004; Minto 

et al, 2007). 

 Nestas estratégias, um instrumento de fácil aplicabilidade tem sido usado na 

implementação destas práticas por profissionais da atenção primária. Tal instrumento serve 

para rastrear o padrão de consumo de álcool e é conhecido como AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Indentification Test). O AUDIT é um instrumento desenvolvido pela OMS para 

avaliar o uso recente (últimos doze meses) de álcool. A partir de sua aplicação é possível 

classificar o tipo de consumo de álcool do participante em uma das quatro zonas 

categóricas de risco: Zona I (abstinente); Zona II (uso de risco); Zona III (uso nocivo) e 

Zona IV (provável dependência) (Amato et al, 2008; Ronzani, 2010). 

 Através desta categorização é possível a partir de cada zona detectada, atribuir 

acolhimento e intervenções breves em cada caso. Intervenções breves referem-se a uma 

modalidade de atendimento com tempo limitado, cujo foco é a mudança de comportamento 

do paciente (Fleming & Manwell, 1999). 

 A intervenção Breve adota seis elementos fundamentais, baseados no modelo 

FRAMES (Feedback; Responsability; Adivice; Menu of Option; Empathy; Self-Efficacy), 

propostos por Miller & Sanches (1993). O Feedback (devolutiva) é o benefício do paciente 

quando recebe uma devolutiva de sua avaliação objetiva (apresentada nos resultados do 

AUDIT) e torna um ponto de motivação para a busca de ajuda; Responsability 

(responsabilidade) é a responsabilidade  do paciente em relação aos procedimentos, de 

maneira que o profissional adote uma postura não confrontadora; Advice (aconselhamento) 

são as informações e esclarecimentos concedidos ao paciente pelo profissional sobre as 

possibilidades de haver relação com outros problemas de saúde; Menu of Options (menu de 

opções) são as alternativas dadas aos pacientes que possam dar auxílio à sua auto-ajuda a 

partir da identificação de situações de risco e definição de metas; Empatich (empatia) é a 

adoção de uma postura empática do profissional para acolher o paciente, sendo este 

elemento um forte determinante para motivação e mudança. A empatia deve permanecer 

mesmo quando os pacientes são confrontados com feedback ou recebem conselhos diretos; 

Self-efficacy (auto-eficácia) refere-se à crença de um indivíduo em sua capacidade de 
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realizar ou ter êxito em uma tarefa específica. Aqui é o foco que o profissional deve ter 

para que promova a confiança do paciente com relação aos próprios recursos internos. 

A forma de aplicação do método FRAMES depende do nível de motivação dos 

pacientes para a mudança de comportamento. O objetivo é sempre provocar uma mudança, 

mesmo que essa não seja diretamente ligada ao uso de álcool e outras drogas (Ronzani, 

2010). 

 A técnica pode ser aplicada por profissionais com distintas formações, desde que 

passem por um treinamento. Utilizando uma estratégia simples de redução do número de 

doses consumidas por situação, previamente detectadas e monitoradas, este resultado 

fortaleceu a idéia original de que comportamentos aprendidos e disfuncionais poderiam ser 

modificados e a autonomia do indivíduo restabelecida (Marques & Furtado, 2004. p.29). 

 A comprovada efetividade das intervenções breves justifica sua implementação nos 

serviços assistenciais como parte integrante da rotina do atendimento oferecido. Um 

desafio a ser vencido neste contexto, é a capacitação de profissionais de saúde e o 

estabelecimento de uma eficiente rede integrada de serviços especializados que ofereçam 

retaguarda assistencial para a demanda de atendimento secundário e terciário (Marques & 

Furtado, 2004). 

Nas últimas décadas, inúmeros são os estudos que demonstram efetividade da 

utilização de intervenções breves direcionadas a usuários de risco de álcool e outras drogas 

atendidos nos serviços especializados de dependência química. No entanto, os estudos têm 

ressaltado a importância da detecção e intervenção ao uso de álcool e/ou drogas em 

serviços de atenção primária (Babor, Higgins-Biddle e Saunders, 2001). 

 As publicações na área são ainda produzidas, em sua maioria, em países 

desenvolvidos. Faz-se então necessário investir em pesquisas sobre a temática focadas na 

realidade e contexto assistencial também em países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil (Minto et al, 2007). 
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“Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade, 

e onde não há continuidade não há crescimento”. (C.S. Lewis) 
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CAPÍTULO 5 

PERCURSOS METODOLÓGICOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

_________________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto de uma capacitação sobre  o uso 

de álcool, em profissionais que atuam no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) em 

uma cidade do interior de Minas Gerais. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Caracterizar a população quanto à prática e formação profissional na atenção primária; 

2. Conhecer as práticas e crenças dos profissionais em relação aos problemas relacionados 

ao uso de álcool.  

3. Avaliar as práticas na atenção primária e as crenças dos profissionais sobre o uso do 

álcool, antes e após a capacitação. 

4. Analisar o impacto da capacitação oferecida na constituição de um processo de ações 

preventivas. 

 

DESENHO DO ESTUDO  

Neste estudo utilizou-se uma parte descritiva para demonstrar alguns dados. Porém, 

o foco metodológico consistiu na abordagem qualitativa, por apresentar maior proximidade 

com o objeto investigado. São vários os autores que defendem este método como 

apropriação de seus objetos. 
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Existe colocações de alguns autores que salientam a necessidade do método servir 

ao seu objeto e não o contrário (Crochik, 1998). Suas definições também são diversas e 

aqui ilustra-se a definição de Maanen, revisitada por Neves (1996), que se refere ao 

método qualitativo como sendo 

Um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever 
e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados, 
tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do 
mundo social. Trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, 
entre teoria e dados, entre contexto e ação (Maanen, 1979 citado por 
Neves, 1996)  

 Já para outros autores como Minayo & Sanches (1993), a abordagem qualitativa 

realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e 
objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 
empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores,  a partir dos 
quais as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas (p.244). 

  A autora Minayo, pesquisadora com grande reconhecimento pelas descrições de 

abordagens qualitativas e avaliação por triangulação de métodos, também faz referência ao 

que chama de  pesquisa qualitativa em saúde, que segundo ela 

trabalha com o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variável (1994 p. 22). 

Segundo a autora, tal metodologia orienta-se por base na filosofia dialética que 

se propõe a abarcar o sistema de relações que constrói o modo de 
conhecimento exterior ao sujeito, mas também as representações sociais 
que traduzem o mundo de significados (...) Advoga também a 
necessidade de se trabalhar com a complexidade, com a especificidade e 
com as diferenciações que os problemas e/ou objetos sociais apresentam 
(Minayo, 1994 p. 24-25). 

No contexto das ciências sociais, os pesquisadores que utilizam do método 

qualitativo, estão mais preocupados com o processo social do que com a estrutura social. 

Assim, buscam visualizar o contexto e ter uma integração empática com o processo-objeto 

de estudo que implique melhor compreensão do fenômeno (Neves, 1996). 

Este estudo pode ainda ser caracterizado como avaliativo do tipo somativo, visando 

avaliar os efeitos ou resultados de uma intervenção (Seltiz, Wrightsman & Cook, 1987).  
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DESCRIÇÃO DO LOCAL  

 

O estudo foi realizado em um município do interior do estado de Minas Gerais. 

Atualmente, o município apresenta pouco mais de 85 mil habitantes. Neste local, a área de 

saúde, especificamente a de atenção primária, conta com treze equipes de ESF que oferece 

suporte setorial a toda população. Para cada equipe, existe uma composição de 

profissionais de diversas áreas da saúde, como enfermeiros, técnicos em enfermagem, 

dentistas, médico da família, agentes comunitários de saúde, dentre outros. As onze 

equipes estão sobre responsabilidade da Coordenação de Atenção Básica do município e 

recebem apoio técnico-científico da única equipe NASF presente.  

A área de abrangência de cada unidade é grande, o que dificulta o acesso direto dos 

pacientes com estes profissionais, ficando a cargo dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) este papel. O município também conta com regiões urbanas e rurais que não são 

assistidas por equipes ESF, uma vez que foram priorizadas outras regiões com maiores 

necessidades em saúde, para implantação do programa.  

Nota-se que há muitas divisões setoriais dentro da área da saúde neste município e 

isso tem dificultado muito a comunicação dos profissionais da mesma área. Com a falta de 

comunicação, o setor saúde tem tido uma prática que se torna muito distante da proposta 

de criação de uma rede de atenção. A comunicação intersetorial é praticamente 

inexistente. Os profissionais da saúde não têm conhecimento sobre o que acontece nos 

setores de educação, segurança, lazer e esportes, dentre outros. Com isso, temos um 

sistema defasado de atenção integral às comunidades deste município.  

 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A população estudada foi composta por uma equipe multidisciplinar oriunda do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), formada por cinco profissionais de curso 

superior com diferentes formações na área da saúde. Foram incluídos no estudo todos os 

profissionais que atuam neste núcleo por pelo menos um ano, que concluíram o processo 

de capacitação realizado e concordaram com a participação na pesquisa, obtendo anuência 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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Todos os sujeitos da pesquisa preencheram o questionário proposto para o 

levantamento de dados nas fases pré e pós-teste observando-se o critério que tenham 

respondido integralmente os instrumentos de coleta de dados e participaram como atores 

no processo grupal de coleta de dados. Participaram, portanto como sujeitos desta 

pesquisa, toda a população acima descrita.  

 

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Os dados foram coletados de duas formas: por meio da interação da equipe em duas 

sessões de grupo focal e através de instrumentos que serão descritos no tópico abaixo. 

Foram aplicados em dois tempos: em uma fase pré teste e uma pós teste. Na fase pré-teste 

foram aplicados todos os instrumentos citados a seguir: Questionário sócio-demográfico, 

Teste de Conhecimento sobre consumo de álcool e Intervenções Breves e Questionário 

Sobre Práticas na Atenção Primária e Crenças dos Profissionais Sobre o Uso do Álcool. Na 

fase pós-teste com exceção do questionário sócio-demográfico, os instrumentos utilizados 

no pré-teste foram reaplicados, a fim de comparar os resultados antes e depois. Nesta fase 

acrescenta-se ainda o Questionário Avaliativo Pós-capacitação. Os grupos focais 

aconteceram um antes da capacitação e outro três meses após a mesma. 

Antes do início da coleta de dados, foi realizado um estudo piloto com dois 

profissionais que atuam na atenção primária à saúde, onde foram feitas modificações 

necessárias nos instrumentos. A aplicação dos mesmos ocorreu em um mesmo momento 

para todos os participantes.  

 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Trata-se de instrumentos auto-aplicáveis que foram respondidos individualmente 

pelos participantes da pesquisa nas duas fases de coleta de dados. Tais instrumentos 

sofreram algumas adaptações dos questionários originais criados e usados por Babor 

(2001) e utilizados por Lopes (2009) e Sobreira (2009) em seus respectivos estudos. 

Abaixo, segue a descrição de cada instrumento. 
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Questionário sócio-demográfico e profissional (APÊNDICE I):  

Este instrumento visa coletar dados através de uma entrevista estruturada, sobre as 

características sócio-demográficas dos participantes (idade, sexo, escolaridade) e 

informações sobre antecedentes pessoais e familiares relacionados a fatores de risco para a 

saúde. O questionário busca ainda informações sobre como o profissional lida com 

usuários de álcool nas situações familiares e sociais.  

 

Teste de Conhecimento sobre consumo de álcool e Intervenções Breves (APÊNDICE 

II):  

Este Questionário é um teste composto por dez itens de avaliação de conteúdos, 

sendo cinco relativos a conhecimentos básicos sobre o consumo de álcool e outras cinco 

referente a intervenções preventivas e políticas públicas. Para cada item existe uma 

resposta considerada certa, sendo a pontuação possível entre zero e dez pontos. 

 

Questionário Avaliativo Pós-capacitação (APÊNDICE III):  

Três meses após o processo de capacitação, os participantes foram solicitados a 

preencher tal instrumento. Este questionário busca de forma ampla rever as atitudes 

pessoais e da equipe frente à possibilidade de implantação das ações de prevenção. Como 

ocorreu todo o processo, desde o término da capacitação, a organização da equipe, as 

dificuldades encontradas, entre outros.   

 

Questionário Sobre Práticas na Atenção Primária e Crenças dos Profissionais sobre o 

Uso do Álcool (APÊNDICE IV):  

Este instrumento visa verificar questões sobre a prática profissional, preparação 

profissional na atenção primária, papel do profissional da atenção primária e atitudes e 

crenças dos profissionais quanto aos problemas relacionadas ao uso de álcool pelos seus 

pacientes. É pedido ao respondente que marque uma opção dentre as oferecidas em uma 

escala do tipo Likert de 5 pontos, sendo a variação de respostas “sempre” a “não se 

aplica”; “muito preparado” a “muito despreparado”; “muito competente” a “muito 

incompetente”; “concorda totalmente” a “discorda totalmente” e “sem confiança” a “ 

bastante confiança”.  
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CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

 

A capacitação intitulada “Ações de Prevenção e Intervenções Breves no uso de 

álcool para Atenção Primária” buscou abranger aspectos de aprendizagem necessárias para 

os profissionais participantes. O intuito foi capacitar o profissional na identificação e 

atendimento de usuários de álcool e principalmente mobilizar a equipe a criar estratégias e 

ações para multiplicar o conhecimento entre as ESF, sedimentando a idéia de prevenção. 

Os facilitadores deste curso de capacitação são profissionais qualificados e com 

experiência na área de dependência química. 

Foram ministradas a parte teórica, que compreendeu os conceitos básicos sobre a 

temática do álcool; Fatores de risco e proteção ao uso de álcool; Diagnóstico e 

intervenções breves; Acolhimento na Atenção Primária; Implementação de Ações de 

Prevenção; Orientação, Monitoramento e Encaminhamento e Formação da Rede em Saúde 

Mental. 2  

Recursos práticos foram utililizados por meio de mostra de vídeos, análise de casos,  

roleplay da aplicação de AUDIT e Intervenções Breves e ainda uma visita técnica a um 

centro de tratamento para dependentes químicos. Buscou-se assim um aprendizado mais 

coerente com a realidade, aproveitando o movimento do grupo como forma de prepará-los 

teorica e tecnicamente para as situações encontradas na comunidade.  

A capacitação teve uma duração de 20 horas, compreendendo todo o conteúdo 

teórico e prático proposto. 

 

 

GRUPO FOCAL  

O grupo focal tem sido cada vez mais utilizado como técnica nas pesquisas sociais 

no âmbito das abordagens qualitativas. 

                                                
2
 O conteúdo teórico da capacitação foi baseado no material didático “Prevenção ao uso de Álcool e outras drogas” 

escrito por Telmo Ronzani para o curso de especialização em Dependência Química do NEAD (Núcleo de Educação à 
Distância na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) em 2010. 
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Segundo Gatti (2005), um Grupo Focal “é um conjunto de pessoas selecionadas e 

reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a 

partir de sua experiência pessoal”. A pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, 

a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, 

experiências e reações, de um modo que não seria possível com outros métodos, como, por 

exemplo, a observação ou a entrevista. Esta técnica permite fazer emergir uma 

multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de 

interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, poderiam 

ser difíceis de se manifestar (Gatti, 2005). 

O grupo se reuniu no primeiro momento após o preenchimento dos instrumentos de 

coleta de dados. Ficaram os membros sentados em círculo, confortavelmente em um lugar 

apropriado, com boa iluminação, sem barulhos e eventos externos que pudessem desviar o 

foco do trabalho. O Moderador do grupo, no caso o pesquisador responsável pelo estudo, 

explicou o funcionamento da técnica de grupos focais, fortalecendo a participação de todos 

para uma construção de conhecimento mais realista possível.  

Foram realizados duas sessões: a primeira, realizada antes da capacitação, com o 

intuito de levantar crenças e conhecimentos sobre o uso de álcool, bem como as atitudes 

tomadas por eles e os gestores municipais em relação à temática. A outra sessão foi 

realizada após três meses do período de capacitação, para uma avaliação geral de todo o 

processo e o levantamento das crenças e atitudes após a intervenção. Foi levantado ainda 

nesta sessão, como o grupo lidou com os desafios da implantação das ações de prevenção 

em seu contexto de atuação. 

Os dados foram coletados a partir de temáticas lançadas aos membros para 

discussão livre. O moderador não interferiu em momento algum no movimento do grupo, 

exceto quando o assunto descentralizava do objetivo. Os dados coletados no grupo focal 

foram baseados nos dicursos coletados por meio de gravação em aparelho para esta 

finalidade. Os mesmos foram transcritos para posterior análise. 

As temáticas abordadas na primeira sessão do grupo foram: Representação do uso 

de álcool; Formação Acadêmica em Dependência Química; Participação da Gestão na 

implementação de ações de prevenção ao uso de álcool; Participação da Atenção Primária 

na implementação de ações de prevenção ao uso de álcool; Dificuldades encontradas para 
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implementar ações de prevenção; O que o NASF pode promover para facilitar a 

implementação de ações de prevenção. 

Já na segunda sessão, as temáticas foram mais avaliativas, dando um fechamento e 

elaboração do grupo diante daquele momento: O que foi colocado em prática a partir do 

que aprendemos/planejamos; facilidades e dificuldades encontradas no processo; o que 

pode ser feito por nossa equipe daqui pra frente; minha visão sobre o uso de álcool hoje.  

 

 ANÁLISE DE DADOS  

 

Os dados coletados em pré e pós-teste no instrumento “ Teste de Conhecimento 

sobre o uso de álcool e Intervenções Breves” foram analisados descritivamente por meio 

de médias e porcentagens. 

Os dados qualitativos coletados no questionário sócio-demográfico e na transcrição 

das sessões do Grupo Focal foram analisados através da técnica de análise de conteúdo. 

Moraes (1999) fala que a análise de conteúdo constitui uma metodologia de 

pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e 

textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 

ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível que vai além de uma leitura comum. 

Para o autor, essa metodologia de pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, 

com um significado especial no campo das investigações sociais. Constitui-se em bem 

mais do que uma simples técnica de análise de dados, representando uma abordagem 

metodológica com características e possibilidades próprias (Moraes, 1999). 

Segundo Bardin (1977), marco teórico ao se falar nesta técnica, designa-se o termo 

análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas, procedimentos sistemáticos e 

objetivos de análise das comunicações, visando descrever os conteúdos das mensagens 

para fazer inferências sobre eles.” 

Nesta técnica, a análise por categorias se subdivide em três fases:  

1) a pré-análise;  

2) a exploração do material ou codificação e  
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3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

  Foi realizado inicalmente uma leitura flutuante de todo o material coletado. A partir 

das respostas obtidas, foram criadas categorias em comum para as respostas dadas. O 

processo de análise contou com a participação de três pessoas (pesquisador e estagiários) 

para que fosse discutido cada caso, na definição das categorias. A opção por três pessoas se 

justifica pois em caso de empate, um terceiro possa dar sua opnião ou ainda discutir a 

categoria em questão. Neste caso, como o número de participantes foi pequeno, não houve 

contagem númerica para as categorias, mas uma análise crítica para cada caso. 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Foram tomadas cautelas referentes à ética em pesquisa envolvendo seres humanos 

durante todos os procedimentos do estudo. Inicialmente, este projeto foi enviado para a 

Comissão de Ética em Pesquisa (CEPES) da Universidade Federal de São João del Rei 

(UFSJ), onde foi avaliado e aprovado pela comissão atuante, conforme memorando 

número 002/2012/UFSJ/CEPES (APÊNDICE V). Foi realizado contato com os setores 

responsáveis para informação e esclarecimento do estudo, para que houvesse autorização 

destes órgãos. Após aprovação dos órgãos competentes, a equipe NASF foi informada e 

convidada a participar do estudo, sendo a eles esclarecidos sobre a confidencialidade a 

serem obtidos através dos dados e informações sobre os procedimentos a serem realizados, 

bem como ônus e ganhos com sua participação.  

Para isto, eles receberam em mãos uma cópia escrita do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE VI), para que se caso concordassem com os termos ali 

descritos, assinassem como forma de confirmar sua participação. O termo esclarece ainda 

que o participante possa abandonar o estudo sem ônus algum e que receberia junto ao 

documento, um número de telefone caso tivesse dúvidas a respeito do estudo ou desistisse 

mesmo tendo participado da fase de coleta de dados.  

Na redação dos resultados deste estudo, tomou-se a cautela de não citar o município 

onde o mesmo foi realizado, assim como o nome dos participantes ou qualquer 

característica que os identificasse. Por isso foram criados termos fictícios para nomear as 

falas relatadas nesta dissertação. Assim, os mesmo foram nomeados por P (Profissional) + 



59 

 

número de inscrição (em poder do pesquisador responsável). Portanto os sujeitos serão 

nomeados durante o estudo por: P1, P2, P3, P4 e P5. 
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“Encontrei hoje em ruas, separadamente, dois amigos meus que se haviam zangado . 

Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a 

verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a 

razão. Não era que um via uma coisa e outro outra, ou um via um lado das coisas e 

outro um lado diferente. Não: cada um via as coisas exatamente como se haviam 

passado, cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma 

coisa diferente, e cada um portanto, tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência 

da verdade”. 

(Fernando Pessoa) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

A Equipe NASF e a Prática Profissional Relacionada ao Uso de Álcool 

 A equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é composta por 5 

profissionais de nível superior na área da saúde. As profissões presentes nesta equipe são 

as de Psicologia, Assistência Social, Fisioterapia e Farmácia. Todos os profissionais atuam 

neste serviço há três anos, quando o mesmo foi criado. 

Há integrantes tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, com idades 

variando de 28 a 56 de idade. Todos os profissionais possuem um curso de especialização 

em sua área de formação. A atuação no campo da saúde pública por parte dos profissionais 

varia de 3 a 14 anos. 

Vivências com problemas relacionados ao uso/abuso de álcool em suas profissões 

são freqüentes. Na equipe, três integrantes realizaram algum curso de capacitação na área 

de álcool e outras drogas, porém os mesmos buscaram adquirir tal conhecimento por conta 

própria e avaliaram tais cursos como insuficientes para suas respectivas práticas. 

Em relação a situações pessoais e no círculo familiar, dois integrantes relataram 

passar por problemas relacionados ao uso de álcool. Segundo eles, como profissionais da 

saúde, as atitudes que geralmente tem é a de orientar o familiar a buscar ajuda em grupos 

como os Alcoólicos Anônimos (A.A) ou conversa com esta pessoa sobre o problema sem 

indicar alternativas.  

Os profissionais, ao quantificarem seus atendimentos, apresentaram uma média de 

15% de pacientes que apresentam problemas relacionados ao uso do álcool. Diante destes 

pacientes, dois profissionais relataram aconselhá-los, com padrões de riscos para 
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problemas relacionados ao uso de álcool, a diminuir ou parar com esse consumo, enquanto 

os outros três profissionais relataram nunca ou raramente fazer tal ação. Destes, dois 

profissionais relataram no pós-teste, estar aconselhando os pacientes algumas vezes, 

demonstrando alteração nas atitudes.  

Em situações de hábitos comportamentais, nas consultas aos pacientes, os 

profissionais perguntavam de vez em quando ou quase sempre sobre os hábitos de fumar, 

exercitar-se, consumir álcool, alimentação, nível de estresse e uso de drogas ilícitas. No 

pós-teste constatou-se que os profissionais passaram a perguntar sempre ou quase sempre 

sobre tais padrões comportamentais. Ainda sobre estes padrões, os profissionais se sentiam 

um pouco despreparados para aconselhar os pacientes corretamente sobre os padrões de 

comportamento. No pós-teste, constatou-se uma ligeira evolução, mostrando que eles se 

sentiam um pouco preparados para aconselhar em comportamentos como alimentação, uso 

de drogas ilícitas e nível de estresse e muito preparados para aconselhamentos referentes a 

não fumar, exercitar-se e reduzir o consumo de álcool. Em geral, sentiam-se pouco 

competentes para dar tais conselhos aos pacientes, porém no pós-teste constatou-se que se 

sentiam muito competentes a aconselhá-los nestes últimos comportamentos citados.  

Nas situações onde atuam, todos os integrantes relataram se deparar com pessoas 

que apresentam problemas com o uso de álcool. Diante de tal fato, dois profissionais 

relatam que não realizam qualquer tipo de intervenção. Os outros relataram as intervenções 

que praticam 

“Coleto dados através de entrevista; Psicoterapia 

psicológica quando necessária; Encaminhamento para 

outros serviços como o CAPS, serviços de psiquiatria e 

neurologia quando necessário, ou aos PSF’s do município” 

(P4) 

“Indicação médica ou de tratamento” (P3) 
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“Orientação e Encaminhamento”(P1) 

Frente a estas intervenções ou mesmo à ausência delas, percebe-se que os 

profissionais não se encontram preparados para lidar profissionalmente de forma segura, 

eficaz e principalmente de forma interdisciplinar em relação à abordagem e tratamento dos 

usuários de álcool. Eles relataram que lidar com usuários de álcool não é tarefa simples, 

sendo um pouco difícil ou muito difícil para alguns deles. Desta forma, segundo os 

discursos apresentados, os profissionais geralmente recorrem aos profissionais da medicina 

para resolução de tais problemas, pois acreditam ser o profissional mais qualificado para o 

atendimento naquele momento. 

Analisando o grau de confiança dos profissionais ao realizar suas atividades, no pré 

e pós-teste foi constatado que ao fazer perguntas para coletar informações sobre o risco de 

problemas relacionados ao álcool, os profissionais sentiam-se com muito pouca confiança 

na fase pré-teste, sendo que no pós-teste apresentaram grau moderado de confiança. O 

mesmo grau de confiança validou-se para o ato de avaliar no paciente os sinais e os 

sintomas presentes de dependência do álcool e fazer perguntas usando o AUDIT por 

exemplo. Ao fazer perguntas de natureza pessoal ou delicadas sobre seu consumo, quando 

entrevistam um paciente, demonstram-se bastante confiantes, o que antes era indicado pelo 

grau de confiança moderado. 

De uma forma geral, as intervenções a que podem e devem realizar os profissionais 

da saúde, parte de um pressuposto de ações conjuntas, perante a atuação de uma equipe 

multidisciplinar. Acontece um retrocesso neste sentido, onde o profissional cria novamente 

a assistência baseada na clínica e limita sua atuação ao seu atendimento. Perdem-se então 

todas as forças de um trabalho de equipe em Atenção Primária em Saúde, como segue a 

fala de alguns profissionais 
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“... o máximo que eu consigo fazer é dar um apoio 

psicológico pra ele. Se isso vai ter um efeito positivo ou 

negativo eu não sei, mas to fazendo minha parte” (P3) 

“É muito ruim você estar ali diante da pessoa e se sentir 

impotente, né, sem ter muito argumento pra ajudá-la. Chego 

a me cobrar bastante quando acontece esse tipo de situação 

comigo. Não me sinto capaz o suficiente para atuar em 

alguns pontos” (P1). 

 

Diante dos fatos, percebe-se que os profissionais não apresentam uma comunicação 

eficiente, não consultam uns aos outros e tão pouco discutem os casos, apresentando 

sentimento de impotência. Geralmente, se reúnem para fazer planejamentos de algumas 

atividades e pronto. Depois cada profissional lida com sua área e seu papel. Quebra-se toda 

uma proposta multidisciplinar e de apoio mútuo. 
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Educação na Saúde: Possibilidades de Ações de Prevenção a partir de uma 

Capacitação 

 

Nesta temática abordada, todos os dados coletados, tanto presentes nos 

questionários aplicados quanto no discurso presente nas sessões de Grupos Focais, foram 

agrupados em cinco categorias de análise, listadas a seguir: 

 

1. Formação Acadêmica 

2. Experiências do Convívio Pessoal e Meios de Comunicação  

3. Dificuldades e Facilidades da Relação Teoria/Prática 

4. Novas Perspectivas no Campo da Saúde 

5. (In) formações dos profissionais 

 

Categoria 1: Formação Acadêmica 

No campo teórico de ensino sobre o Fenômeno do uso de Álcool e outras Drogas, 

percebe-se que geralmente são discutidos nos cursos voltados para a área da saúde, porém 

conhecimentos ainda muito incipientes 

“Eu me lembro de ver alguma coisa, mas foi mais voltada à 

farmacologia mesmo, por causa das outras drogas. Mas não 

tive nada específico não” (P2) 

Geralmente, para o aluno ter acesso a estes conteúdos, dependerá da oferta de 

disciplinas nas Instituições de ensino 

 “Eu tive a disciplina, o que diferenciou no caso. Não era 

obrigatório, mas eu preferi fazer. Tem muita coisa na 

faculdade que é obrigatório e não devia ser, e algumas que 

não são e deveriam ser...” (P4) 

Assim como o interesse do aluno em buscar qualificar sua formação na própria 

graduação, fazendo um link de interesses em áreas afins ou investindo em um curso de 

pós-graduação 
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“Eu também não tive a disciplina na graduação. Nós temos 

formação de assistente social generalista né, então saúde e 

especificamente dependência química não, mas eu vi na 

residência (em saúde da família), onde nós tivemos um pouco 

mais de contato. Aí que a gente viu e nós ficamos sabendo do 

SUPERA 3, que eu fiz e tive mais contato... mas agora na 

graduação não vi nada específico não.” (P1)  

Não foram encontrados estudos com dados estatísticos que se referissem ao ensino 

de Dependência Química em cursos de graduação como Serviço Social, Psicologia, 

Farmácia, Fisioterapia entre outros. Conteúdos mais específicos e obrigatórios são 

ministrados geralmente nos cursos de Enfermagem, nas disciplinas de Enfermagem 

Psiquiátrica (Ramos et al, 2001).  

Dados de um estudo com uma amostra de 425 estudantes de Enfermagem de todo o 

país indicaram que 93% dos respondentes afirmaram ter recebido conteúdo sobre 

dependência química em curso. Destes, 81% indicaram ainda ter recebido o conteúdo com 

enfoque psiquiátrico (Ramos et al, 2001).  

Suponho que em dez anos este cenário possa ter mudado bastante levando em conta 

a visibilidade que as drogas ganharam e o investimento do Estado em Programas Sociais 

de Prevenção e Tratamento. Acredito que o enfoque psiquiátrico tenha dado mais espaço à 

discussão social e que outros cursos, não somente os da área da saúde, já iniciaram 

disciplinas com este conteúdo ou pelo menos reformularam seus currículos permitindo que 

o mesmo perpasse a formação de seus alunos. Aira (2003) fala que a formação tradicional 

dos profissionais de saúde não tem alcançado as necessidades da assistência referente a 

álcool e outras drogas, indicando que existem necessidades no sentido de definir 

competências, investimentos no desenvolvimento dos cursos e introdução de módulos 

curriculares específicos para álcool e outras drogas. 

 

Categoria 2: Experiências do Convívio Pessoal e Meios de Comunicação 

 

                                                
3 SUPERA (Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias Psicoativas: Encaminhamento, 
intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento) é um curso realizado pela SENAD (Secretaria Nacional 
Anti-Drogas) em parceria com a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). 
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O conteúdo acadêmico sobre dependência química, ainda que incipiente 

atualmente, já representa um grande avanço a favor das políticas públicas. Se imaginarmos 

algumas décadas atrás, nem se cogitava falar desta temática, visto o alto consumo das 

substâncias pela sociedade e a falta de reconhecimento pelo Estado do aumento do 

consumo com ônus para municípios, estados e governo federal se caracterizando como um 

problema para a saúde pública.  

“Não me lembro de ter tido conteúdo referente à 

dependência química. Formei-me em 79, mas eu não me 

lembro de nenhuma abordagem assim não. Naquela época 

nós tínhamos estes maus hábitos (risos)! Acho que aquilo foi 

a formação em dependência química de todos nós. O povo 

bebia, fazia de tudo. Na década de 70 era tudo muito assim. 

A minha turma eu acho que teve uma “formação” em 

dependência química (risos). Era difícil quem não usasse 

algum tipo de droga, as mais fortes possíveis. Hoje eu nem 

ouço falar mais nas drogas que o povo usava... sumiu! Mas 

no caso tinha gente com heroína, LSD, entendeu? Então hoje 

você não vê muito disso, porque é caro. Mas a minha 

universidade era particular, o povo tinha dinheiro...se bem 

que a pública também né (risos).”(P3) 

Cada povo, cada grupo social, cada sujeito tem a sua condição de responder a 

determinados estímulos produzidos em seu meio, ou externos a ele. Em outros termos, 

podemos dizer que temos uma pauta cultural em que as coisas são normalmente dispostas. 

Com estudantes universitários e o uso de substâncias essa realidade não é diferente, tendo 

uma forte associação para a sociedade. Sabemos que no convívio universitário, novas 

amizades, diversos conflitos e novas situações colocam os estudantes frente a situações de 

consumo, tendo eles a liberdade de envolver-se ao uso ou não. 

“Igual na faculdade. Eu aprendi a usar bebida alcoólica na 

faculdade, tomei um porre que quase morri daí prometi: 

nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo! Mentira... a gente 

bebe cervejinha sim, mas eu tinha 19 anos quando eu fui 

beber pela primeira vez. Então eu não tinha curiosidade 

nenhuma. Eu tenho uma filha que está com 13 anos e ela fala 
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comigo: Eu acho que na vida eu nunca vou querer beber! E 

eu tinha o mesmo pensamento que ela. Agora eu não sei se 

vai...”(P2) 

 De maneira geral, nesta categoria, percebe-se que a formação por meio da 

experiência ao quais os profissionais vivenciaram enquanto estudantes foram algo mais 

explícito e presente (na vivência do senso comum) que uma discussão puramente 

científica, fora do contexto acadêmico. A experiência por qual cada um passou tem relação 

com as crenças atuais sobre o uso de álcool, que serão relatadas no próximo tópico. 

 

Categoria 3: Dificuldades e Facilidades da Relação Teoria/Prática 

Sabemos que para estabelecer políticas públicas e articular conhecimentos teóricos 

com a prática em saúde, os profissionais encontram pelo caminho alguns facilitadores que 

os impulsionarão a resultados mais satisfatórios assim como encontrarão empecilhos, que 

se tornarão desafios de adaptação ao profissional frente à realidade que lhe é posta. 

Existem relatos das deficiências dos cursos de graduação como um todo acarretando 

dificuldades já na inserção do profissional no campo de atuação 

“Eu acho que em todas as profissões tem essa deficiência. Eu 

falo que a gente sai da faculdade sem saber. A gente sai 

técnica. Ainda mais para aplicar aquilo ali é difícil. Eu tive 

muita dificuldade quando eu me formei. Agora eles estão 

reformulando os currículos. Estão incluindo até saúde 

pública, que antes não tinha” (P2) 

Em relação ao atendimento com usuários de álcool, os profissionais encontram uma 

série de dificuldades nos processos de diagnose e atenção aos agravos decorrentes do uso 

de álcool, aliados a insuficiência na formação profissional na área, o que conduz à 

instauração de diversas barreiras de acessibilidade e à dificuldade de atenção a esta 

demanda, que acaba ficando distante da perspectiva da integralidade (Schneider & Lima, 

2011). Tal lacuna é percebida e relatada por um profissional 

“Falta de uma estruturação do serviço do município e da 

rede de atenção primária, muito menos com relação a álcool 

e drogas” (P3) 
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Outras lacunas relatadas foram referentes à construção e solidificação de uma rede 

de serviços para o usuário de álcool e uma interlocução com a saúde mental 

“Dificuldades relacionadas à rede de serviços, a falta de 

capacitação dos profissionais de saúde” (P4) 

“A formação de uma rede ainda está sendo o maior desafio 

pra mim enquanto profissional. Vejo um nó em cada 

dispositivo para essa efetivação”(P1) 

Schneider (2010) mostra que a efetivação da rede de atenção faz-se necessária para 

a implantação de ações que proporcionem a constituição da teia que promove vínculos 

psicossociais e qualidade de vida dos indivíduos. 

Outra dificuldade, a falta de informação nas equipes ESF’s, ultrapassa barreiras tão 

grandes que acabam contaminando todo um sistema, prejudicando em longo prazo as 

diretrizes e políticas públicas voltadas para os usuários do SUS 

“(...) outro dia eu estava em uma equipe e na ficha dos 

agentes comunitários de saúde, da atenção primária, dos 

PSF’s, tem as doenças referidas né, e dentro das doenças 

referidas tem o alcoolismo e os agentes perguntaram: mas 

P1, como é que eu vou saber identificar se a pessoa é 

alcoolista ou não? Quais são os critérios? (P1) 

 Com isso os dados enviados ao Ministério da Saúde perdem suas características 

reais e muitas vezes mascaram inevitavelmente os fatos 

 
“Porque eles não tem essa compreensão, esse conhecimento 

de intervenção breve. Ah, então não, assim, se bebe quase 

todo dia eu coloca lá no alcoolismo. Então assim, os dados 

não ficam tão fidedignos porque não tem esses critérios se é 

ou não, porque geralmente a pessoa não fala se ela é. Então 

esse conhecimento se faz o uso, quais os parâmetros que eles 

vão usar, se é a freqüência, quantidade, ele podem colocar 

como doença referida.” (P1) 

A Organização Mundial de Saúde define Sistemas de Informação em Saúde (SIS) 

como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação 
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necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (Ministério da 

Saúde, 2003). Conhecer os passos de cada uma das etapas de um sistema de informações é 

de fundamental importância para garantir não só a fidedignidade das bases de dados, mas 

também a permanência e plena utilização das mesmas. Se os dados gerais aparecem de 

forma equivocada, logo o governo planeja ações baseados neste mesmo dados repassados a 

eles. 

Frente a todas as dificuldades relatadas, os próprios profissionais descreveram o 

que almejavam para cobrirem tais empecilhos, buscando assim facilitadores no processo. 

As demandas maiores apresentadas estão no nível de capacitações e inserção do 

conhecimento técnico-científico voltado para a realidade das equipes e o fortalecimento da 

rede como já havia citado acima. Para este, é citado como dispositivo de apoio o Conselho 

Anti-Drogas, que tem por objetivo fiscalizar o desenvolvimento de ações junto aos 

diversos setores da sociedade, coordenando as atividades de todas as instituições, 

efetivando as políticas antidrogas num trabalho em rede, interconselhos, secretarias e 

setores. 

“Ativar e/ou fortalecer o Conselho Antidrogas e estruturar a 

rede de serviços direcionada a essa área a propiciar a 

educação permanente dos profissionais sobre esse tema. O 

conselho sempre é esquecido como coadjuvante, mas tem um 

papel extremamente importante nas ações referentes aos 

problemas do álcool e das drogas”(P1). 

No documento “A Política Nacional de Atenção Básica”, o Ministério da saúde 

coloca como um dos fundamentos da Atenção Básica a “valorização dos profissionais de 

saúde por meio de estímulo e do acompanhamento constante de sua formação” (Ministério 

da Saúde, 2006 p.11). No discurso fica implícito que o Estado está ausente neste sentido, 

por isso os profissionais requerem seu fundamental apoio 

“Poderia haver mais suporte por parte da prefeitura através 

da realização de cursos, participação em seminários e 

congressos e fornecimento de material para o trabalho”(P3) 

 

Categoria 4: Novas Perspectivas no Campo da Saúde 
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 Com a evolução tecnológica no campo da saúde, as transformações políticas, 

sociais e culturais, o domínio de práticas e técnicas começou a exigir cada vez mais dos 

profissionais. Com tal imposição, os cursos da área de saúde viram-se obrigados a adaptar 

seus currículos para a nova realidade. Porém, o que se percebe é que a cultura educacional 

no campo da saúde ainda mantém subentendido os paradigmas clássicos da concepção do 

modelo biomédico e centrado no indivíduo/doença, de forma a prover uma clínica 

individualista e privatista. O modelo de promoção e prevenção, pautado em uma saúde 

coletiva ainda é visto profissionalmente como desfavorável para a atuação, pois apresenta 

uma remuneração baixa, falta de instrumentos de trabalho e falta de reconhecimento por 

parte dos gestores. Assim, o modelo tem sido muito pouco estimulado nos centros de 

formação profissional, com poucas disciplinas sobre o tema e pouco enfoque na formação 

de forma geral 

“Questiona-se de certa forma na área da saúde que em 

saúde pública, o fato de terem colocado disciplina isolada de 

saúde pública, não quer dizer que toda formação vai ser 

voltada para saúde pública. O que acontece... uma formação 

toda voltada para clínica, uma formação privada. No caso da 

saúde pública, se você não perpassa essa idéia em todas as 

disciplinas, você não muda a mentalidade dos profissionais 

em relação à relevância da saúde publica. É muito difícil 

você querer mudar com uma disciplina toda uma concepção 

de formação de profissionais da saúde. Que aí também 

entraria dependência química, etc”.(P1) 

 Os profissionais participantes com formação mais recente apresentam uma melhor 

percepção a cerca da importância dos novos paradigmas e modelos em saúde. Seja porque 

tem se dado um foco maior numa formação voltada para a saúde pública, seja porque os 

dispositivos em atenção primária tem demandado cada vez mais essa percepção. 

Nesta equipe percebeu-se a preocupação referente à construção de uma prática mais 

voltada para a atenção integral ao usuário, sempre levando em conta todo um contexto. De 

acordo com Ciavatta (2005), a formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser 

humano dividido pela decisão social do trabalho entre a ação de executar e pensar, dirigir 

ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 
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operacional, simplificado, a-histórico” 4. Assim, com uma visão mais ampliada da 

realidade, o profissional logo questiona a prática tanto voltada para o foco quanto para o 

geral 

 “Pensar em saúde pública no mundo capitalista exige muito 

da gente né?! Não só a questão do curso, porque a nossa 

educação ou é generalista ou é especialista. Generalista você 

sabe um pouco de muito, e especialista você sabe muito de 

nada... Então no final é uma coisa complicada mesmo.” (P3) 

 Diante desta ambiguidade, os profissionais que atuam na saúde pública prezam por 

uma formação generalista que forneça instrumentação teórico-prático adequado para 

atuação eficaz em qualquer situação. Carvalho e Ceccim (2004) defendem a ideia de que a 

atuação profissional por áreas específicas, muitas vezes desconsidera seu pertencimento à 

produção de conhecimento e informação advindos da grande área das Ciências da Saúde. A 

vantagem de um profissional generalista é a sua capacidade de interagir e interceder entre 

as áreas da saúde, fazendo costuras entre elas. No entanto, saber valorizar o profissional 

especialista quando o mesmo dissemina seu conhecimento a favor da eficiência do trabalho 

em equipe. 

 

Categoria 5: (In) Formações dos Profissionais 

Atualmente, junto à escassa linha de informações necessárias ao trabalhador da 

saúde, os profissionais têm buscado cada vez mais se aprimorarem em diversas atividades 

que possam garantir a eles um pouco mais de conhecimento e criatividade. Os profissionais 

sentem falta de uma educação continuada, que os direcionem nos diversos desafios 

apresentados pela saúde da população 

“A gente acaba tendo a necessidade de depois do curso, 

tendo que direcionar, mas ninguém sabe onde vai trabalhar. 

A gente sente a necessidade de se capacitar, e hoje os cursos 

estão muito caros, então a gente não tem condições de fazer 

muita coisa. Então, se aparece qualquer oportunidade pra 

gente, eu pego e faço, porque não é qualquer um que tem a 

oportunidade de fazer” (P4) 

                                                
4 Texto eletrônico sem paginação 
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Para o grupo de profissionais desse estudo, foi unânime a concordância de que se 

receber informação e capacitação adequada, os profissionais da atenção primária podem 

ajudar os pacientes a reduzir o seu consumo de álcool. Para estes mesmos profissionais, 

somente dois integrantes concordaram terem conhecimentos adequados sobre os problemas 

relacionados ao álcool, tendo o restante da equipe relatado discordância. 

Diante da capacitação recebida, eles foram questionados sobre a suficiência do 

conteúdo para abarcar os problemas cotidianos e quais outros meios poderiam ser 

introduzidos para fortalecer uma prática mais congruente com a realidade. Todos relataram 

um ganho no conhecimento e no fortalecimento do grupo no sentido de discutir e situar sua 

prática em relação a esta temática. Porém, é reconhecido que não basta somente tal 

conhecimento, pois este é o pontapé para a ação 

“A capacitação foi importante, no sentido de reflexão e 

capacitação sobre o tema. Entretanto é necessário 

planejamento do trabalho nesta área, bem como a 

construção de um diagnóstico situacional para direcionar as 

ações” (P1). 

Há de se notar também o desejo de se envolver em uma rede dos serviços, buscando 

apoio interinstitucional. A criação da rede foi citada como o que mais os profissionais 

sentem falta ao buscar apoio para a implantação de qualquer ação voltada para usuários de 

álcool e outras drogas 

 “Acho que precisaria ter mais capacitações e experiências 

de grupos como o A.A (Alcoólicos Anônimos) e N.A 

(Narcóticos Anônimos)” (P2). 

“Precisa de mais capacitação para toda a equipe de PSF’s e 

uma interlocução pontual com as entidades especializadas 

em dependência química” (P3). 

Há ainda o reconhecimento de que gestores não são dotados de todos os saberes, 

assim como os profissionais. Se os profissionais prezam-se pelo reconhecimento da 

importância da criação e manutenção da rede, com certeza esperam que toda esta rede 

esteja capacitada   

“Os cursos de capacitação são sempre bem vindos, mas um 

curso por si só não esgota as possibilidades para a melhoria 
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no processo de atendimento aos usuários de álcool. Sugiro 

uma capacitação permanente não só para os trabalhadores, 

mas também para os gestores” (P4).  

“É importante que os gestores se envolvam nestas ações 

junto aos profissionais não só administrando e planejando, 

mas colocando a Mao na massa,(risos)! Vindo aqui e 

aprendendo.”(P2)  

Frente ao discurso dos profissionais, percebo que para além do conhecimento 

teórico-prático, eles apresentam necessidades de se informarem para também sobre a rede 

de atenção para usuários de álcool e outras drogas para constituí-la 5. A efetivação da rede 

de atenção faz-se necessária para a implantação de ações que proporcionem a constituição 

da teia que promove vínculos psicossociais e qualidade de vida destes usuários (Schneider, 

2009; 2011). 

Outro fator importante nesta equipe de profissionais é o reconhecimento de que as 

dúvidas não esgotaram e que isso os motiva automaticamente na busca do aprimoramento 

frente aos desafios de suas práticas. Mostram também o reconhecimento das limitações de 

um curso de capacitação somente. O estudo de Schineider et al (2011) mostrou que a 

formação recebida por graduandos em enfermagem não havia fornecido elementos para 

garantir a segurança suficiente para o estabelecimento de uma relação que permitisse 

abordagem desse tema. 

Na análise descritiva realizada por meio da comparação sobre o teste de 

conhecimento aplicado antes e após o curso de capacitação, concluiu-se que 

quantitativamente, analisando as médias de acerto e erro comparados em pré e pós-teste, os 

resultados sugerem um ligeiro aumento, representando uma média global de 6,8 (68%) dos 

acertos antes da capacitação e 7,6 (76%) após. O que se notou nas categorias é que 

informações sobre as características de equivalência de doses, dados epidemiológicos e 

normas internacionais se mostraram inalteradas ou erradas tanto no pré-teste quanto no 

pós-teste. As categorias que exploraram os conhecimentos políticos, conceituais e da 

prática sobre o uso de álcool apresentaram bom desempenho no pré-teste e ainda foram 

beneficiadas no pós-teste. No estudo de Lopes (2009), a autora constatou mudanças 

significativas em outras categorias, apresentando um número de respostas corretas 

                                                
5 O tema foi abordado no último encontro da capacitação realizada 
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menores, 5% de variação, nas categorias que aqui foram beneficiadas. Portanto, os dados 

deste estudo com o de Lopes (2009) mostram que em relação ao conhecimento os dois 

grupos se diferem em relação ao conteúdo. Na investigação de Ronzani et al (2008), os 

autores tiveram como resultado ao aplicarem um questionário de conhecimento objetivo, 

um aumento de 13% a 16% no pós-treinamento. 

Assim, conclui-se que o curso de capacitação oferecido beneficiou melhor a 

compreensão dos profissionais nos aspectos psicossociais, sociopolíticos e de conduta 

prática do que aspectos clínicos, visto que de acordo com a dinâmica da equipe, foi dado 

foco maior nas discussões referentes a estes aspectos beneficiados. 
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Crenças dos Profissionais frente a temática do álcool 

As categorias de crenças foram divididas em dois grandes temas, com suas 

respectivas temáticas a partir dos dados coletados. A primeira trata de crenças dos próprios 

profissionais sobre o uso de álcool. A segunda categoria traz a crença dos profissionais 

sobre o uso de álcool pautado nos eventos externos, ou seja, uma representação do álcool. 

 

Tema 1: Crenças pessoais (internas) sobre o uso de álcool 

1. Crença do uso de álcool como Problema Social 

2. Crença da dificuldade em abordar quando se tem o problema na família 

3. Crença de que os usuários devem reconhecer seu uso como problema 

4. Crenças pautadas na atuação profissional 

 

Tema 2: Crenças pessoais (externas) pautadas na representação sobre o uso de álcool 

5. Crença do uso sustentado na cultura “de bar” 

6. Crença do uso sustentado nos problemas pessoais 

7. Crença na Ambiguidade social 

8. Crença do uso sustentado na facilidade de acesso  

9. Crença da distorção dos padrões de beber 

10. Crença nas mudanças culturais no cenário do álcool 

 

Categoria 1: Crença do uso do álcool como problema social 

A primeira categoria de crenças se refere ao reconhecimento do álcool como um 

problema social e não somente individual. Os profissionais trazem a dimensão multifatorial 

para o desenvolvimento do uso abusivo ou dependência do álcool. Como foi discutido no 

capítulo dois, o álcool traz inúmeras consequências ao ambiente psicossocial do usuário 

 

 “Acho que na sociedade a questão é mais focada no 

estigma, no preconceito, a própria discriminação dessas 

pessoas que fazem o uso de álcool. Tem essa questão cultural 

mesmo, dessa questão negativa, de até individualizar o 

problema, colocar o problema como se fosse do indivíduo, 
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desconsiderando todos os aspectos sociais que envolvem a 

dependência do álcool e eu acho que acaba também, essa 

visão e concepção cultural, afetando os próprios 

profissionais” (P1). 

  

Individualmente, o indivíduo carrega o estigma social mais recorrente: vagabundo, 

drogado, cachaceiro, pé inchado, cana brava, entre outros. Tal estigma chega a ser usado 

como chacota, piada, sendo ainda usado na mídia como inspiração de personagens 

humorísticos. Dessa forma estimula-se o preconceito e reforça-se a crença distorcida sobre 

a real causa (Cunha, Carvalho, Kolling, Silva & Kristensen, 2007). A equipe participante 

deste estudo apresentou unanimidade ao expor que o álcool é um problema da saúde 

pública, com agravantes sociais 

 

“Os prejuízos trazidos pelo abuso do álcool não estão 

somente ao nível de quem bebe. Tem a família, os amigos, o 

trabalho, o casamento. Todos vão sofrer direta ou 

indiretamente em algum momento as consequências” (P5). 

 

Os profissionais discordaram totalmente tanto antes quanto depois de que consumir 

álcool não é um problema maior de saúde e também de que existem problemas de saúde 

muito mais importantes do que o uso de álcool com os quais eu tenho que lidar na minha 

prática. Estes dados estão de acordo com os resultados demonstrados no estudo de Lopes 

(2009). 

 

Categoria 2: Crença da dificuldade em abordar quando se tem o problema na família 

Segundo os profissionais, abordar o usuário para questioná-lo sobre o uso de álcool 

já não é tão confortável. Para abordar um familiar fica ainda mais complicado, devido ao 

vínculo estabelecido, as vivências anteriores, entre outros. Esta crença passa de uma 

experiência pessoal para o campo profissional, onde a dificuldade de enxergar o problema 

na própria família ou aceitá-la como doença pode interferir na maneira como o profissional 

da saúde administra sua crença 

“A própria desconsideração desse problema, ele enquanto 

sujeito, e acho que isso dificulta a própria intervenção dos 
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profissionais, por ter esse estigma, a própria visão de ter que 

trabalhar com isso. Até mesmo porque, se alguém tivesse o 

problema dentro de casa, acho que ainda fica mais difícil, eu 

imagino” (P1). 

 

 Outra crença mostrada pelos profissionais é que, mesmo que não se tenha um 

familiar nestas condições, os mesmos conseguem ter a dimensão de como a experiência 

individual pode ampliar o estigma social a ponto de interferir no desempenho profissional 

 

“Eu não tenho isso lá perto da minha casa, nem dentro da 

minha família. Mas acho que assim, ainda tem essa questão 

mais própria, tendo em vista todas as repercussões, todo o 

sofrimento, ruptura de vínculo, ainda deve ficar ruim pra 

pessoa estar abordando e dar prosseguimento no 

atendimento. Mas ainda acho essa questão do estigma muito 

presente na sociedade” (P5) 

 

Em uma das falas, um dos profissionais exemplifica uma experiência de abordagem 

com familiar. Chega em tom pueril ao familiar questionando-o sobre o uso de álcool. É 

explícito que apesar do profissional saber qual intervenção efetivar, o mesmo se questiona 

mas não o faz a ele 

“Eu tenho casos de dependentes na minha família, e que 

causam muitos problemas e no domingo eu estava 

conversando com um deles, e ele estava a uns seis ou sete 

meses sem beber e voltou. Ainda cheguei perto dele e falei 

assim: Mas porque voltou pra danada da Cathaça 6? Eu 

brincando com ele e ele virou e me disse assim: problemas... 

Então, que problemas? O que leva a pessoa a isso? Entender 

que ele pode buscar um tratamento! Ele já teve caso de 

internação. Já teve parado há muito tempo e voltou.” (P2) 

 

Categoria 3: Crença de que usuários devem reconhecer seu uso como problema 

                                                
6 Termo popular para se referir ao destilado cachaça 
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Nesta categoria encontrou-se a crença que profissionais acreditam que os 

abusadores e/ou dependentes de álcool devam se reconhecer doentes. Dificilmente um 

usuário se enquadrará nesta categoria até que seja realizado uma abordagem eficaz e 

informativa ao usuário que o motive a buscar ajuda. Prochaska & Diclemente (1992) 

descrevem justamente a fase de Pré-contemplação, onde o indivíduo não se reconhece com 

problemas e portanto se vê sem necessidade de tratamento. O que se torna complicado é 

que se os profissionais já trazem a premissa de que eles devem se reconhecer em estado 

patológico, a instrumentalização para motivação ao tratamento se torna eficaz 

 

“O que eles estão falando também sobre o que a gente pensa 

do usuário né, mas o próprio usuário..., como que ele reage 

como dependente ou não, porque muitas vezes eles não 

acham que são” (P2).  

 

O reconhecimento de que o alcoolismo é uma doença, por si só mostra o quanto 

informados estão os profissionais, sem crenças distorcidas a respeito. Porém estão 

equivocados com a crença de que eles devam se reconhecer adoecidos antes de uma 

abordagem profissional 

 “(...) não reconhece que é uma doença? Então eu acho que 

parte dessa dificuldade até do usuário, dele saber o controle 

do álcool ou não” (P2) 

“É, ele acha que está imune né!” (P1) 

 

Segundo informações do portal do SUS7, para o usuário reconhecer que precisa de 

ajuda para um problema com álcool talvez não seja fácil. Porém, com a abordagem dos 

profissionais, melhores serão as chances de uma recuperação bem sucedida. 

 

Categoria 4: Crenças Pautadas na Atuação Profissional 

Nesta categoria foi feito uma busca das crenças que sofreram mudanças 

significativas no questionário onde se abordou as crenças e atitudes dos profissionais em 

relação ao uso de álcool.  

                                                
7 Informações encontradas em: www.portal.saude.gov.br 
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Os profissionais, no pré-teste, não concordavam e nem discordavam que a prática 

de perguntar aos pacientes sobre seus hábitos de beber álcool poderia fornecer muitas 

informações sobre seus riscos de problemas relacionados ao uso. No pós-teste houve uma 

mudança significativa para a alternativa concordo.  

Outra crença sobre a atuação profissional que houve mudança significativa é a de 

que antes os profissionais não concordavam que demonstrar suas preocupações como 

profissional de saúde sobre os hábitos de beber de um paciente e os riscos relacionados 

para sua saúde resultaria na sua redução do consumo de bebida. No pós-teste constatou-se 

que ou os profissionais concordavam, ou não concordavam e nem discordavam. 

Outra crença que sofreu alterações na comparação foi a de que apenas falar aos 

pacientes sobre seu consumo de álcool os levaria a um aumento do uso. No pré-teste 

alguns profissionais nem concordavam e nem discordavam ou somente discordavam, 

enquanto no pós-teste todos discordavam totalmente. Os profissionais tenderam a 

considerar que podem ajudar na redução do consumo que ao falar sobre álcool não levam 

ao aumento do uso. Os dados foram de encontro aos achados no estudo de Sobreira (2009). 

Diante de seus atendimentos, no pré teste os profissionais não concordavam que 

poderiam aconselhar apropriadamente seus pacientes sobre o consumo de álcool. No pós-

teste houve alterações significativas para a categoria concordo e concordo totalmente. 

Assim, concordavam que não é confortável aos profissionais da atenção primária perguntar 

aos pacientes sobre seu uso de álcool. No pós-teste já discordavam dessa crença. No estudo 

de Ronzani et al (2008), após o treinamento oferecido os participantes sentiram-se mais 

preparados para realizar a triagem em suas rotinas. 

Para a crença “é importante para um profissional da atenção primária distinguir 

entre usuários de risco e aqueles que são dependentes do álcool” houve mudanças no pré-

teste, onde os profissionais concordam, e no pós-teste concordam totalmente, 

demonstrando reconhecerem a importância desta diferenciação. 

No pré-teste, os profissionais concordavam que usuários ou bebedores 

problemáticos podem aprender a diminuir o consumo e tê-lo sobre controle novamente. No 

pós-teste já discordam com esta posição. 

A crença no pré-teste “eu não sei como identificar usuários de risco que não 

apresentam sintomas óbvios de consumo excessivo” foi discordada no pós-teste pelos 

profissionais. 
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Os profissionais, no pré-teste concordaram que os profissionais da atenção primária 

estão muito ocupados com os problemas médicos, sendo que no pós-teste já discordavam 

com esta hipótese. Lopes (2009) não encontrou mudanças referentes a esta crença em seu 

estudo. Ronzani et al (2009) encontraram em seus resultados que um dos obstáculos 

encontrados para a efetivação do projeto proposto foi o tempo escasso e excesso de 

atribuições. 

Na crença de que o sistema de saúde não paga pelo aconselhamento sobre o álcool 

aos profissionais de saúde na prática geral, os profissionais mantiveram a posição de 

concordar totalmente tanto no pré quanto no pós-teste. 

No pré-teste, ao analisar a crença “em geral é gratificante trabalhar com usuários ou 

bebedores de risco” os profissionais ou discordavam ou não concordavam nem 

discordavam. No pós-teste, alguns profissionais demonstraram concordarem com tal 

gratificação, enquanto outros mantiveram a posição de discordância. No estudo de Lopes 

(2009) esta crença se mostrou inalterada tanto no pré quanto no pós-teste. 

De acordo com Lopes (2009), em relação aos usuários, as respostas foram no 

sentido de que podem ser ajudados antes de chegar ao fundo do poço apesar da existência 

de tendência a dificuldades quando se lida com bebedores ou usuários de risco, os quais 

tendem a mentir sobre seu consumo de álcool e drogas, mas podem aprender a diminuir e 

ter controle sobre o consumo.  

 

Categoria 5: Crença do uso sustentado na cultura “de bar” 

Nesta categoria, os profissionais trazem a crença de como a bebida se torna um 

atrativo para as confraternizações e encontros casuais. Entendem que o número de 

estabelecimentos que comercializam a bebida facilita o acesso ao uso e pensam que uma 

atitude cabível para este problema seria dificultar o processo para os estabelecimentos 

 

“E você vai a qualquer cidade do interior e o que vê de bar... 

se não é bar é farmácia. Igrejas, bar, estão ali juntos! Então 

deveria ter né, um fator social dificultador pra abrir tanto 

bar. Você entra na cidade e só vê bar, e com os chamamentos 

mais... com os amigos né. A gente mesmo: oh gente, vamos 

tomar uma cerveja! Qualquer confraternização!” (P3) 
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Algumas medidas são tomadas para dificultar o acesso, como a proibição da venda 

de bebidas para menores de 18 anos por meio do artigo 243 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que pune o estabelecimento e o responsável. Outras medidas veem 

sendo discutidas como a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios 

de futebol nos eventos esportivos da Copa do Mundo de 2014, que será sediada no Brasil. 

Na Bahia, a câmara de deputados acaba de aprovar um projeto de lei que proíbe a venda de 

bebidas alcoólicas em postos de gasolina após às 22 horas. Percebemos que as ações 

mostram-se isoladas e caminham lentamente, porém estão correspondendo às demandas 

atuais da população como medida preventiva. 

Já a questão das confraternizações, há uma crença social de que toda e qualquer 

comemoração deva ser acompanhada do álcool. O “brinde” torna-se a referência simbólica 

da alegria, felicidade e tudo aquilo que as pessoas sentem ao vibrar em conjunto. É comum 

acontecer tal “lazer” com conjunto de profissionais. Quando não se é o famoso happy hour, 

pode ser uma simples reunião de trabalho, o que foi ilustrado com as falas abaixo 

 

“A nossa primeira reunião de trabalho foi num bar! (P4) 

“É você vê: ontem na reunião de trabalho e teve um 

churrasco: Oba! A reunião era no CAPS e no chamamento é 

que no final podia ter cerveja! Gente a hora que terminar vai 

ter uma cervejinha viu? Pode sim, entra aqui... (P3) 

 

Assim como o álcool consegue reunir as pessoas para interações descontraídas, em 

partes consegue também excluir. Socialmente, num grupo de bebedores, quem não bebe é 

tachado de fraco, frouxo. Um profissional que nunca fez o uso de álcool traz essa vivência 

em seu discurso 

 

“Pra mim que nunca bebi, o difícil é conviver com as 

pessoas. Não tem um lugar que você vá que o pessoal não 

está bebendo”. (P4) 

 

Assim, começa-se também uma exclusão por parte do grupo de bebedores. De acordo com 

que se aumenta a ingestão da substância, alterações comportamentais como desinibição, 

euforia e “sociável” começam a aparecer. Com isso pessoas que não estão fazendo a 
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ingestão, além de não apresentarem tais comportamentos, sentem-se isolados perante os 

outros 

 “Você passa a ser excluído se não beber”. (P1) 

“Daí começam a falar um monte de abobrinhas porque 

perdem a noção! Aí você não fica lá e a pessoa quer ficar 5 

horas no lugar e aí você tem que ter paciência. (P4) 

De acordo com os dados encontrados neste estudo, autores como Ferreira & Torgal 

(2010) em seu estudo, concluíram que a bebida é um fator poderoso de socialização. 

 

Categoria 6: Crença do uso sustentado nos problemas pessoais 

Geralmente o uso de álcool está fortemente associado a problemas pessoais 

vivenciados pelo usuário. O álcool pode se tornar uma válvula de escape para tais 

problemas apresentados (Silva, 2008). De acordo com a posição de alguns autores de 

abordagem psicanalítica, o uso de álcool geralmente se apresenta como sintoma de um 

problema ainda maior, sendo o álcool a consequência destes outros problemas pessoais 

(Santos, 2007). Houve relatos relacionados a esta crença 

 

“Sempre tem um motivo né. Mas as vezes eles não falam! Um 

outro tio, que é irmão do outro, todos eles tem problema com 

a bebida. Eu perguntei: Tio, porque o senhor ta bebendo? 

Daí ele falou assim comigo: é pra não falar muita coisa que 

eu estou com vontade! Então assim, eles sempre buscam a 

substância né... (P2) 

 

Alguns profissionais ainda veem o álcool como um suporte emocional para diversas 

ocasiões. Percebe-se também a característica machistas, sentimentais e sexuais 

 

“Eu vejo isso: incentivo do uso do álcool! A masculinidade é 

sustentada no álcool né. A felicidade sustentada no álcool. A 

tristeza sustentada no álcool. A promiscuidade sustentada no 

álcool”. (P3) 

O problema de toda essa sustentação é que os efeitos do álcool mascaram os 

problemas reais e acaba se tornando outro problema ainda mais grave na vida do sujeito. 
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“O que chega pra mim às vezes nem é muito o usuário de 

álcool. Tenho uma demanda enorme com famílias que 

adoecem por conta do uso do familiar. Tenho muitos casos 

de depressão, tentativas de autoextermínio, ansiedade desde 

a infância, entre tantos outros” (P4). 

 

 Stella & Sommerhalder (2000) em um estudo com estudantes constataram alta 

prevalência de comorbidades associadas ao uso de álcool, como a ansiedade e depressão. 

Segundo os autores, nos estudos de prevalência entre álcool e depressão realizados 

anteriormente por outros pesquisadores, conseguiram encontrar taxas que variavam de 3 a 

98% na população geral e 70% em pacientes alcoolistas. Relatam ainda que vários outros 

autores destacam a presença de depressão e risco de suicídio entre os alcoolistas. 

Segundo Cordás (1991) eventos pessoais, deteriorização econômica e social, perda 

de pessoas do relacionamento interpessoal e abandono por parte da pessoa de convivência 

íntima constituem fatores agravantes da situação existencial do alcoolista. 

 

Categoria 7: Crença na ambiguidade social 

Silva & Casadei (2011) 8 defendem a ideia de uma sociedade ambígua em relação 

ao uso de álcool. Por um lado há um incentivo muito grande por parte da mídia, com 

propagandas bastante motivadoras, que representam um ganho a mais. A “felicidade” 

estampada por ela mostra aos consumidores o ambiente “descontraído, sociável e sedutor” 

que podem supostamente conquistar 

 

“(...) o alcoolismo carrega o mito de que não é uma doença, 

que é um hábito, falta de vergonha na cara. Agora em 

relação ao uso de álcool, eu acho que há um incentivo né. A 

sociedade coloca isso como uma coisa divertida e até 

obrigatória em muitos casos. Ainda mais se você for homem 

né, vira regra você ter que beber, e o difícil é delimitar o que 

                                                
8  Texto em formato digital, sem referências específicas, disponíveis no site           
http://www.ppi.uem.br/camposocial/eventos/i_jornada/045.pdf 
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é que pode e o que é que não pode. É muito complicado” 

(P4). 

 

E mesmo quando ainda os profissionais apresentam a crença de que o álcool é 

estimulado pela sociedade através da mídia, mostram também a crença de que a 

dependência dele traz a vergonha e o estigma 

 

“Você é estimulado o tempo todo, por toda a sociedade. É na 

família, com os amigos, no trabalho.... Daí quando você é 

fraco e torna a bebida um hábito prejudicial, todo mundo se 

afasta! Fica com vergonha de você! Então como pensar a 

questão do lazer e da doença? Há um limite que separa os 

dois? As pessoas sabem disso? (P5) 

 

Outra crença identificada foi a de manter um posicionamento do profissional em se 

mostrar como “bom ou ruim” diante das questões sociais ligadas ao uso de álcool. Tal 

ambiguidade os coloca nesta situação, onde há duas fortes correntes opostas de atuação. 

No mesmo profissional, foi constatado também a crença de que a saúde pública “conserta” 

os problemas originados pela sociedade 

 

“Drogas, medicamentos que eles buscam como fuga. Eu 

acho que o problema das drogas realmente é a ambiguidade 

da sociedade né. Por um lado incentiva e por outro pune. 

Então é muito complicado. A droga lícita a sociedade 

incentiva, não abertamente, mas é legal o roqueiro que usa, a 

pessoa que usa, o cantor que usa. Aí você tem que combater 

essa idéia de que não é legal usar. Então você tem duas 

frentes de batalha ali né: mídia estimulando e a saúde 

pública tentando consertar. Essa é a difícil missão. Como é 

que você pode ser bom ou ruim? É esquisito né... (P4) 

 

 Surge também a crença do profissional de que o álcool e a droga às vezes está 

bastante presente no cotidiano das famílias e estas não enxergam seus hábitos equiparados 

aos dos usuários problemas que se encontram dentro de casa 
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“Tem gente que chega e fala: meu filho é drogadito! Daí eu 

penso, filho de drogadito, drogadito é, porque o rivotril está 

lá toda noite pro pai consumir e quer chamar o filho de 

drogadito?”(P3) 

Categoria 8: Crença do uso sustentado na facilidade de acesso 

Uma das crenças apresentadas pelos profissionais que ainda é muito difundida na 

sociedade em geral é que os problemas do álcool advêm das classes mais baixas devido ao 

baixo custo do produto e da facilidade de se encontrar estabelecimentos que o 

comercializa. É encarada ainda como forma de lazer 

“Essa é a forma mais barata de lazer que existe né? 

Qualquer bairro de periferia não tem nada. Mas o botequim 

tem e é barato” (P3). 

O Levantamento realizado no Brasil (Senad, 2007) na população geral apontou a 

existência de variação no consumo de bebidas de acordo com a classe socioeconômica, 

quase 2/3 dos indivíduos de classe A9 geralmente bebem até 2 doses, enquanto perto da 

metade dos brasileiros da classe E10 consomem 5 ou mais doses por situação habitual. Os 

dados mostram que a diferença entre as classes existe, mas não está obstante uma da outra. 

Mas alguns tipos de bebidas, como a cachaça, ainda sofrem o estereótipo de pertencer aos 

pobres, tornando a crença da acessibilidade ainda mais positiva 

 

“A pinga é coisa de centavos né! É muito barato, todo mundo 

fala! Não tem dinheiro pra mais nada, mas não deixa de 

beber!” (P5). 

São vários os facilitadores para acesso ao álcool, visto que é uma substância lícita, 

encontrada nos mais diferentes estabelecimentos comerciais, tanto de forma legal quanto 

ilegal. No estudo de Vieira, Ribeiro, Romano & Laranjeira (2007) foi constatado a 

facilidade do acesso tanto econômico, local e com desobediência às leis que protegem os 

menores. 

                                                
9 Segundo Classificação econômica do IBGE corresponde à classe A o rendimento familiar acima de 30 salários mínimos 
10 Segundo Classificação econômica do IBGE corresponde à classe E o rendimento familiar de até 02 salários mínimos 
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Categoria 9: Crença da Distorção dos Padrões de beber 

Nesta categoria, foram identificadas crenças a respeito dos padrões de beber. 

Primeiramente foi encontrada a crença de que dependendo do quanto se bebe em uma 

ocasião, o usuário pode apresentar graves problemas (considerado padrão binge). Assim 

também identificou-se que se o usuário tem problemas com o álcool ele não pode beber 

 

“Isso pode, isso não pode, mas bebe todo dia! O outro bebe 

uma vez por semana! mas essa vez por semana é um 

problema? Então, se você tem problemas com álcool você 

não pode beber” (P4). 

 

Outra crença identificada foi a de que não se sabe o limite do aceitável e do 

inaceitável no padrão de beber. Com isso as polaridades problemas x vantagens do uso 

tornam-se dúbias 

“O que você pode fazer de uso que é aceitável e até onde não 

pode mais? Até onde é problema? Muitas pessoas que usam, 

acabam tendo um problema ou outro na vida. Daí para ter 

uma série de problemas maiores, uma frequência de 

problemas, é complicado ver o lado saudável do uso, do 

abuso, da dependência” (P3). 

 

Sobre o padrão de beber ainda incide a crença profissional de que quanto maior o 

consumo semanal menos sincera será a resposta do usuário. Para os profissionais, os 

usuários mascaram seu padrão de beber, pois se sentem envergonhados, provavelmente 

receosos com as denominações negativas que podem receber 

 

“Ou então aquele que bebe todos os dias, ou bebe uma vez 

por semana, mas na hora que a gente pergunta, ele não vai 

responder isso pra nós. E por quê? Existe o que? Um 

preconceito? Qual é o problema? (P2). 
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Há ainda uma visão mais humanista, preocupada com o sujeito, muito além de seu 

problema e a diferenciação dos padrões estabelecidos 

“Pra mim se é usuário nocivo ou se é dependente não 

importa. O que importa pra mim é o sofrimento que os 

problemas trazem ao indivíduo” (P4). 

“Não tem nada certo ou errado na vida. Existe o que traz 

bem estar ou mal estar. Então devemos reconhecer quando 

algo nos traz o mal estar ao indivíduo e principalmente 

quando afeta o outro também!” (P3). 

 Para Schineider et al (2011), o não diferenciar o uso pesado da dependência sugere 

formação desatualizada ou incompleta por parte dos profissionais. 

 

Categoria 10: Crenças nas mudanças culturais no cenário do álcool 

De acordo com Marlatt & Gordon (1993), fatores como a cultura e as normas de 

grupo costumam influenciar os comportamentos de beber. O público de usuários, 

abusadores e dependentes do álcool tem se mostrado cada vez mais heterogêneo em 

relação à classes socioeconômicas, de gênero e idade. Este cenário cultural tem sofrido 

diversas alterações devido às condutas sociais, permissividade dos pais em relação aos 

jovens, a busca por liberdade e igualdade por parte das mulheres, entre outros fatores muito 

mais amplos que atravessam todo este cenário 

 

“E você vê que o uso tá atingindo cada vez mais né, públicos 

jovens, até crianças e mulher. E a gente brinca que a gente ta 

bebendo mais do que homem né” (P1) 

 

No Brasil, o álcool é a droga mais usada em qualquer faixa etária e o seu consumo 

entre adolescentes vem aumentando, principalmente entre os mais jovens (de 12 a 15 anos 

de idade) e entre as meninas (Vieira et al, 2007). 

 Ainda com esta representação atual e a crença de que o álcool atingiu a diversas 

faixas etárias, percebe-se também que mesmo antes de se consolidar a descrição dos 
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usuários atualmente, havia uma repressão ao uso em relação aos jovens e às mulheres 

(Vieira et al, 2007). Isso fica claro no discurso de um dos profissionais 

 

 “Antes bebia escondido né”? (P3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Desafios Técnico-Políticos na Constituição do Processo de Ações Preventivas 

Neste tópico reuniram-se dados presentes nas sessões de Grupo Focal, que puderam 

contribuir para a compreensão de todo o processo referente à constituição da implantação 

de práticas preventivas após o curso de capacitação. Foram criadas quatro categorias, 

listadas a seguir, onde os atravessamentos dos discursos compõem o cenário de desafios 

encontrados pela equipe: 

1. Participação/ Ausência da Gestão 

2. Participação da Atenção Primária 

3. Barreiras encontradas na implantação 

4. Participação da Equipe 

 

Categoria 1: Participação/Ausência da Gestão 

Nesta categoria, foi realizado um levantamento dos dados coletados em relação aos 

discursos apresentados pelos profissionais em relação à participação da gestão municipal 

de saúde referente às políticas de álcool e drogas. Os discursos se assemelham perante à 

conclusão de uma ausência das políticas no município. Muitos partem até por uma 

colocação irônica 

“Não sei nada... Nunca ouvi falar disso” (P3) 

“Gestores: cada um fechado na sua sala discutindo os rumos das 

próximas eleições” (P4).  

“A Gestão? Gestão aqui é cachaça. O gestor adora! (P4) 

Nos relatos foram encontradas queixas dos profissionais referentes à falta da oferta 

de cursos de capacitação e uma estrutura de educação continuada falha em todas as áreas 

de atuação 

“Ele não se preocupa em fazer uma capacitação aqui no 

município, em fazer um levantamento... não tem nada não” 

(P3). 

Os profissionais também relataram experiências anteriores onde se atenuou para a 

importância da implantação de ações referentes ao uso de álcool e outras drogas. Porém 

tais experiências perderam foco, encerrando-se pela falta de interesse. Os dispositivos de 



91 

 

saúde mental existentes no município são insuficientes, segundo a visão de alguns 

profissionais. Veem a necessidade de uma articulação intersetorial maior, onde os 

problemas advindos do álcool e outras drogas merecem uma atenção integral, baseada em 

outros fatores que sustentam também a educação, lazer, cidadania entre outros  

“Eu acho que o uso de drogas é uma realidade que está 

posta né, mas até então acho que não teve manifestação da 

gestão. Igual, a gente tava tentando montar um grupo pela 

GRS11, pra estar discutindo sobre a questão da dependência 

química, teve umas três reuniões, que não foram pra frente... 

eu ate coloquei no questionário que eu acho importante o 

conselho antidroga, que até onde eu sei estava um pouco 

desarticulado. Eles voltaram a estar se organizando, pois é 

um dispositivo importante. Mas assim, a nível de política 

pública, a gente desconhece infelizmente no município 

maioria das intervenções ou instituições nesta área são 

filantrópicas, então não tem tanta intervenção do poder 

público e nos equipamentos que devia ter. No serviço de 

saúde, eu acho que a única que faz uma intervenção mais 

direta é o CAPS, mas quando está em crise né que eles 

aceitam. Nós não temos CAPS ad, uma ação específica pra 

álcool e droga e até mesmo porque há vários interesses por 

trás, então não sabemos se há vontade política pra estar 

desenvolvendo ações nesta área. E também com a questão 

das drogas, eu acho que são questões que envolvem não só o 

setor da saúde pública, mas outros setores que estão aí e 

deveriam ter uma ação intersetorial, articulando várias 

outras secretarias e outros lugares e dispositivos. Requer 

uma mobilização bem maior.” (P1) 

A ausência do poder público referente à implantação e funcionamento das políticas 

públicas voltadas para o uso de álcool reconhecida pelos profissionais, geralmente são 

baseadas não somente na experiência atual mas na experiência de outros municípios. Isso 

                                                
11 Gerência Regional de Saúde 
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reforça ainda mais a ideia de que o município não tem se preocupado com os problemas 

advindos do uso de álcool, tanto na implantação, implementação e avaliação de ações 

“Já trabalhei em outros municípios. A temática do álcool 

sempre esteve presente. Nesse nunca ouvi falar nada. Não se 

vê ninguém falando em trabalho na área de álcool” (P4) 

“É porque não tem!” (P3). 

“Isso não só em relação ao álcool, mas qualquer outro tipo 

de substância. Eu também trabalhei em outro município, e lá 

a gente tinha reuniões diretas com o secretário de saúde, não 

era nem com a diretoria da atenção básica. O próprio 

secretário, a gente estabelecia quais foram os problemas que 

nós tivemos, o que iríamos trabalhar para estar melhorando 

isso pro próximo ano. Então a gente envolvia as ações e 

avaliação. Aqui eu não vejo esse tipo de coisa. A gente não 

tem essa coordenação que se volta a desenvolver as ações e 

dar continuidade até o final do ano.” (P2) 

Alguns profissionais conseguiram detectar várias falhas na gestão. Um delas se 

refere à figura do próprio gestor. Segundo eles, para se gerir uma área tão séria como a 

saúde, as pessoas escolhidas para assumirem o cargo deveriam ter mais conhecimento 

sobre os problemas da saúde no município e levá-los com seriedade e competências 

necessárias exigidas para tal função 

“Acho que os gestores deveriam ser selecionados pelo 

interesse na área. Que trabalhe com saúde, ou pelo menos 

tenha interesse em saúde. Que não é o caso daqui. Não 

alguém da saúde, mas alguém comprometido com essa visão. 

Essa semana tivemos uma reunião onde coisas vazaram, 

CAPS com os PSF’s, daí chamaram ele lá pra chamar a 

atenção do povo. Mas eles querem que abafem as coisas do 

povo. Então não quer mais ouvir isso, mas tentar 

resolver....nada tem mudado. Só dá um puxão de orelha. Não 

há interesse nenhum. Se parecer que está tudo bem, tá 

ótimo” (P4) 
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“Infelizmente os gestores são escolhidos por indicação, não 

por competência. A incompetência não deixa fazer, isso que 

atrapalha” (P3). 

“São gestores incompetentes! Então tem que sair da 

incompetência para ir para a competência. Eles são 

escolhidos infelizmente não sabendo nada. Infelizmente o 

prefeito que foi eleito, escolheu esse bando aí...que é da 

confiança dele. Se há algum desmando, ele vai e troca... e é 

assim: fica quem abaixa a cabeça. O nosso secretário de 

saúde não tem competência para ser secretário de saúde. 

Agora, poderia vir a ter! Qualquer pessoa poderia vir a ter. 

Mas eu não vejo nenhum movimento pra ele ter ”(P3). 

“A gestão deveria ter interesse na área que decidiu atuar. 

Aprender a gerir pelo menos. Há muito interesse político, 

mas na área mesmo eles não se interessam.” (P4) 

Os profissionais também consideram que o setor de saúde tem se estagnado no 

desenvolvimento de políticas públicas, não promovendo nada além do que se é exigido. Há 

uma falta de interesse em buscar um desenvolvimento que corresponda às demandas da 

população 

“Eu vejo que aqui a gente faz o mínimo e o mínimo tá ótimo” 

(P5). 

“Aqui há uma política de que não pode haver problemas. 

Então em reunião em uma comunidade, eles falaram que o 

que tiver de problema, era pra segurar, não deixar ir pra lá, 

não pode chegar nada lá. E tem gerentes que seguram 

mesmo, não aparece nada. Se você for perguntar pra ele, tá 

tudo ótimo, porque eles não falam nada. A gente se vira. 

Nada chega lá. A política barra mesmo” (P4). 

Ainda sobre a figura do gestor, os profissionais transpareceram que a gestão além 

de evitar buscar novas propostas e atuação condizente com as necessidades dos 

profissionais, ainda evitam os imprevistos que comprometam o sistema de saúde 
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“Na nossa gestão há um grande problema de camuflar os 

problemas” (P2) 

“O gestor uma vez falou: eu não quero mais ouvir 

problemas! Não quero que os problemas apareçam. Então 

cadê o espírito de liderança?” (P4). 

Alguns profissionais detectaram erros não só da gestão, mas também deles mesmos. 

Assim, percebe-se a importância da construção horizontal das ações, onde ao estabelecer e 

implantar políticas públicas, todos os atores envolvidos no cenário conheçam a importância 

de um diálogo de necessidades entre a gestão e os profissionais, tornando a atuação mais 

participativa 

“Eu acho que o que pega é a questão política, que pega 

todas as áreas, não só a saúde. E uma coisa que eu acho que 

influencia muito também esta ausência de ações é que não se 

coleta os dados necessários. O município não conhece a sua 

realidade, com relação a incidência de álcool. Então você 

não tem dados, nem diagnóstico, nem subsídio que você 

possa estar levando a sério e a gestão também não tem 

interesse de desenvolver uma ação. Mas assim, eu falo que as 

pessoas falam: nós temos problemas como álcool? Mas daí, 

eles tem o diagnóstico e/ou o registro disso? Então como 

implementar uma ação partindo de uma informação vaga? 

Ah tá, temos um problema...mas esse problema está maior 

onde? Vamos mapear alguns territórios onde está mais 

incidente? Qual faixa etária? Será feita uma ação 

preventiva? Então não temos nem informações para estar 

direcionando nossas ações. E nem estou falando que eles só 

são culpados não. Os profissionais também tem sua parcela 

de culpa porque nós não somos acostumado a ter estas ações 

de reflexão, de a partir da realidade,  promover ações onde 

você atua. Eles também não querem isso, que o problema 

apareça. O problema aparece, mas pra eles é bem mais 

vantajoso que não” (P1) 
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Ao perceberem tais necessidades de diálogo, a gestão sai de cena como a única responsável 

pela ausência destas ações. Entra-se então uma busca externa pelos profissionais por uma 

alternativa de auxílio teórico e técnico para a inclusão de práticas. Alguns profissionais 

trouxeram como exemplo o apoio acadêmico, um possível elo de comunicação entre as 

instituições como forma de ampliar horizontes para ambos 

 “Talvez eu fico pensando né, agora nós temos a 

universidade. Agora quem sabe a universidade possa educar 

os nossos gestores municipais. Por exemplo, a incidência de 

álcool aqui entre os alunos é muito grande. Então se a 

universidade fizesse um levantamento e levasse isso até 

nossos gestores. Você vê,  A.D.12 está presente nas 

repúblicas”(P3). 

Os profissionais reconhecem então a necessidade de se efetivar a comunicação 

interinstitucional como forma producente de se oferecer um campo de aprendizado aos 

futuros profissionais e ao mesmo tempo a inserção técnico-científica dentro da comunidade 

“Aqui eu senti muita diferença em relação à cidade que estudei, 

porque lá o vínculo da universidade com a comunidade é muito 

grande. Tanto é que a reitora lá, a tese dela foi a importância da 

responsabilidade da Universidade dentro do município. Eu vejo aqui 

essa relação muito seguimentada, sem articulação. Que eu acho que 

a universidade alem de contribuir com a formação dos alunos, tem 

esse papel da extensão. Então, iria contribuir muito para o 

desenvolvimento da cidade, da comunidade. Não sei por quais 

questões estão envolvidas, mas assim, a gente vê essa relação muito 

incipiente, ou assim, praticamente inexistente. Estar desenvolvendo 

pesquisa, dando feedback, até estar desenvolvendo ações junto aos 

profissionais. Então a gente vê que não tem essa parceria. São 

espaços muito subutilizados, vamos dizer assim. A gente atua num 

campo muito rico, onde a gente tem ali toda a experiência do campo 

empírico e vocês todo o conhecimento recente, que pode estar 

fazendo essa troca aqui com a gente, então ficam dois campos 

seguimentados, totalmente distantes” (P1). 
                                                
12 A.D: Álcool e Drogas 
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Segundo dados apresentados por Ronzani et al (2009), foram encontrados também 

obstáculos como a falta de suporte dos gestores e desarticulação da equipe. Segundo os 

autores, cabe ao gestor construir ações estratégicas com uma perspectiva articuladora da 

atuação dos profissionais de saúde. Vilasbôas & Paim (2008) citados por Ronzani (2009) 

mostraram que as ações dos gestores parecem estar baseadas nos valores compartilhados 

em relação a ser justo na oferta de serviços do que ao priorizar danos e risco à saúde. 

Percebeu-se que efetivamente a gestão está ausente nas práticas relacionadas ao uso de 

álcool. No entanto, os profissionais reconhecem que também falham em não mostrarem a 

importância de se abarcar tal fenômeno para a população e mostram-se nem tão presentes 

assim nesta busca. 

 

Categoria 2: Participação da Atenção Primária 

Diante os questionamentos e posições elencadas no papel da gestão no 

desenvolvimento de ações referentes ao álcool, os profissionais tiveram a oportunidade de 

relatar suas práticas ou posições referentes à estas ações. 

Os relatos se iniciam colocando os próprios profissionais irresponsabilizados com o 

fenômeno álcool. Mais uma vez, trazem a questão do comodismo profissional, onde se 

estagnam com o necessário 

 “Na atenção básica não se vê essa preocupação não. Álcool 

e drogas? Isso não é problema não. Se tivesse estava bom! 

Não tem esse incômodo não” (P3). 

Há também os relatos que demonstram o campo de atuação da atenção primária 

focado somente em alguns aspectos da saúde, como está relatado abaixo 

“Os PSF’s focam somente nos diabéticos e hipertensos. 

Alguns no preventivo e saúde da mulher”.... Falta 

planejamento sabe” (P3) 

Um problema também já detectado anteriormente reflete a falta de articulação, 

comunicação e apoio da rede de saúde mental. Os profissionais demonstram insegurança 

em atuações isoladas em seus setores, complicando assim também o sistema de saúde 

“Eu acho que a dependência química está dentro da 

coordenação de saúde mental, daí deveria ser feita uma 
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articulação com a atenção básica. Daí sempre acontece algo 

que mostra essa necessidade. Igual eu falei, os agentes não 

conseguem diferenciar o que é usuário do que é alcoolista” 

(P1). 

Há profissionais que buscaram auxílio externo para atuação, porém não 

conseguiram apoio tanto dos profissionais quanto da gestão. Como já havia relatado, 

intervenções isoladas tendem a não serem eficazes, pois na maioria das vezes, 

sobrecarregam o profissional envolvido, não recebem apoio por meio de recursos humanos 

e financeiros e consequentemente desmotivam o propósito e foco do profissional. Assim, 

corre-se o risco das ações serem abandonadas  

“Até quando eu fiz o curso do SUPERA, a gente recebeu o 

material da UNIFESP pra estarmos desenvolvendo e 

participando de uma pesquisa. No inicio eu até estava 

querendo participar, estar atuando ali na porta de entrada 

junto aos usuários. Mas depois eu pensei: eu vou levantar 

essa demanda e depois como vou dar conta sozinha? E 

apesar de ser uma coisa muito falada, álcool e drogas, eu 

acho uma coisa intocável ainda. Mas na atenção primária, 

muito do que não acontece em relação a intervenções sobre o 

álcool está relacionado a falta de capacitação dos 

profissionais. Igual no SUPERA, o material é ótimo, muito 

bom! Mas eu posso te falar que mesmo assim eu ainda não 

me sinto segura! Houve a empolgação inicial de querer fazer 

alguma coisa, mas acredito que não estava preparada, até 

para fazer um trabalho de respaldo que apresente 

resultados” (P1) 

Os profissionais acreditam que mesmo quando se é realizado alguma intervenção, 

ainda que incipiente, a comunidade como foco desta ação deveria participar e atuar mais 

junto aos profissionais. Parte desta ausência comunitária, como relatado a seguir em uma 

experiência, se dá pelo preconceito da própria população pelo caso abordado em conjunto. 

Apesar de ainda apresentar uma ação realizada na comunidade e com os profissionais, a 

equipe reconhece a ausência de práticas com esta temática  
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“Não é desmerecendo, mas especificamente de álcool não é 

feito nenhum trabalho específico. Teve há pouco tempo a 

intervenção do médico da equipe, que fez uma palestra para 

as equipes de PSF’s e depois replicou esta fala para a 

comunidade. Mas a gente sabe até das dificuldades de 

participação, até por causa desse rótulo, porque ele fez não 

só de álcool, ele fez de álcool e drogas. Então a participação 

foi aquém do que eles esperavam e até as pessoas tem muita 

dificuldade de se expor diante do assunto, por causa desse 

estigma todo. Mas fora isso ninguém fez nenhuma ação” 

(P1).  

“E a intervenção do médico da equipe foi iniciativa dele 

porque nada parte da secretaria. Eles nunca fazem nada, é 

uma conformação...(risos), eu nem sei que confusão que é 

essa! Mas apesar disso, ele teve outros ganhos, teve contato 

maior com a população” (P5) 

Para os profissionais, com capacitação ou não, haverá situações onde a intervenção 

terá que acontecer de forma imediata. É inevitável que diante da problemática do álcool e 

das drogas no contexto político de saúde atual, algumas intervenções ocorram de forma 

involuntária, como é são os casos relatado pelos profissionais num contexto nacional 

“Há o momento que a pessoa não tem condições de cuidar de 

si mesma, não tem capacidade de tomar suas próprias 

decisões. Porque está se autoagredindo de tal forma que 

alguém precisa fazer alguma coisa” (P4). 

“Lá em São Paulo eles estão obrigando as pessoas da 

crackolândia a fazer tratamento e conseguiram levar 40%. 

Então assim, umas pessoas são a favor e outras são contra... 

porque lá a polícia junta o povo e diz: não quer ir não? Vai 

assim mesmo.....” (P3) 

Os profissionais também trazem a dificuldade em se implementar vários tipos de 

serviços à determinados territórios, onde o uso de álcool é incidente. Relatam as 
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dificuldades apresentadas no local, mas não se referem a qualquer intervenção, eficaz ou 

não, a respeito da problemática 

“Teve um PSF da zona rural que demandou na coordenação 

de saúde mental um apoio em função do alto índice de 

problemas relacionados ao alcoolismo. Então lá não se tem 

lazer... a bebida acaba ocupando esse lugar. E ainda tem o 

despreparo dos profissionais que não conseguem detectar 

corretamente o problema e fazer a intervenção adequada” 

(P5) 

“Os distritos são abandonados! A prefeitura acha que não 

existe distrito” (P2). 

 Ao finalizar, a equipe acredita que infelizmente a atenção primária à saúde não 

consegue exercer sua função básica: a de prevenção e promoção de saúde 

“Aqui, quem trabalha com prevenção”? (P3) 

“Ninguém, risos” (P4) 

“Deveria trabalhar” (P1) 

 

Categoria 3: Barreiras encontradas na implantação 

Aqui, levantou-se as dificuldades apresentadas pelos profissionais em relação à 

implementação de práticas de prevenção antes e após a realização da capacitação. O intuito 

desses dados que se seguem é de compreender o que impedia a equipe de atuar com estas 

coes e o que poderia ter impedido-os de implantá-las após a capacitação. 

3.1. Barreiras encontradas antes da realização da capacitação 

Ficou explícito na discussão do grupo focal que os profissionais reconheciam que a 

maior falha em implantar alguma ação de prevenção era a de desconhecer o que é atuar 

com prevenção. Todo este processo mostra novamente o retrocesso da promoção e 

prevenção em saúde em direção à clínica, focada no indivíduo 

“Acho que nós não temos noção mesmo de prevenção. Nossa 

atuação ainda é muito curativa. Igual, no PSF, se não tiver 

médico fica uma loucura. O médico é sempre procurado para 
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curar e não para prevenir. E a Medicina não cura nada, ela 

somente alivia os sintomas” (P3). 

“É difícil, porque a população às vezes busca consultas e 

mais consultas, medicamentos e na maioria das vezes não 

precisa. Então se fosse prevenção, eles iam prevenir até filas. 

Então nós temos que educar nossos clientes, mas nós também 

não sabemos muito do que seja a prevenção né? Você não vê 

ninguém pensando em uma ação, só no processo curativo” 

(P3). 

“O engraçado que na própria atenção básica você não vê 

prevenção. Clínica você vê, tanto que eles sempre pediram 

pra gente clinicar, porque é o que as pessoas querem. Por 

que pra eles qual é a função do profissional em atuar no que 

não se tem problema? (P4). 

“Não se vê muito valor na prevenção porque o resultado vem 

em longo prazo! Então não tem como você mensurar de 

imediato a repercussão do trabalho na saúde (P1). 

Nos discursos apresentados acima, fica claro que as dificuldades em se implantar 

tais ações não se limitam à área de álcool e outras drogas. Em outros relatos, outros 

profissionais vão além da questão da prática e discorrem uma sequencia de outros 

problemas envolvidos 

“Eu vejo como dificuldade em implantar ações de 

prevenção... deixa eu elencar: primeiro a falta de vontade 

política, o próprio interesse do profissional e a falta de 

capacitação desses profissionais; Segundo, a própria 

constituição da rede, porque quando aparecer um caso mais 

grave, eu vou encaminhar pra onde? Tem uma rede 

constituída? Então eu preciso ter noção dessa rede, criar um 

fluxo é fundamental para o funcionamento da rede. Porque 

senão ficam ações pontuais sem articulação nenhuma, e às 

vezes uma pessoa, o mesmo indivíduo fica tendo assistência 
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em vários seguimentos sem ter um resultado efetivo. Então eu 

pontuo como sendo estas as dificuldades enfrentadas” (P1). 

“Interesse político, falta de capacitação e visibilidade da 

prevenção!” (P4). 

“Há uma falta de interlocução entre os profissionais, uma 

certa aresta!” (P3). 

 

3.2. Barreiras encontradas após a realização da capacitação 

Ao coletar os dados pós-teste, constatou-se que nenhuma ação referente à 

prevenção do álcool foi realizada pela equipe. Nos atendimentos individuais as práticas 

aumentaram, porém o foco era explorar a prevenção a nível social, com ações mais amplas, 

que alcancem o maior número de pessoas na comunidade. Era esperado que houvesse um 

diálogo com as ESF no sentido de uma multiplicação do conhecimento. Frente a todas 

estas questões os profissionais se posicionaram novamente colocando as dificuldades 

concentradas na falta de apoio à gestão, não só para implantar ações em relação ao uso de 

álcool, mas ao reconhecimento da problemática e da importância também de voltar atenção 

para os problemas de saúde mental no município 

“Acho que falta uma gestão que se interesse por isso e 

trabalhe em função disso. Nós já temos nosso trabalho, então 

para fazer esse novo trabalho a gente teria que ter apoio e 

liberação dos nossos superiores. Termos apoio material, 

porque se nos fizéssemos ia ser por nossa conta, não teria 

apoio de ninguém.” (P1) 

“Com a capacitação que recebemos, a gente acaba sendo um 

facilitador. Mais que um facilitador, um multiplicador. Só 

que para construir estes facilitadores nos precisamos do 

apoio da gestão e dos indicadores, para multiplicar esse 

conhecimento. Então se formos implementar estas ações na 

atenção básica, quais serão os atores envolvidos no 

planejamento destas ações?” (P1). 
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“Se tivesse uma gestão, ela reconheceria as necessidades da 

população. E a dependência química é uma prioridade a ser 

trabalhada e a gestão não sabe nada disso” (P3). 

“Não tem o incentivo e nem a vontade, e isso ficou explícito 

na conferencia municipal de políticas antidrogas, que não 

apareceu ninguém do poder público, só a gente. Então as 

comunidades terapêuticas tem ganhado força e mostrado 

consequentemente que o poder público tem que se ausentar 

mesmo. Daí o governo pagaria pra eles executarem. Ficou 

muito nítido a desresponsabilização do Estado com relação a 

política publica sobre drogas. Eu fiquei horrorizada!” (P1). 

“Ele deve ter um horror aos problemas de saúde mental! O 

CAPS daqui está abandonado! É um deposito de doentes 

mentais! Nós temos que fazer alguma coisa!” (P3). 

Após as queixas referentes à gestão, o movimento dos profissionais direciona o 

foco agora para a comunidade, reconhecendo também facilitadores 

“Precisamos das pessoas da comunidade envolvidas 

também....” (P2) 

“E na comunidade nos teríamos muitos facilitadores do A.A., 

pois são muito respeitados, pq já tiveram todo um percurso, 

pois a comunidade assistiu o fracasso e depois a 

vitória”(P3). 

Finalmente, os profissionais se colocam como foco da problemática. Dizem o por 

quê as práticas não se realizaram. Primeiramente colocam que existe uma falta de 

organização das atividades por parte deles, visualizando isso como meta primordial para 

implantar as ações 

“Tem que ser definido uma equipe de trabalho, com funções 

e condições de trabalho. Porque muita coisa começa e não 

termina” (P3) 

“Tem que ser muito bem estruturada. Porque não adianta a 

gente também ir lá nos PSF’s e multiplicar os conhecimento 
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de diagnóstico e intervenções breves e depois largá-los lá. 

Temos que estruturar até como podemos estar dando suporte. 

Seria uma ação dentro de uma intervenção mais ampla” 

(P1). 

“Nós sentimos muita falta de pelo menos uma vez no mês 

estarmos reunindo com todos os PSF’s ou profissionais da 

Atenção Básica para estarmos nos capacitando em diversos 

assuntos que nos demandam o dia-a-dia” (P4). 

Reconhecem também que o sistema local de saúde contribui muito para que as 

ações não aconteçam. Indicam a falta de articulação e sensibilização dos profissionais 

como pontos fundamentais a serem revistos e colocados em prática pelos profissionais. 

Reconhecem também que a motivação individual somada pode transformar todo um 

sistema 

“Há um interesse em implementar tais ações? Eu acredito 

que eles não vejam isso como interesse! E o NASF vai ter que 

levar isso sozinho? (P1) 

“Não tentamos fazer a multiplicação, porque não tem 

articulação” (P3). 

“Tem muitas ações que podem ser implementadas sem 

precisar de muito, basta boa vontade! (P1). 

 “Se houver sensibilização por parte dos profissionais sobre 

o álcool, o mínimo vamos conseguir fazer. Se cada 

profissional e setor quiser fazer, a rede vai acontecer, porque 

ainda está muito informal” (P5). 

Nos estudos de Ronzani et al (2008) e Ronzani et al (2009) encontraram-se vários 

obstáculos na implantação e implementação dessas práticas. Foram relatados, como acima 

nos relatos: falta de integração da equipe para executar o projeto; problemas sociais na 

comunidade e usuários que omitem informações sobre o padrão de consumo de álcool. 
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Categoria 4: Participação da Equipe 

Nesta categoria, foram explorados os dados que mostram as possibilidades colocadas 

pelos profissionais para efetivarem tais ações. Primeiramente a discussão se voltou para o 

fortalecimento do diálogo com as ESF, ter um conhecimento mais próximo da realidade 

das comunidades atendidas e um planejamento das atividades a serem realizadas 

“Eu acredito que devemos antes de qualquer intervenção, 

sensibilizar os profissionais. Daí sim analisar como os profissionais 

dos PSF’s possam aderir a estas práticas em seus territórios, de 

acordo com a realidade de cada local.” (P1). 

“Fazer uma parceria com os PSF’s, ter uma atividade em conjunto 

com os profissionais da atenção primária” (P4). 

“Montar um projeto para estar trabalhando estas ações e partir 

para a multiplicação” (P2). 

“Fazer um diagnóstico, um levantamento, uma pesquisa” (P5). 

“As ideias são muitas, mas você tá vendo como falta coordenação?” 

(P3). 

Os diálogos acima apresentados são finalizados com uma questão conclusiva sobre 

a falta de coordenação. Para os profissionais, as ações querem aparecer, porém não se pode 

expor formas individualizadas, sem planejamento e criatividade para a comunidade, pois 

corre um sério risco de não ser efetivo perante à demanda 

“Acho que nos teríamos até condições de criar opções. Eu 

não sei, talvez se nós tivéssemos uma coordenação, porque 

mesmo se somarmos nossos esforços individualizados eu 

acho que é em vão. Eu até tenho muitas ideias, mas pra 

operacionalizar, não sei, não tenho muitas atitudes” (P1). 

“Estávamos pensando em fazer somente uma palestra, Mas 

daí depois eu pensei... e ai? Só uma palestra? É igual jovem, 

eles não vão aderir àquela ideia somente através de uma 

palestra, não vai surtir um efeito. Tem que ser uma coisa 

contínua” (P2). 
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Mesmo perante as dificuldades apresentadas ao longo dos resultados, os 

profissionais também reconhecem o potencial que possuem para planejarem melhor as 

ações a serem implantadas 

  “O NASF hoje é respeitado e escutado naquilo que 

propomos, então podemos colocar isso como uma das 

prioridades” (P5). 

“Os profissionais são pessoas competentes tecnicamente, 

aceitas na comunidade” (P4). 

“Temos obstáculos transponíveis. Nós temos a função de 

mostrar que o problema existe” (P3). 

Assim finalizam a discussão com a observação de um dos profissionais se referindo 

também a uma possibilidade para eles 

“Capacitar os gestores. Às vezes não fazem não é porque não 

querem, mas porque não sabem da importância mesmo” 

(P3).  

 Ronzani et al (2009) encontrou também em seus dados, possibilidades dentro das 

equipes para possibilitar uma melhor efetividade das ações. Assim, encontrou respostas 

que se comparam aos dados encontrados aqui, como: buscar apoio de outros segmentos, 

educacional e comunitário; efetivo engajamento dos gestores; envolvimento da 

coordenação dos PSF e participação da equipe do PSF. O autor ainda ressalta a 

importância de haver uma atuação intersetorial.  
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“Não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, 

mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um 

certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 

possibilidade que tenha para não apenas falar de minha 

utopia, mas participar de práticas com ela coerentes”. 

(Paulo Freire) 
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CONCLUSÃO 

______________________________________________________________________ 

 

Penso que o trabalho com saúde pública é uma tarefa árdua, mas não impossível. 

As experiências que obtive com este estudo me permitiram chegar a muitas conclusões. A 

iniciar gostaria de compartilhar a dificuldade em se realizar o estudo no município. Ao 

fazer a proposta de uma capacitação às ESF os gestores pediram que aguardasse por volta 

de 6 meses. Após este período me pediram mais algum tempo para organizá-los em relação 

ao trabalho. O prazo cessou e não cederam os profissionais! Consegui um diálogo mais 

aberto à proposta com o NASF, onde fui bem acolhido e a proposta fez-se presente. Enfim, 

foi a primeira dificuldade encontrada no campo de estudos. 

Quando iniciei o trabalho com o NASF, pensei que pelos membros serem 

graduados, o curso de capacitação não fosse acrescentar conhecimento a eles. Na primeira 

sessão do grupo focal percebi que estava equivocado. Os membros do grupo demonstraram 

que precisavam sim daquele conhecimento, apesar do nível de escolaridade. A primeira 

conclusão que cheguei neste estudo é que o nível de escolaridade neste caso, tão 

específico, não foi o que mais influenciou. Os profissionais apresentaram sim, bons 

conhecimentos sobre o fenômeno do álcool, das políticas públicas e da importância da 

implantação de uma estrutura de prevenção nas comunidades. O que os profissionais não 

conseguiam era sistematizar tal conhecimento e planejar as ações. Percebi que a 

capacitação foi estimulante no sentido de integração da equipe sobre a temática e os grupos 

focais, um lugar da queixa, mas também da reflexão. Concluo, portanto que, na questão 

formação dos profissionais, estes foram beneficiados com as informações, mudaram alguns 

conceitos frente ao fenômeno, alguns mudaram atitudes e levantaram algumas questões.  

O conhecimento sobre álcool e drogas nos cursos de graduação não foram 

suficientes ou talvez fossem inexistentes para alguns profissionais, mostrando a falha das 

instituições de ensino na área da saúde ao não reconhecerem a importância de abarcar tal 

assunto na formação de seus profissionais. Outra falha referente à educação dos 

profissionais é a ausência da atuação da gestão referente à oferta de cursos de capacitação 

em todas as áreas. Os profissionais muitas vezes sentem-se incompetentes frente às 

diversas temáticas trazidas pela população e não atuam de forma efetiva e eficaz. 
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Em relação às crenças sobre o uso de álcool percebi que foram positivas desde o 

início. Penso que o fato de serem graduados, nesse caso, influenciou o reconhecimento do 

álcool como um grave problema social e de saúde pública. Apesar disso, crenças 

distorcidas ou negativas apresentadas no início sofreram alteração no pós-teste. Portanto 

concluo que o curso de capacitação influenciou a mudança de algumas crenças. 

Ao investigar sobre os desafios encontrados na implantação das ações de 

prevenção, percebo que tanto no pré quanto no pós-teste, os mesmos permanecem 

inalterados. Na coleta pré-teste houve um movimento grupal em direção à culpabilização 

da gestão e da formação dos profissionais das ESF. Já no pós-teste, os membros 

reconheceram-se atores na construção dessas ações e procuraram se justificar. Foi um 

momento reflexivo de responsabilização e reconhecimento de que ações são construídas 

em conjunto na rede e que muitas vezes os profissionais se acomodam com a dinâmica dos 

gestores e criam resistência em relação a tal. Não estou defendendo partes, mas a troca 

entre as partes. Sou a favor do diálogo, da tentativa e da sensibilização tanto dos gestores 

quanto dos profissionais.  

Nesse contexto, a implantação e implementação de ações está exposta a uma série 

de outros fatores organizacionais, que influenciam os resultados. Pensemos então que as 

ações efetivas atuam na pluralidades dos setores, ou seja, elas ganham força com as ações 

intersetoriais. Junto a este fator, temos fatores decisórios que dependem de uma rede de 

negociação entre os atores e os níveis de governo, gerando modificações no conteúdo das 

ações. Torna-se importante também ressaltar um dos destaques deste estudo, que foi o 

diagnóstico do próprio grupo em relação a ausência da rede de políticas públicas para o 

álcool e outras drogas. 

Outro fator é a fragmentação da burocracia. Tais disputas, a busca pela liderança 

institucional ou pessoal nos papéis-chave de execução política, traz à tona a relação 

público versus privado. Com isso, no âmbito do Estado, as ações são prejudicadas de 

forma mais acentuada. 

Um fator central a ser discutido é o contexto social ao qual vivemos. A tecnologia e 

o conhecimento sobre o fenômeno do álcool são precários tornando o grau de incerteza das 

ações muito alto. Com isso a adesão e a qualificação dos profissionais tornam-se fatores 

críticos na execução das ações. 
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O último fator ao qual quero destacar é a baixa capacidade institucional e gerencial 

que caracteriza a saúde pública municipal, que faz com que a implantação de algumas 

ações se defronte com a precariedade das informações necessárias para o desenvolvimento 

destas e assegurem os atores envolvidos para que atuem de forma coerente com as ações. O 

conjunto desses fatores tende a ser o maior dificultados tanto na implantação quanto na 

implementação e avaliação destas ações. Concluo, portanto que nenhuma ação foi 

implantada pelos profissionais referente à prevenção do uso de álcool e outras drogas após 

a capacitação. 

De forma geral, concluo que o estudo alcançou seus objetivos, respeitando a 

dinâmica e particularidades da equipe NASF e os fatores éticos propostos. O estudo, no 

entanto apresenta algumas limitações, como a ausência de dados quantitativos, 

impossibilitados pelo número reduzido de participantes. Com isso, os dados não podem ser 

generalizados à realidade de outros municípios, mas pode influenciar a reflexão dos 

profissionais e de gestores frente à importância da capacitação e implantação das ações de 

prevenção na comunidade. Outros estudos devem aprofundar esta temática em suas 

investigações, com número maior de equipes NASF, comparando os resultados das equipes 

de cada município. Outro fator importante é investigar a crença dos gestores frente ao 

fenômeno do álcool e das drogas, comparando os dados com os dos profissionais. 
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                        APÊNDICE I 

                            PROGRAMA DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM SAÚDE MENTAL – LAPSAM/UFSJ 

QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL 

 

 A) - DADOS SOBRE O PROFISSIONAL    

Número de Inscrição: __________________________           Data: ___/___/_____  

Núcleo ou Centro a que está vinculado:______________________________ 

Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino                                          Idade: _____ anos        

 

  

      B) DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS FORNECIDOS PELO RESPONDENTE: 

 

1. Qual é o seu estado civil? 

(  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 2. Vivendo como casado(a)     (  ) 3. Viúvo(a)             

(  ) 4. Casado(a)               (  ) 5. Separado(a) / Divorciado 

 

2. Qual seu Grau de Instrução?  

(  ) 1.Ensino Superior Completo                  (  ) 2. Especialização a concluir  

(  ) 3. Especialização concluída                   (  ) 4. Mestrado a concluir                                    

(  ) 5. Mestrado concluído                            (  ) 6. Doutorado a concluir 

(  ) 7. Doutorado concluído             (  ) 8. Ensino Superior Incompleto 

(  ) 9. Ensino Técnico profissionalizante     (  ) 10. Nenhuma resposta acima 

 

 

3. Você já fez algum curso de capacitação em álcool e outras drogas? 

        (  ) 1. Sim     (  ) 2. Não                                                                                                               

 

3.1. Se sim descreva por qual órgão ou instituição foi promovido:  
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4. Qual o tempo de sua atuação de serviço na área da saúde (em anos e meses)? 

______________ 

5. Qual o tempo de sua atuação de serviço na Unidade/Centro ou Núcleo? 

______________ 

 

C ) OUTROS DADOS SOBRE A VIDA DO RESPONDENTE: 

 

6. Na sua família há pessoas que tenham problemas relacionados ao uso de álcool ou outras 

drogas? 

         (  ) 1. Sim     (  ) 2. Não                                                                                                                     

 

          6.1.  Se sim, você como profissional da área da saúde (Marque a alternativa mais 

freqüente): 

 

            (  ) 1. Indica a esta pessoa buscar internação em comunidade terapêutica   

        (  ) 2.Indica a esta pessoa buscar atendimento em postos de saúde    

        (  ) 3. Indica a esta pessoa buscar atendimento médico                                                                 

        (  ) 4. Indica a esta pessoa buscar ajuda em grupos como o Alcoolicos Anônimos                                               

        (  ) 5. Conversa com esta pessoa sobre o problema sem indicar alternativas  

        (  ) 6. Não faz nada, pois não sabe como lidar com este problema 

 

D) DADOS SOBRE O TRABALHO NAS UNIDADES/CENTROS E NÚCLEOS 

      

7. Quando você faz atendimentos, você percebe ou se depara com pessoas que tem 

problemas com uso de bebidas álcoolicas?              ( )1.Sim            ( ) 2. Não                                                                 

8.Quando você se depara com estas situações, você faz algum tipo de intervenção 

(aconselhamento, indicação médica ou de tratamento, indicação religiosa, entre outras)?  

( )1.Sim   ( ) 2.Não                                                                                                                                  

 

     8.1. Se sim, descreva qual o tipo de intervenção você realiza? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

__________________________________________ 

   

9.Você enquanto Profissional da Saúde, acha que lidar com pessoas que fazem uso do 

álcool é:                               

(  ) 1. Muito fácil 

(  ) 2. Um pouco fácil 

(  ) 3. Fácil                                                                                                                                                   

(  ) 4. Um pouco difícil 

(  ) 5. Muito difícil 

10. Você considera que a saúde pública no município corresponde à demanda de usuários 

de álcool e outras drogas? 

 

                         1. (  ) Sim            2.(  ) Não        

 

11. Você ao analisar sua função no sistema público de saúde, considera que tem 

capacitação e suporte técnico e instrumental para lidar com usuários de álcool e outras 

drogas? 

 

                         1. (  ) Sim            2.(  ) Não        

 

12. Quais as dificuldades que você encontra para lidar com  o uso de álcool e outras drogas 

no atendimento a seus pacientes? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

13. O que você acha que poderia ser feito para ajudar-lhe nesta dificuldade?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 



121 

 

 

14. Você acha que a gestão de saúde no município tem se preocupado com os problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas? 

           1. (  ) Sim            2.(  ) Não                                                                                  [    ] 

 

      14.1. Se sim, o que tem sido feito: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

    14.2. Se não, o que você acha que os gestores poderiam fazer para ampliar esta atenção: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
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APÊNDICE II 

PROGRAMA DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM SAÚDE MENTAL – LAPSAM/UFSJ 

TESTE DE CONHECIMENTO SOBRE ÁLCOOL E INTERVENÇÕES BREVES 

 

MÚLTIPLA ESOLHA ( Marcar uma resposta apenas)  

       

1. De acordo com normas internacionais, aceita-se como beber moderado: 

1.1.(  ) Mulheres não grávidas – não mais do que uma dose por dia 

1.2.(  ) Mulheres não grávidas – não mais do que duas doses por dia. 

1.3.(  ) Homens – não mais do que três doses por dia. 

1.4.(  ) Acima de 65 anos – não mais do que duas doses por dia. 

1.5.(  ) Nenhuma das anteriores. 

 

2. Sob quais circunstâncias os pacientes deveriam ser aconselhados a se abster de álcool?  

2.1.(  ) Todos os pacientes com problemas relacionados ao uso de álcool 

2.2.(  ) Pacientes com história familiar de dependência de álcool ou alcoolismo 

2.3.(  ) Todos os pacientes acima de 65 anos 

2.4.(  ) Pacientes que sejam dependentes de álcool 

2.5.(  ) Pacientes que bebem para relaxar 

 

3. Uma garrafa pequena ou lata (350 ml) de cerveja tem aproximadamente a mesma 

quantidade de álcool que: 

3.1.(  ) 59 ml de vinho 

3.2.(  ) 44 ml de whisky 

3.3.(  ) 350 ml de vinho 

3.4.(  ) 15 ml de whisky 

3.5.(  ) b e c 

  

4. Qual a porcentagem da população é considerada “bebedor de risco”? 

4.1.(  ) 5% 

4.2.(  ) 10% 
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4.3.(  ) 20% 

4.4.(  ) 30% 

 

VERDADEIRO OU FALSO 

 

5. As pesquisas têm demonstrado 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. 

 

1.(    ) Verdadeiro                                             2.(    ) Falso                                                   

 

6. Questionários de auto-preenchimento podem ser usados para identificar problemas 

leves, moderados e graves relacionados ao uso de álcool em pacientes. 

1.(    ) Verdadeiro                                             2.(    ) Falso                                                   

 

7. Um estilo de confrontação é recomendado quando se aconselha pacientes sobre o seu 

comportamento de beber. 

1.(    ) Verdadeiro                                             2.(    ) Falso                                                   

 

8. Dependência de álcool não é uma doença, mas um padrão de comportamento 

desajustado. 

 

1.(    ) Verdadeiro                                             2.(    ) Falso                                                   

 

9. É de responsabilidade do Serviço de Segurança Pública acolher dependentes de álcool e 

outras drogas, e não dos serviços de saúde. 

 

1.(    ) Verdadeiro                                             2.(    ) Falso                                                   

 

10.A Atenção Básica não tem obrigações legais de tratar ou acolher pacientes com 

problemas de álcool e/ou outras drogas. 

 

1.(    ) Verdadeiro                                             2.(    ) Falso                                                   
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APÊNDICE III 

PROGRAMA DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM SAÚDE MENTAL – LAPSAM/UFSJ 

QUESTIONÁRIO PÓS-CAPACITAÇÃO 

 

1. Diante da capacitação adquirida, relate o que você conseguiu colocar em prática e 
como fez: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 

2. O que você sentiu dificuldade em colocar em prática? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 

3. Você acha que um curso de capacitação para lidar com os problemas advindos do 
álcool foi suficiente para abarcar os problemas do dia-a-dia do seu trabalho? Se 
NÃO, quais outros meios podem ser introduzidos junto a isso para uma prática mais 
congruente com a realidade? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 

4. Descreva o que você acha que no curso de capacitação poderia ser abordado, mas não 
foi, que pudesse ajudar ainda mais sua prática com usuários de álcool na 
comunidade: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. Sua equipe conseguiu formar uma rede? Mostre as facilidades e dificuldades de 
constituí-la 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 
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APÊNDICE IV 

PROGRAMA DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM SAÚDE MENTAL – LAPSAM/UFSJ 

QUESTIONÁRIO SOBRE PRÁTICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CRENÇAS 

DOS PROFISSIONAIS SOBRE O USO DO ÁLCOOL 

 

PARTE 1: QUESTÕES SOBRE A PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

1. Como parte de sua consulta a um paciente adulto, com que frequência você pergunta a 

ele (a) especificamente sobre seu consumo e a história dos problemas relacionados ao uso 

de álcool? 

1.1.(  ) Todas as vezes 

1.2.(  ) A maioria das vezes. 

1.3.(  ) Algumas vezes. 

1.4.(  ) Raramente ou nunca. 

1.5.(  ) 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, 

a diminuir ou parar com esse consumo?  

2.1.(  ) Todas as vezes 

2.2.(  ) A maioria das vezes. 

2.3.(  ) Algumas vezes. 

2.4.(  ) Raramente ou nunca. 

2.5.(  ) 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: 
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Área do 

Comportamento 
Sempre 

Quase 

sempre 

De vez em 

quando 
Raramente 

Não se 

aplica 

Fumar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Exercitar-se (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Consumo de Álcool (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Dieta/Alimentação (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Nível de estresse (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Uso de droga ilícita (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

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: 

 

5.1.(  ) Nenhum 

5.2.(  ) 1 – 5 pacientes 

5.3.(  ) 6 – 11 pacientes. 

5.4.(  ) 12 – 24 pacientes. 

5.5.(  ) 25 – 49 pacientes. 

5.6.(  ) 50 ou mais pacientes. 

5.7.(  ) Não se aplica. 

 

 

PARTE 2: QUESTÕES SOBRE SEU PAPEL COMO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

 

 

6. Você se sente preparado(a) para aconselhar os pacientes em cada uma das áreas de 

comportamento da lista apresentada a seguir? 



127 

 

Área do 

Comportamento 

Muito 

Preparado 

Um pouco 

preparado 

Um pouco 

despreparado 

Muito 

despreparado 

 Não Fumar (    ) (    ) (    ) (    ) 
Exercitar-se 

Regularmente 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

Reduzir o Consumo 

de Álcool 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

Evitar excesso de 

calorias 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

Reduzir o estresse (    ) (    ) (    ) (    ) 

Não usar drogas 

ilícita 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

7. 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 

incopetente 

Não Fumar (    ) (    ) (    ) (    ) 
Exercitar-se 

Regularmente 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

Reduzir o Consumo 

de Álcool 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

Evitar excesso de 

calorias 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

Reduzir o estresse (    ) (    ) (    ) (    ) 

Não usar drogas 

ilícita 
(    ) (    ) (    ) (    ) 
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PARTE 3: QUESTÕES SOBRE SUAS ATITUDES E CRENÇAS EM RELAÇÃO AOS 

PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL PELOS SEUS PACIENTES 

 

1. As seguintes afirmativas relacionam-se com o como lidar com usuários de risco. 

“Usuários de risco” são pessoas cujo o uso de álcool pode levar a problemas de 

saúde (ex. pressão alta, acidentes) ou a problemas sociais (ex. dificuldades na 

família e no trabalho), mas exclui pessoas claramente dependentes. Leia cada 

afirmativa que descreva como você se sente em relação a ela. Para cada alternativa, 

escolha uma alternativa, que variam de “concorda totalmente” a “discorda 

totalmente”.  

Afirmativas de 

Crenças de 

Comportamentos 

Concorda 

Totalmente 
Concorda 

Nem 

Concorda, 

nem 

Discorda 

Discorda 
Discorda 

Totalmente 

 Perguntar aos 

pacientes sobre seus 

hábitos de beber álcool, 

fornecerá muitas 

informações sobre seus 

riscos de problemas 

relacionados ao uso de 

substância álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Demonstrar minhas 

preocupações como 

profissional de saúde 

sobre os hábitos de 

beber de um paciente e 

os riscos relacionados 

para sua saúde resultará 

na sua redução do 

consumo de bebida. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Apenas falar aos 

pacientes sobre seu 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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consumo de álcool os 

levará a um aumento de 

uso. 

Tendo recebido 

informação e 

capacitação adequadas, 

os profissionais da 

atenção primária 

poderão ajudar os 

pacientes a reduzir seu 

consumo de álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Aconselhar os 

pacientes com 

problemas relacionados 

ao álcool a procurar 

assistência num serviço 

externo é o melhor que 

eu posso fazer por eles. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Falar sobre riscos à 

saúde decorrentes do 

uso os ajudará a reduzir 

seus próprios 

problemas relacionados 

ao álcool.  

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

 

Afirmativas de 

Crenças de 

Comportamentos 

 

 

Concorda 

Totalmente 

 

 

Concorda 

 

 

Nem 

Concorda, 

nem 

Discorda 

 

 

Discorda 

 

 

Discorda 

Totalmente 

Aconselhar pacientes a 

reduzir seu consumo 

causará a eles um 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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trauma psicológico. 

 Eu acho que conheço o 

suficiente sobre as 

causas dos problemas 

relacionados ao álcool 

para desempenhar meu 

papel ao lidar com os 

bebedores ou usuários 

de risco. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Eu acho que posso 

aconselhar 

apropriadamente meus 

pacientes sobre o 

consumo de álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Eu acho que não tenho 

muito a oferecer aos 

pacientes usuários ou 

bebedores de risco. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Meu conhecimento 

sobre os problemas 

relacionados ao álcool 

é adequado. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Mesmo quando é 

reconhecido que o uso 

de álcool 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. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Não é confortável aos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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profissionais da atenção 

primária perguntar aos 

pacientes sobre seu uso 

de álcool. 

Afirmativas de 

Crenças de 

Comportamentos 

 

Concorda 

Totalmente 

 

 

Concorda 

 

 

Nem 

Concorda, 

nem 

Discorda 

 

 

Discorda 

 

 

Discorda 

Totalmente 

 É importante para um 

profissional da atenção 

primária distinguir 

entre usuários de risco 

e aqueles que são 

dependentes do álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

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, 

mesmo quando o 

problema não é a razão 

principal da procura de 

tratamento. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

A detecção precoce do 

uso inadequado do 

álcool pode melhorar a 

chance do sucesso do 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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tratamento. 

 Usuários ou bebedores 

problemáticos podem 

aprender a diminuir o 

consumo e tê-lo sob 

controle novamente. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Informar os pacientes 

dos possíveis riscos à 

saúde associados com 

seu padrão de beber 

poderá levá-los a não 

retornar para a próxima 

consulta. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Afirmativas de 

Crenças de 

Comportamentos 

 

Concorda 

Totalmente 

 

 

Concorda 

 

 

Nem 

Concorda, 

nem 

Discorda 

 

 

Discorda 

 

 

Discorda 

Totalmente 

 Falar aos pacientes 

sobre seus problemas 

relacionados ao uso de 

álcool os tornará 

dependentes de mim 

para apoio. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Encaminhar os 

pacientes para 

avaliação e/ou 

tratamento dos 

problemas relacionados 

ao uso do álcool 

revelará que o paciente 

não teve cobertura 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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necessária pelo serviço. 

 Quando um paciente 

for identificado com 

problemas relacionados 

ao uso de álcool, os 

outros profissionais de 

saúde perderão o 

respeito por ele. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 Encaminhar os 

pacientes para 

avaliação e/ou 

tratamento dos 

problemas relacionados 

ao álcool resultará em 

não receber mais um 

feedback (resposta) 

sobre o paciente. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

 

2. As afirmativas seguintes referem-se ao papel do profissional da atenção primária 

em detectar pacientes com problemas relacionados ao álcool, 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 que eles 

consomem e que sintomas eles sentem. Leia cada afirmativa e assinale a melhor 

alternativa que descreva como você se sente em relação a ela. Para cada afirmativa, 

escolha uma alternativa que variam de “concorda totalmente” a “discorda 

totalmente”. 
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Afirmativas sobre a 

detecção do álcool ou outras 

drogas 

Concorda 

Totalmente 
Concorda 

Nem 

concorda nem 

Discorda 

Discorda 

Discorda 

Totalment

e 

 

Eu acho que não é papel do 

profissional da atenção 

primária perguntar aos 

pacientes sobre seu consumo 

de álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Eu sinto como invasão de 

privacidade perguntar aos 

pacientes sobre seu consumo 

de álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Geralmente, quando se 

pergunta sobre seu consumo 

de álcool, os pacientes não 

contam a verdade. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Eu não sei o que perguntar 

para obter informações sobre 

seu consumo de álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Os pacientes ficarão zangados 

se o profissional da atenção 

primária perguntar sobre seu 

consumo de álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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Afirmativas sobre a 

detecção do álcool ou outras 

drogas 

 

 

 

Concorda 

Totalmente 

 

 

 

Concorda 

 

 

 

Nem 

concorda nem 

Discorda 

 

 

 

Discorda 

 

 

 

Discorda 

Totalment

e 

O setor no qual trabalho não 

inclui perguntas formais para 

obter informações sobre 

consumo de álcool dos 

pacientes. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Em geral, consumir álcool 

não é um problema maior de 

saúde. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Existem problemas de saúde 

muito mais importantes do 

que o uso de álcool com os 

quais eu tenho que lidar na 

minha prática. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Eu acho que apenas 

especialistas deveriam fazer 

perguntas dessa natureza. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Poderia existir um risco de 

conseqüências legais se o 

paciente for identificado 

como usuário de risco. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Eu me sinto desconfortável 

perguntando sobre o padrão 

de uso de álcool dos 

pacientes. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Eu não sei como identificar 

usuários de risco que não 

apresentem sintomas óbvios 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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de consumo excessivo. 

 

 

 

Afirmativas sobre a 

detecção do álcool ou outras 

drogas 

 

 

 

Concorda 

Totalmente 

 

 

 

 

Concorda 

 

 

 

Nem 

concorda nem 

Discorda 

 

 

 

 

Discorda 

 

 

 

Discorda 

Totalment

e 

Os profissionais da atenção 

primária estão muito 

ocupados com os problemas 

médicos. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

 

 

3. As afirmativas abaixo referem-se ao interesse profissional sobre o padrão de uso de 

álcool e os riscos de saúde relacionados a esse uso ou sobre o aconselhamento para 

diminuir ou parar com o uso de álcool. Leia cada afirmativa e assinale a melhor 

alternativa que descreva como você se sente em relação a ela. Para cada afirmativa, 

escolha uma alternativa que variam de “concorda totalmente” a “Discorda 

totalmente”. 

 

Afirmativas 

sobre o 

aconselhamento 

breve 

Concorda 

Totalmente 
Concorda 

Nem 

Concorda 

Nem 

Discorda 

Discorda 
Discorda 

Totalmente 

Eu acho que não 

é papel do 

profissional da 

saúde fazer essas 

declarações ou 

dar esses 

conselhos. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Eu acho que (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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usuários ou 

bebedores de 

risco não podem 

ser ajudados antes 

de chegar ao 

“fundo do poço”. 

 

Afirmativas 

sobre o 

aconselhamento 

breve 

Concorda 

Totalmente 
Concorda 

Nem 

Concorda 

Nem 

Discorda 

Discorda 
Discorda 

Totalmente 

Eu não sei como 

eu abordaria 

efetivamente os 

pacientes para 

reduzir seu 

consumo. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Os pacientes 

ficarão zangados 

ou incomodados 

se eu aconselhá-

los sobre seu 

consumo de 

álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Não há tempo 

suficiente para 

aconselhar os 

pacientes sobre 

seu consumo de 

álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

A instituição na 

qual trabalho não 

tem um protocolo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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formal para esse 

tipo de 

intervenção. 

Eu acho que 

apenas 

especialistas 

deveriam fazer 

intervenções e 

aconselhamento 

dessa natureza. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Eu acho que 

posso aconselhar 

adequadamente 

meus pacientes 

sobre o álcool. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Afirmativas 

sobre o 

aconselhamento 

breve 

Concorda 

Totalmente 
Concorda 

Nem 

Concorda 

Nem 

Discorda 

Discorda 
Discorda 

Totalmente 

O sistema de 

saúde não paga 

pelo 

aconselhamento 

sobre o álcool aos 

profissionais de 

saúde na prática 

geral. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Eu não estou à 

vontade para 

fazer esta 

intervenção. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Não há benefícios 

profissionais por 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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oferecer estes 

conselhos. 

Em geral, é 

gratificante 

trabalhar com 

usuários ou 

bebedores de 

risco. 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

      

      

Existem 

problemas de 

saúde mais 

importantes do 

que o uso de 

álcool para lidar. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Em geral, meus 

colegas e eu 

somos cépticos 

sobre medicina 

comportamental. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Não é fornecida 

informação aos 

profissionais da 

atenção primária 

sobre como 

encaminhar 

pacientes aos 

especialistas em 

dependência. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

É fácil 

generalizar os 

casos realmente 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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ruins de 

dependência para 

todos os pacientes 

com problemas 

relacionados ao 

álcool 

 

4. 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 

Fazer perguntas para 

coletar informações sobre 

o risco de problemas 

relacionados ao álcool 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Avaliar a história familiar 

de problemas de álcool 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

Avaliar no paciente os 

sinais e os sintomas 

presentes de dependência 

ao álcool 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Fazer perguntas usando um 

questionário de detecção 

de álcool, tal como o 

CAGE, AUDIT ou MAST.  

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Fazer perguntas de 

natureza pessoal ou 

delicadas quando 

entrevistar um paciente 

sobre seu consumo. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 
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Expor suas preocupações 

profissionais médicas sobre 

o padrão de uso beber e os 

riscos à saúde do paciente. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Recomendar o consumo de 

baixo risco para seu 

paciente. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Fornecer material 

educacional aos pacientes 

para ajudá-los a diminuir 

seu consumo. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Encaminhar o paciente 

para avaliação diagnóstica 

ou tratamento. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

Perguntar no seguimento 

sobre o padrão de uso de 

álcool do paciente. 

(    ) (    ) (    ) (    ) 
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APÊNDICE V 
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APÊNDICE VI 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação de Ações de Capacitação em 

Profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde na Mudança de Crenças e Atitudes 

sobre o uso de Álcool”.                                                                                                    

 O objetivo deste estudo é avaliar o processo de mudanças de crenças e atitudes a partir da 

capacitação realizada. Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração para 

responder a questões concernentes à temática proposta. O estudo constará de um 

questionário que tem o objetivo de fazer um levantamento do seu conhecimento sobre a 

temática da dependência do álcool. Você também participará de uma capacitação a partir 

das temáticas abordadas: epidemiologia, aspectos biológicos, psicológicos e sociais a 

respeito dos efeitos decorrentes do uso do álcool, critérios do padrão de uso, a importância 

da prevenção da recaída e fatores de risco, estratégias de diagnóstico e intervenções breves. 

Será formado um grupo focal para a sensibilização do acolhimento e abordagem de 

usuários de álcool na comunidade. Serão reaplicados os instrumentos utilizados 

previamente na coleta de dados pré-capacitação. Nos grupos focais serão abordados temas 

de discussão tais como obstáculos para a aplicabilidade; benefícios da capacitação; 

informações recebidas; adequação do modelo à rotina dos serviços; pontos fortes, 

dificuldades, aprendizagens, formas de reestruturação do projeto; disseminação do modelo 

para outros serviços e crenças sobre alcoolismo na população. 

Não há perguntas e/ou respostas certas ou erradas, o importante é a sua opinião e 

participação. Este estudo não vai interferir no cargo em que ocupa neste posto de trabalho e 

não oferece nenhum risco profissional ou desconforto para você. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo algum. Pela sua participação 

no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento do estudo ou em posteriores publicações. Todas as informações 

prestadas por você bem como sua atuação e participação são sigilosas e ficarão apenas 

entre nós. As sessões de grupo focal serão gravadas por um gravador, onde somente o 
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pesquisador responsável terá acesso, para melhor aproveitamento na análise dos dados. A 

divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de 

pessoas. 

Os resultados deste estudo trarão a possibilidade de integrar as ações da atenção primária 

em saúde, capacitar as equipes e aumentar a cobertura assistencial de saúde geral à 

população. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o                                                   (nome do participante) 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que 

serei submetido. A explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará 

em nenhum risco para mim.  

 

Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não me prejudicará de forma alguma. Sei que meu nome 

não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do 

estudo. Portanto, concordo em participar deste estudo e contribuir para que a pesquisa seja 

realizada.  

 

....................................., ......./...................../................ 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Pesquisador Responsável pelo estudo – felipecarb@yahoo.com.br / (32) 8816-9962. 


