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"A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos 

conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis. 

Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, 

precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e 

doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. (...) 

Soldados! Não batalheis pela escravidão! Lutai pela liberdade! No décimo sétimo 

capítulo de São Lucas está escrito que o Reino de Deus está dentro do homem – 

não de um só homem ou grupo de homens, mas dos homens todos! Está em vós! 

Vós, o povo, tendes o poder – o poder de criar máquinas. O poder de criar 

felicidade! Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela... de fazê-la 

uma aventura maravilhosa. Portanto – em nome da democracia – usemos desse 

poder, unamo-nos todos nós. Lutemos por um mundo novo... um mundo bom que a 

todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à 

velhice. (...)" 

Filme: O Grande Ditador 

Autor: Charles Chaplin 
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RESUMO 

Introdução: Estima-se que no Brasil, cerca de 20% dos usuários de serviços de Atenção 
Primária à Saúde (APS) apresentam padrão de consumo de álcool problemático, sendo 
escassas as estratégias para o enfrentamento desse fenômeno. Apesar de as Intervenções 
Breves (IBs) serem apontadas como recurso importante na redução do consumo nocivo do 
álcool no cenário da APS, existem diversas barreiras que dificultam a sua implantação no 
país, carência de recursos humanos, falta de tempo dos profissionais e a alta demanda de 
usuários nos serviços tem sido apontadas como as principais dificuldades a serem 
enfrentadas. Objetivo: Verificar a efetividade Intervenção Breve Grupal (IBG) realizada por 
enfermeiros, na redução do uso de risco e nocivo de álcool em usuários de um serviço de 
APS. Método: Tratou-se de um ensaio clínico, controlado com follow-up de 90 dias, 
realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A amostra foi composta 180 sujeitos 
que apresentaram pontuação sugestiva de padrão de uso de risco ou nocivo de álcool no 
AUDIT. Os usuários que foram randomizados para o Grupo Experimental (GE), foram 
submetidos à IBG, enquanto os indivíduos alocados no Grupo Controle (GC) receberam um 
folheto informativo sobre problemas relacionados ao consumo nocivo de álcool. Ambos os 
grupos participaram de uma avaliação de seguimento após 90 dias. A IBG foi composta por 
quatro sessões grupais, com encontros semanais e uma sessão de seguimento após 90 
dias. Para coleta de dados foram aplicados os instrumentos de caracterização 
sociodemográfica, clínica e comportamental, o AUDIT e a Régua de Prontidão para 
Mudança (RPM). O modelo linear misto foi utilizado para avaliar a efetividade da IBG na 
redução do consumo de álcool e na alteração do estágio de prontidão para mudança. O 
nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: Dos 180 sujeitos que faziam uso de 
risco/nocivo de álcool, n=44 completaram todas as fases da pesquisa. O GE apresentou 
redução estatisticamente significativa (p≤ 0,01) de cerca de 10 pontos no escore do AUDIT 
após a IBG (Antes IBG=15,89±6,62 - uso de risco; Após IBG=6,40±5,05 - uso de baixo risco) 
mantendo o uso de baixo risco no seguimento (6,69±6,38 – uso de baixo risco). O GC 
apresentou redução estatisticamente significativa (p≤ 0,01) de cerca de 3 pontos no escore 
do AUDIT (Antes =13,11±4,54 - uso de risco; Após =9,83±5,54 - uso de risco) voltando ao 
padrão de uso de álcool igual a aquele identificado no início, no seguimento (13,00±5,70 - 
uso de risco). As diferenças entre os dois grupos (GE x GC) na redução do consumo foram 
estatisticamente significativas (p≤ 0,01). Com relação à efetividade da intervenção nos 
estágios de prontidão para mudança do padrão do uso do álcool observou-se que o GE 
apresentou aumento dos escores de motivação após a IBG (Antes IBG=6,55±3,41 – 
preparação; Após IBG=8,00±2,88 – ação) e manteve os escores de motivação elevados no 
seguimento (7,92±3,06-ação). No GC houve um aumento da motivação inicial 
(Antes=5,42±3,26 – preparação; Após =6,67±3,05 - preparação) e redução dos escores de 
motivação no seguimento (4,80±2,86 - contemplação), evidenciando diferenças 
estatisticamente significativas (p=0,03) no seguimento entre os grupos. Conclusão: 
Evidenciou-se que a intervenção breve grupal realizada pelo enfermeiro no contexto da APS 
foi efetiva para redução do consumo de álcool em indivíduos com padrão de uso de 
risco/nocivo, bem como influencia positivamente nos estágios de prontidão para mudança 
do hábito de beber nesses usuários.  
 
 

Palavras-chaves: Enfermagem em saúde comunitária. Alcoolismo. Estudos de 
intervenção. Atenção primária à saúde. Enfermagem 
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ABSTRACT 
 

Introduction: In Brazil, about 20% of primary health care facilities’s users presented 
problematic alcohol consumption pattern, and strategies for combating this phenomenon are 
scarces. Despite the brief interventions (BIs) are pointed as important feature in reducing 
harmful alcohol consumption in the Primary health care facilities, there are several barriers 
that hinder its deployment in the country, lack of human resources, lack of time of the 
professionals and the high demand of users in the services has been identified as the main 
difficulties to be faced. Objective: To verify the effectiveness of Brief Intervention Group 
(BIG) performed by nurses, in reducing the hazardous and harmful use of alcohol in an PHC 
service users. Methods: This was a controlled clinical trial with follow-up of 90 days, held in 
a Basic Health Unit (BHU). The sample was composed of 180 subjects who have submitted 
scores suggestive of usage pattern of hazardous or harmful to alcohol in the AUDIT. Users 
who were randomized to the Experimental Group (EG), were submitted to BIG, while 
individuals allocated in the Control group (CG) received a leaflet about problems related to 
the harmful consumption of alcohol. Both groups participated in a follow-up review after 90 
days. The BIG was composed of four group sessions, with weekly meetings and a follow-up 
session after 90 days. Data collection instruments were applied to sociodemographic, 
clinical, and behavioral profiling, AUDIT and the readiness to change (RPM). The mixed 
linear model was used to evaluate the effectiveness of the BIG in reducing alcohol 
consumption and change in the stage of readiness for change. The significance level 
adopted was 5%.  Results: Of 180 subjects who made of alcohol hazardous and harmful 
use, n=44 completed all phases of the research. The EG presented statistically significant 
reduction (p ≤ 0.01) of about 10 points in the score of the AUDIT after BIG (Before BIG = 15 
.89 ± 6.62-use of risk; After BIG = 6 .40 ± 5.05-low-risk use) while maintaining the use of low 
risk following (6.69 ± 6.38 – use of low risk). The CG presented statistically significant 
reduction (p ≤ 0.01) of about 3 points in the AUDIT score (Before-use of 13.11 ± 4.54 risk; 
After 9.83 ± 5.54-use of risk) returning to the pattern of use of alcohol equal to that identified 
in the beginning, following (13.00 ± 5.70-use of risk). The differences between the two 
groups (EG x CG) in reduced consumption were statistically significant (p ≤ 0.01). Regarding 
the effectiveness of intervention in stages of readiness to change the pattern of alcohol use 
showed that the EG scores increased motivation after BIG (Before BIG = 6 .55 ± 3.41-
preparation; After BIG = 8 .00 ± 2.88-action) and kept the scores high motivation following 
(7.92 ± 3.06-action). In the CG increased initial motivation (Before = 5 .42 ± 3.26-preparation; 
After 6.67 ± 3.05-preparation) and reduction of scores of motivation following (4.80 ± 2.86-
contemplation), showing statistically significant differences (p = 0 .03) following among 
groups. Conclusion: It was evidenced that the intervention group performed by nurse soon 
in the context of the APS was effective for reducing alcohol consumption in individuals with 
hazardous or harmful use, as well as positively influence in stages of readiness to change 
the habit of drinking in these users. 

 
Keywords: Community Health Nursing. Alcoholism. Intervention Studies. Primary 
Health Care. Nurse  
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APRESENTAÇÃO 

  

Após a pesquisa realizada durante o mestrado em 2010, sobre o tema 

atitudes de enfermeiros frente ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista, foi observado 

que os enfermeiros com experiências no atendimento aos usuários de álcool e que 

realizaram alguma capacitação na área de álcool e outras drogas, tinham uma 

tendência a terem atitudes mais positivas frente aos usuários de álcool.  

Considerando esses resultados, e visto que o conhecimento sobre o tema 

álcool e outras drogas favorece a redução do estigma, e uma vez que, no Brasil, 

existem cursos de capacitação para profissionais da saúde promovidos pela 

Secretaria de Políticas sobre drogas (SENAD) desde 2006/2007, ou seja, a quase 

10 anos profissionais de saúde, inclusive, profissionais da atenção primária de todo 

o país vêm sendo capacitados para a qualificação da atenção aos usuários de álcool 

e outras drogas no Brasil, com a perspectiva desses implementarem medidas e 

estratégias de prevenção ao uso de substâncias, inclusive frente ao uso nocivo de 

álcool, tendo em vista que, uma parcela importante da população que frequenta 

serviços de atenção básica fazem uso problemático de álcool, entretanto, medidas 

de baixo custo, como a Intervenção Breve, são pouco utilizadas pelos profissionais 

desses serviços. 

Assim, para compreender melhor, quais os motivos dos profissionais de 

saúde, ainda terem dificuldades para implementação da prática de atenção ao uso 

de substâncias na atenção básica, mesmo após receberem capacitação relacionada 

ao enfrentamento dessa problemática, observamos na literatura, que as maiores 

dificuldades para implementação das intervenções breves na atenção básica 

brasileira, estão relacionadas a falta de tempo, a falta de recursos e principalmente a 

alta de demanda de pacientes que frequentam o serviço.  

Nessa perspectiva, como enfermeira experiente no cuidado em saúde mental 

e aos usuários de álcool e outras drogas, assim como, em vivências e capacitações 

voltadas ao cuidado da saúde mental na atenção básica, comecei a pensar na 

possibilidade da utilização da abordagem em grupo pelo enfermeiro, para prevenção 

e redução de danos do uso nocivo de álcool na atenção básica. Tendo em vista, o 

vasto número de enfermeiros nos serviços de saúde brasileiros, e o fato de ser 

comum a prática dessa abordagem em grupo por este profissional de saúde na 

prevenção de variados comportamentos de risco na atenção básica. 



 

Diante disso, e sabendo-se que já existe uma estratégia de enfrentamento 

para essa problemática validada e eficaz em diversos países do mundo e já 

conhecida por muitos profissionais da saúde, por meio das capacitações 

disponibilizadas a quase 10 anos no país, que é a intervenção breve, pensamos na 

hipótese de que a associação da intervenção breve com a abordagem em grupo e a 

sua aplicabilidade nesses serviços, diante das barreiras expostas, seria efetiva e 

mais atraente a implementação dessas nos serviços de atenção primária à saúde, 

devido ao fato da abordagem em grupo, necessitar de poucos profissionais para sua 

realização e atender a um maior número de usuários ao mesmo tempo. 

Assim, consideramos investigar o uso dessa tecnologia inovadora 

(Intervenção Breve Grupal), conduzidas por enfermeiros, na redução do consumo de 

risco e nocivo de álcool de usuários atendidos num serviço de atenção primária à 

saúde, visto a necessidade de se investir em pesquisas que busque evidencias 

sobre estratégias na área de prevenção e redução do uso nocivo de álcool e outras 

drogas mais adequadas à realidade prática dos trabalhadores desses serviços, para 

que os mesmos possam fazer uso dessas ferramentas com maior efetividade e  

assim, introduzi-las em sua rotina de serviço, satisfazendo as diretrizes políticas 

nacionais públicas relacionadas a atenção aos usuários de álcool e outras drogas 

voltadas a redução de danos da população vulnerável e por sua vez, a prevenção do 

desenvolvimento de problemas crônicos psicossociais relacionados ao uso de álcool 

e outras drogas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos mais remotos o consumo de álcool esteve ligado a rituais 

mágico-religiosos. Os primeiros indícios do consumo humano de bebidas alcoólicas 

que continham etanol podem ser encontrados em casos paleolíticos e há evidências 

sobre o aproveitamento humano dessas bebidas há cerca de quatro milênios 

(Anthony, 2009). Até a idade-média as bebidas alcoólicas eram fabricadas por meio 

do processo de fermentação. Com o advento da destilação, passaram a produzir 

bebidas de mais alto teor alcoólico e após a revolução industrial houve o aumento da 

oferta e generalização do consumo, levando o uso de álcool a ter um duplo 

significado, ou seja, por um lado o seu consumo era de caráter quase mágico ou de 

ritualização,  e por outro, era tido como produto comercial de alto valor, sendo fator 

de desenvolvimento social para alguns países (Anthony, 2009).  

Com o aumento da comercialização e da banalização do uso de álcool, e a 

ingestão de grandes quantidades da substância num curto espaço de tempo 

objetivando a embriaguez como facilitadora de desinibição social, em eventos 

festivos e comemorativos, o uso passa a gerar além da síndrome de dependência 

alcoólica, outras consequências sérias do ponto de vista da saúde pública (Brasil, 

2009). 

Esta percepção das consequências nocivas do uso do álcool, entretanto, não 

é recente. Ela aparece há mais de 3.000 anos atrás, documentada em antigas leis 

da Mesopotâmia, onde se limitava a quantidade de álcool ofertada à aqueles 

indivíduos que já apresentavam sinais de intoxicação, medida similar às atuais leis 

de Dram Shop (nome dado às lojas que vendem bebidas alcoólicas), que restringem 

a venda de álcool quando os consumidores já se encontram fortemente alcoolizados 

(Cheng, 2009). 

Com relação ao uso de bebidas alcoólicas no mundo, estima-se que a cada 

ano, cerca de dois bilhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 40% (ou duas em 

cada cinco pessoas) da população mundial acima de 15 anos fazem o uso dessa 
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substância, (WHOSIS, 2003). Destes 16% faz uso de maneira nociva (INPAD, 

2014) fenômeno que se constitui um dos maiores e mais onerosos problemas de 

saúde pública ao redor do mundo atualmente.  

O consumo nocivo de álcool causa anualmente 3,3 milhões de mortes (5,9% 

do total, sendo, 7,6% de homens e 4% das mulheres) e a perda de 139 milhões 

(5,1% do total) de anos de vida ajustados por incapacidade (DALYS) em todo o 

mundo (WHO, 2014).  

Estima-se que o custo econômico resultante da utilização do álcool nas 

economias desenvolvidas varia entre 0,5% e 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) 

(WHO, 2000).  

Segundo o Relatório Global sobre consumo de álcool (WHO, 2014), as 

regiões no mundo com mais elevados níveis de consumo de álcool ainda são 

consideradas a Europa e a região das Américas. 

 Na União Europeia (UE), calcula-se que os custos tangíveis (possíveis) do 

álcool em 2003 tenham sido €125 bilhões, e os intangíveis €270 bilhões (Anderson, 

Baumberg, 2006). Os custos sociais e econômicos muito elevados têm conduzido a 

uma crescente preocupação, não só da OMS, mas de vários organismos da União 

Europeia (Anderson, Baumberg, 2006). 

A Europa é a região global com mais elevado consumo de álcool, sendo que 

por ano estima-se que uma pessoa consuma 11 litros de álcool, e cerca de 5% dos 

homens e 1% das mulheres são dependentes, além disso, o consumo de álcool é 

responsável por 7,4% de todas as incapacidades e mortes prematuras nesse 

continente (Madelin, 2008). A população europeia corresponde a 14,7% dos 

consumidores de álcool do mundo todo e o consumo de álcool dessa população 

corresponde à um quarto, ou seja, 25,7% do consumo de álcool no mundo (WHO, 

2014). No que se refere à mortalidade, o álcool é responsável por cerca de 195.000 

mortes por ano na UE, e a percentagem de mortes atribuíveis ao álcool é maior nas 

idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos e é mais elevada no sexo masculino 

(cerca de 25 a 30% do número total de mortes) que no sexo feminino (10 a 15%)  

(Madelin, 2008). 

                                                           
 Uso Nocivo/Abuso é um padrão de uso onde aumenta o risco de consequências prejudiciais para o usuário. Na 

CID-10, o termo “uso nocivo” é utilizado como aquele que resulta em dano físico ou mental. Na DSM-IV, utiliza-

se o termo “abuso”, definido de forma mais precisa e considerando também consequências sociais de um uso 

problemático, na ausência de compulsividade e fenômenos como tolerância e abstinência (OMS, 1994). 
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Na região das Américas, 20,9% da população com mais de 15 anos fazem 

uso pesado episódico de álcool (5 ou mais doses numa única ocasião), e observa-se 

que no Canadá 10,2% da população fazem uso de álcool e dentre esses, 18,8% dos 

homens e 7,4% das mulheres com 15 anos ou mais fizeram uso pesado de álcool 

em 2010 (WHO, 2014). 

Nos Estados Unidos cerca de 16% da população, fazem uso pesado 

episódico de álcool (WHO, 2014), sendo que o uso nocivo de álcool é responsável 

por mais de 100.000 mortes anualmente e tem sido considerado a principal causa de 

morbidade no país (DHHS, 2001). 

No que refere a América Latina e região do Caribe, o consumo de álcool é um 

dos fatores de risco mais importantes para a Carga Global de Doenças (Global 

Burden of Diesease – GBD), uma vez que, nessa região, 10% das mortes e 

incapacitações são atribuídas ao álcool (Anthony et. al.,1998) e estima-se que a 

dependência alcoólica, represente mais de 50% de toda a carga de morbidade 

relacionada com o álcool, sendo que, dos mais de 30 milhões de pessoas possíveis 

de preencher critérios diagnósticos para transtornos por consumo de álcool, apenas 

25% recebem algum tipo de assistência médica (Kohn et al., 2005). 

No Brasil cerca de 20 milhões de pessoas (12%), precisam de atendimento 

eventual de saúde mental (transtornos mentais menos graves), dentre os quais se 

enquadram os transtornos decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas 

(6 a 8%), em contrapartida o sistema assistencial têm privilegiado as pessoas mais 

acometidas, nos dispositivos de atenção hospitalar, porém, os usuários que já 

apresentam padrão de dependência alcoólica não constituem a maior parcela da 

população de consumidores desta substância, assim tornando-se necessário se 

pensar em “problemas associados ao uso nocivo de álcool” do que apenas se 

pensar na “dependência” propriamente dita (Brasil, 2002), considerando que no 

Brasil estima-se que o consumo total de álcool equivale à 8,7 litros, por pessoa, 

sendo que, apesar de 42% da população brasileira em 2010 não ter ingerido álcool 

nos últimos 12 meses, 16% dos bebedores fizeram uso pesado episódico de álcool, 

consumo este, que pode levar à sérios danos à saúde (WHO, 2014). 

Estudo realizado pela - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), relacionados ao consumo de 

álcool, dentre a população adulta geral, a frequência do consumo nocivo de bebidas 
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alcoólicas nos últimos 30 dias foi de 18,4%, sendo quase três vezes maior em 

homens (27,9%) do que em mulheres (10,3%). Em ambos os sexos, o consumo 

nocivo de bebidas alcoólicas foi mais frequente entre os indivíduos mais jovens e 

tendeu a aumentar com o nível de escolaridade (Brasil, 2013). 

No que se refere ao uso nocivo a atual Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10) (OMS, 1994), define o mesmo, como um padrão de beber que 

tenha causado danos para a saúde, tais danos podem ser físicos ou metal. Já o 

consumo de risco, apesar de constituir um potencial para prejuízos à saúde do 

indivíduo, não está incluído nas descrições da CID 10, porém, este se constitui num 

padrão de uso de extrema importância para o rastreamento de problemas 

relacionados ao uso de álcool, pois, se refere a um consumo de álcool que acarreta, 

de acordo com a sua própria denominação, riscos de consequências devido ao uso 

para o bebedor, ou seja, quando o indivíduo faz um consumo que ainda não 

acarretou num dano físico ou mental, mas, que tem um potencial risco para 

desenvolver algum dano e evoluir então, para o uso nocivo de álcool (possuí já 

algum dano devido ao consumo).  

Estas consequências, assim, como o consumo de risco ou nocivo podem ser 

tanto de ordem física quanto mental, ou podem ainda, incluir consequências sociais 

para o bebedor ou para os demais (Babor et al., 2001). 

Considerando as consequências negativas para a saúde e a qualidade de 

vida da população ocasionada pelo consumo nocivo de álcool, o qual contribuiu para 

o aparecimento de morbidades que causam morte e limitações funcionais, como a 

hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, câncer gastrintestinal, cirrose 

hepática, pancreatite crônica e câncer (WHO, 2014), somado ao fato de que as 

consequências do uso nocivo de álcool não se restringem apenas aos aspectos 

relacionados à saúde, pois, a violência doméstica lesões corporais, traumas, 

tentativas de homicídios, acidentes de trânsito, absenteísmo ao trabalho e 

aposentadorias precoces, são também cada vez mais evidentes em contextos nos 

quais o álcool se faz presente (Laranjeira, Romano, 2004; Anthony, 2009; Andrade, 

Anthony, Silveira, 2009).  

É possível compreender as estimativas brasileiras de que o uso de álcool 

pode ser responsável por mais de 10% dos problemas totais de saúde no país 

(Meloni, Laranjeira, 2004). O que parece justificar a presença de usuários que 
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preenchem critérios para o uso de risco e nocivo do álcool nos serviços de saúde 

brasileiros, quer sejam hospitalares  (Noto et al.,2002) quer sejam de Atenção 

Primária a Saúde (APS) (Jomar, Abreu, Griep, 2014; Vargas, Bittencourt, Barroso, 

2014; Vargas, Oliveira, Araújo, 2009; Magnabosco, Formigoni, Ronzani, 2007; 

Cordeiro et al., 2006). 

Especificamente na atenção primária à saúde, a OMS estima que 20% dos 

pacientes atendidos nestes serviços apresentam algum tipo de problema 

relacionado ao uso de álcool (Brasil, 2004). De acordo com Aalto, Pekuri, Seppa 

(2001), dependendo da região, durante o período de um ano, entre 60 e 75% da 

população procuram algum tipo de atendimento em serviços de atenção primária à 

saúde. Estudo realizado na África do Sul apontou que de 4.900 pacientes que 

faziam tratamento para tuberculose atendidos na atenção primária, 23,2% faziam 

uso nocivo de álcool e 12,7% preenchiam critérios para dependência (Peltzer et al., 

2012).  

Na Rússia estudo evidenciou que o consumo de álcool entre os trabalhadores 

de indústrias é alarmante e uma das maiores causas da redução da expectativa de 

vida nessa população e que de uma amostra de 442 trabalhadores, 95% que 

receberam intervenção breve (IB), faziam uso nocivo de álcool nos últimos 12 meses 

antes de receber a intervenção (Allen et al., 2011).  

Estudos relacionados à identificação dos padrões de uso de álcool de 

usuários da atenção primária na Europa, evidenciaram prevalências entre 15 e 17% 

na Itália (Agabio et al., 2006), 8% na França (Gache et al., 2005) e 20% no Reino 

Unido (Coulton et al., 2006). 

No Reino Unido, estudo (Kaner et al., 2009) apontou que a cada cinco 

pacientes que são atendidos na atenção primária, um apresenta consumo nocivo de 

álcool e que bebedores excessivos frequentam duas vezes mais os serviços de 

atenção primária à saúde do que outros pacientes (Lock et al., 2006).  

Nos Estados Unidos da América (Reiff-Hekking et al., 2005) 

aproximadamente 80% dos adultos procuram os serviços de APS pelo menos uma 

vez por ano, e quase um quinto dos pacientes atendidos nestes serviços bebem em 

níveis considerados “de risco” ou “nocivo” (Fleming et al., 1997, 1998).  

De um modo geral, estudos internacionais (Kaner et al., 2009; Lock et al., 

2006; Fleming et al., 1997; 1998) realizados nas últimas décadas têm evidenciado 
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alta prevalência de uso nocivo de álcool entre pacientes da atenção primária à 

saúde. 

No Brasil estima-se que o percentual de pessoas que procuram o serviço de 

atenção primária à saúde para atendimento em saúde de forma geral, atinja entre 50 

e 65% da população (Ronzani et al., 2005) e apesar do uso nocivo de álcool ser uma 

das maiores causas de morbidade e mortalidade, poucos estudos foram realizados 

sobre a prevalência de indivíduos com problemas relacionados ao álcool em 

unidades de APS, entretanto, os estudos realizados (Jomar, Abreu, Griep, 

2014;Vargas, Bittencourt, Barroso, 2014; Vargas, Oliveira, Araújo, 2009; 

Magnabosco, Formigoni, Ronzani, 2007; Cordeiro et al., 2006) evidenciaram a 

presença significativa entre 3 e 10% de pessoas com problemas relacionados ao 

álcool nesses serviços.  

Estudo realizado em uma cidade da região nordeste, constatou que o padrão 

de consumo da maioria dos pacientes atendidos na atenção primária à saúde era de 

consumo nocivo de álcool, já que, 12,8% da amostra do estudo faziam  este 

consumo, sendo a maior parte dos consumidores homens jovens (Cordeiro et al., 

2006). 

Avaliando o padrão de consumo de álcool dos usuários de serviços da 

atenção primária à saúde das cidades de Juiz de Fora e Rio Pomba, Minas Gerais, 

os autores (Magnabosco, Formigoni, Ronzani, 2007) verificaram que, 18,3% das 

pessoas avaliadas encontravam-se na faixa de uso de risco, 77,9% da amostra 

faziam uso de baixo risco ou eram abstêmios, e 3,8% pontuaram na faixa sugestiva 

de dependência. De modo geral, esse estudo também encontrou que os homens 

apresentaram comportamento de risco em maior frequência do que as mulheres, 

sendo mais prevalente na faixa etária dos 38 aos 47 anos de idade (Magnabosco, 

Formigoni, Ronzani, 2007). 

Pesquisa avaliando os padrões de consumo de usuários dos serviços de 

atenção primária à saúde do Rio de Janeiro, verificou que de uma amostra de 301 

indivíduos, 17,6% faziam uso de álcool de risco e 6,3% faziam consumo de nocivo 

de álcool, sendo que a metade dos participantes relatou fazer consumo de bebidas 

alcoólicas (Jomar, Abreu, Griep, 2014). 

Em outro estudo envolvendo 755 sujeitos atendidos na atenção primária à 

saúde no interior de São Paulo, verificou que 78% dos usuários eram abstinentes ou 
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faziam uso de baixo risco e 22% faziam uso problemático do álcool, dos quais 10% 

faziam uso de risco, 2% uso nocivo e 10% provável dependência (Vargas, 

Bittencourt, Barroso, 2014). Os maiores preditores para o uso de risco foram: 

pertencer ao gênero masculino; renda > que 6 salários mínimos e tabagismo; para 

provável dependência, os maiores preditores foram: sexo masculino, trabalhar no 

comércio e tabagismo. Parcela significativa dos usuários apresentou padrões 

problemáticos de uso de álcool, reforçando a necessidade de ações preventivas, 

pois os serviços de APS são excelentes espaços para combinar oportunidades de 

rastreamento e utilização de estratégias para redução dos prejuízos relacionados ao 

uso problemático do álcool (Vargas, Bittencourt, Barroso, 2014).  

Diante do exposto, é possível verificar que uma parcela importante da 

população atendida na atenção primária à saúde faz uso de risco/nocivo de álcool, 

por conseguinte, a atenção primária à saúde é considerada um espaço privilegiado 

para prática de prevenção em saúde, uma vez que os serviços de cuidados 

primários de saúde constituem o primeiro ponto de contato dos indivíduos, famílias e 

comunidades na maioria dos países (Kaner et al., 2001), por essa razão, têm sido 

indispensáveis se pensar em estratégias de enfrentamento para essa problemática, 

dentre elas a aplicação de intervenções breves, sendo que estas têm sido efetivas 

neste contexto para redução do consumo de álcool, inclusive no Brasil.  

Esses serviços são espaços estratégicos (Babor et al., 2001) para aplicação 

de intervenções breves para a redução do consumo de risco e nocivo de álcool, 

tanto devido à sua universalidade quanto a grande proporção da população que 

acessa esses serviços todos os anos.  

Assim, considerando o fato da atenção primária à saúde ser mundialmente 

reconhecida como porta de entrada do atendimento em saúde, e por esse motivo, a 

implementação de estratégias para redução do uso de risco e nocivo nestes serviços 

permitiria detectar precocemente pessoas que fazem uso de risco, ou ainda não 

dependentes de álcool, torna-se necessário verificar a importância da 

implementação de estratégias de intervenção para redução do consumo de álcool na 

APS, já que estudos nos Estados Unidos (Fleming et al.,1997; (Bien, Miller, Tonigan, 

1993; Ockene et al., 1999; Reiff-Hekking et al., 2005; Lee et al., 2009), na Europa 

(Lock, Kaner, 2004; Goodall et al., 2008; Kaner et al., 2013;  Ribeiro, 2011), na 
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Rússia (Allen et al., 2011) e na África (Peltzer et al., 2011), vêm demonstrando a 

efetividade das intervenções breves nesse contexto. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar a efetividade da intervenção breve grupal realizada por enfermeiros, na 

redução do uso de risco e nocivo de álcool em usuários de um serviço de atenção 

primária à saúde. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o padrão de uso de álcool de usuários de uma Unidade Básica de Saúde 

de São Paulo. 

 Verificar a efetividade da IB grupal nos estágios de prontidão para mudança de 

comportamento de beber de usuários de um serviço de atenção primária. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 INTERVENÇÕES BREVES PARA REDUCÃO DO USO DE RISCO E 

NOCIVO DO ALCOOL  

 

A intervenção breve (IB) foi proposta como uma abordagem psicoterapêutica 

para dependentes de álcool, em 1972, por Sanchez-Craig e colaboradores no 

Canadá (Sanchez-Craig, Wilkinson,1989). Com a aplicação de quatro sessões 

focalizadas e simples, seus autores observaram uma redução imediata do consumo 

de álcool em dependentes graves e, consequentemente, uma melhora na saúde, 

quando comparada a uma amostra semelhante de pacientes sem tratamento 

(Sanchez-Craig, Wilkinson, 1989). 

A IB refere-se a uma modalidade de atendimento com tempo limitado, 

focando a mudança de comportamento do indivíduo (Fleming, Manwell, 1999). 

Trata-se de intervenções cujo objetivo é identificar um problema real ou potencial 

relacionado ao uso de álcool e motivar o indivíduo para que faça algo a respeito 

(OMS, 2001). 

Considerando a IB como uma importante estratégia para a redução do uso de 

álcool, foram realizados diversos estudos objetivando testar a eficácia dessa 

estratégia em várias partes do mundo. 

Nos Estados Unidos, estudo de Fleming et al. (1997) sugere que a 

intervenção breve pode levar pacientes com uso de risco ou nocivo de álcool a 

reduzirem seu ato de beber. Pesquisa (Bien, Miller, Tonigan, 1993) envolvendo 32 

estudos sobre intervenção breve, evidenciou que a média observada de mudança 

positiva nos grupos que receberam intervenção foi de cerca de 27%, sugerindo que 

a avaliação do consumo de álcool, aliada a intervenção breve podem ter levado a 

motivação dos pacientes para alterar os seus comportamentos de beber. 

Ockene et al. (1999), avaliando o resultado de pesquisas conduzidas através 

de estudos clínicos randomizados em serviços de cuidado a saúde evidenciaram 

que bebedores pesados respondem a IB com redução em torno de 20 a 30% do 

consumo de álcool. 

No estudo de Reiff-Hekking et al. (2005) com o objetivo de determinar se as 

intervenções breves realizadas por médicos e enfermeiros de APS durante suas 
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rotinas de trabalho, eram eficazes na redução do consumo de álcool entre 

bebedores pesados, foi evidenciado que os pacientes que receberam as 

intervenções breves tiveram 1,8 vezes maior probabilidade de reduzir o consumo de 

álcool do que aqueles que receberam somente os folhetos informativos. Os autores 

concluíram que usuários com uso pesado do álcool podem alcançar significativa 

redução do consumo de álcool mediante rastreamento e intervenções breves, 

oferecidos por médicos ou enfermeiros e ainda apontaram que intervenções breves 

realizadas em serviços de atenção primária podem reduzir significativamente o 

consumo de álcool em bebedores de alto risco e ajudá-los a manter as reduções 

anteriormente alcançadas e que os profissionais de atenção primária, podem 

efetivamente ajudar pacientes com uso problemático de álcool abordando 

brevemente estas questões no âmbito de uma consulta clínica que pode ter sido 

agendada para resolução de outro problema de saúde(Reiff-Hekking et al.,2005). 

Em um estudo de avaliação da eficácia de IB em pacientes idosos, evidenciou 

que os pacientes que receberam três sessões de IB, apresentaram significativa 

mudança no padrão de uso e nos episódios de beber pesado (binge drinking), 

reduzindo de 25,2 doses por semana para 7,1 doses em média, seis meses após a 

intervenção (Lee et al., 2009). 

Dentre os estudos sobre intervenção breve realizados na Europa, Lock e 

Kaner (2004) apontaram que as intervenções breves aplicadas em serviços de 

atenção primária à saúde podem resultar na redução de 20% do consumo excessivo 

de álcool quando comparados com indivíduos que recebem avaliações e 

intervenções convencionais ou grupos controles de pesquisa. 

Na Escócia (Goodall et al., 2008) com o objetivo de avaliar o efeito das 

intervenções breves conduzidas por enfermeiros na redução do consumo de álcool 

em pacientes com injúrias faciais, realizaram estudo controlado randomizado, sendo 

que um grupo recebeu folhetos explicativos sobre os problemas relacionados ao 

consumo de álcool e o outro recebeu intervenções breves, ambos os grupos foram 

acompanhados três e doze meses após a intervenção, os resultados apontaram que 

as intervenções breves foram mais efetivas na redução do consumo de álcool que 

os folhetos explicativos sobre a problemática. 

Na Inglaterra, estudo que avaliou a eficácia e custo-efetividade de diferentes 

modelos de triagem para identificar bebedores de risco ou prejudicial na atenção 
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primária e diferentes intensidades de intervenção breve para reduzir a ingestão 

excessiva em pacientes de cuidados primários, verificou que 30% de uma amostra 

de 2.991 pacientes apresentaram uso nocivo de álcool e no que se referem às 

intervenções realizadas, os pacientes que receberam IB de 5 minutos e intervenção 

mais conselho sobre estilo de vida, ficaram mais satisfeitos com o tratamento, assim 

como aderiram melhor ao serviço do que os pacientes que receberam apenas um 

folheto informativo, além disso a intervenção sobre estilo de vida obteve maior 

influência na mudança de comportamento de beber (Kaner et al., 2013). 

Em Portugal, foi realizado um estudo que evidenciou que 20,5% dos 

pacientes recrutados para pesquisa rastreados em serviços de atenção primária 

apresentavam uso de risco para álcool e que após nove meses de seguimento 

houve uma redução da pontuação no AUDIT pelos pacientes que receberam IB 

(Ribeiro, 2011), assim como na Rússia observou-se uma positiva aceitação de IB na 

APS por homens de meia idade e classificados como bebedores de risco (Allen et 

al., 2011). 

Já na África, pesquisa realizada para rastrear o uso de álcool entre pacientes 

tuberculosos, sugeriu que apenas o fato de informar os pacientes sobre o seu uso 

de álcool e realizar educação em saúde com esses pacientes pode ser efetivo nos 

serviços de atenção primária (Peltzer et al., 2013). 

Apesar da eficácia das intervenções breves apontada na literatura, nos 

últimos anos pesquisadores têm evidenciado algumas dificuldades existentes na 

implementação das mesmas e dos autores que estudaram as barreiras relacionadas 

a implantação das IBs nos serviços de atenção primária à saúde (Nemeth  et al., 

2013; Ribeiro, 2011) evidenciaram que dentre os fatores mais problemáticos para a 

implantação dessas intervenções estão: a falta de protocolo de IB no serviço 

(Hyman, Crosby, 2010; Allen et al., 2011), a dificuldade de aderência dos 

profissionais (Allen et al., 2011; Ribeiro, 2011), devido à falta de treinamento e treino 

dos profissionais (Peltzer et al., 2008; Ribeiro, 2011; Keurhorst et al., 2013), 

insatisfação da equipe em atender esses pacientes (Ribeiro, 2011), falta de 

documentação no serviço, quando é aplicada a intervenção (Aspy  et al.,  2008) e 

falta de apoio e preparo dos gestores para inserção dessa prática no serviço 

(Nyamathi et al., 2010). 



Revisão da literatura 36  

Janaina Soares 

 

Ainda no que se refere às dificuldades de implementação da intervenção 

breve, há evidencias que indicam que é necessário a formação dos gestores dos 

serviços no sentido de sensibilizá-los a aderência dessa intervenção (Ronzani, Mota, 

Souza, 2009), somado a isso, estudo sintetizou quatro fatores que exercem impacto 

nos serviços e nos trabalhadores para adoção do uso da IB pelos profissionais na 

sua prática cotidiana, como estratégia de enfrentamento aos transtornos decorrentes 

do uso de álcool, sendo eles: Inovação,(percepção dos profissionais relacionadas a 

prática nova ser melhor que a prática atual, nos resultados e na complexidade da 

prática) canais de comunicação (disseminação de conhecimento referente às IBs, 

programas de treinamento), tempo e sistemas sociais (estruturas, normas, 

protocolos de atendimento, opção de líderes (profissional referência) (Neushotz, 

Fitzpatrick, 2008).  

Consistentes com essa síntese de fatores capazes de interferir na adoção da 

intervenção breve pelos profissionais de saúde, estudo brasileiro (Costa et al., 2013) 

identificou como pontos de dificuldade de implementação da IB em APS, a 

insuficiência de recursos (humanos, financeiros, infraestrutura), falta de integralidade 

e intersetorialidade da rede assistencial, falta de participação dos médicos, formação 

calcada no saber médico/biológico, participação insuficiente da gestão de saúde, 

falta de mobilização e participação da sociedade civil, ausência de momentos onde a 

população fosse convidada a participar do planejamento e execução das políticas 

públicas (Costa et al., 2013). 

Portanto, considerando resultados de estudos (Kaner et al., 2013; Pereira et 

al., 2013; Keurhorst et al., 2013) que evidenciam que rastreamentos desenvolvidos 

para identificar bebedores problemas por meio das intervenções breves têm sido 

eficazes na redução do consumo problemático do álcool, os quais além de identificar 

usuários de risco e aqueles susceptíveis de estarem dependentes de álcool, 

direcionam o encaminhamento desses últimos para avaliação diagnóstica, 

encorajando os pacientes a procurarem tratamentos especializados.  

Entretanto, têm sido apontadas diversas barreiras para a implantação dessas 

estratégias nos serviços de saúde inclusive na atenção primária à saúde, dentre elas 

a falta de capacitação dos profissionais e a falta de recursos humanos suficientes 

para atender a demanda.  
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Deste modo, considerando que os enfermeiros se apresentam em maior 

número nos serviços de saúde inclusive na atenção primária, o que possibilita o seu 

maior contato com a população, além de ser o profissional de frente na atenção 

básica à saúde, e que muitas de suas atividades nesse contexto são realizadas em 

intervenções grupais, como os grupos de diabetes e hipertensão, atividade física, 

planejamento familiar, grupos de adesão medicamentosa dentre outros (Brasil, 

2013), considera-se que ele seja um profissional chave para a implementação 

dessas estratégias nos serviços de atenção primária à saúde, utilizando-se de 

estratégias já bastante dominadas por essa categoria profissional nesse contexto, 

que são os grupos de educação em saúde, podendo ser esses também valiosos 

recursos no enfrentamento do uso de risco/nocivo de álcool.  

Além disso, a utilização dessa estratégia poderá oferecer subsídios para o 

enfrentamento de uma das principais barreiras apontadas pelos profissionais da 

atenção primária à saúde para implantação da intervenção breve, que é a falta de 

tempo dos trabalhadores (Neushotz, Fitzpatrick, 2008) já que as estratégias em 

grupo têm o potencial de otimizar o tempo desse profissional.  

 

3.2 O ENFERMEIRO NO CONTEXTO DAS INTERVENÇÕES BREVES 

 

A efetividade das intervenções breves para bebedores nocivos tem sido bem 

evidenciada na literatura e reconhecida mundialmente. O enfermeiro apesar de ser 

um importante profissional para realização das mesmas, tem sido um recurso pouco 

explorado e provavelmente pouco utilizado pelos sistemas e políticas de saúde de 

vários países, inclusive no Brasil, onde não se encontrou nenhum estudo publicado 

sobre a prática da intervenção breve por enfermeiros (Gonçalves et al., 2011). 

Entretanto, a literatura evidencia que esses profissionais tendem a reconhecer as 

intervenções frente aos problemas relacionados ao álcool como uma legítima função 

da enfermagem (Lock et al., 2002) e mostram-se dispostos a participar das 

atividades nelas envolvidas (Anderson et al., 2001).  

Alie-se a isso, o fato de que elementos importantes das IBs como 

levantamento e prevenção de problemas de saúde constituem características 

marcantes do cuidado de enfermagem (Lock et al., 2002; Gonçalves et al., 2011). 

Apesar disso, a maioria das pesquisas realizadas sobre as IBs em serviços de 
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atenção primária à saúde são centradas em intervenções conduzidas por outros 

profissionais que não o enfermeiro, o que parece comprovar o fato de esse ser um 

profissional pouco explorado nesses cenários para o desenvolvimento dessas 

práticas. 

Buscando dados a respeito do tema na literatura nacional constata-se que 

pouco tem sido produzido sobre a temática, de uma forma geral no Brasil, e 

nenhuma produção publicada foi encontrada sobre a enfermagem no contexto das 

IBs frente problemas decorrentes do uso nocivo de álcool.  

Dos poucos estudos publicados encontrados na literatura brasileira a maioria 

se refere a descrição da implantação de rotinas de rastreamento em serviços de 

APS do país (Ronzani et al., 2005), outros se ocupam de apresentar revisões sobre 

o tema (Minto et al., 2007), e alguns ocupam-se da descrição de atividades de 

capacitação de profissionais para o desempenho das mesmas (Corradi-Webster et 

al., 2005). Sendo escassos de maneira geral estudos que descrevam a 

operacionalização dessa estratégia pelos profissionais de saúde, o que incluiu o 

enfermeiro. 

Embora ainda, com a pouca expressividade alguns estudos envolvendo a 

enfermagem/enfermeiro e as IBs podem ser encontrados na literatura estrangeira, 

Lock et al. (2006), evidenciou que o profissional enfermeiro é considerado um 

agente efetivo e capaz de realizar IBs, sendo que o baixo custo do emprego dessas 

intervenções somado a habilidade do enfermeiro na aplicabilidade das IBs, indica 

que eles podem constituir uma opção mais eficiente para o desenvolvimento de tais 

ações no âmbito dos serviços de APS. 

Consistente com esses apontamentos (Lock et al., 2002; McIntosh et al., 

1997; Tomson et al., 1998; Deehan et al., 1998) evidenciaram que as IBs 

conduzidas por enfermeiros tanto em serviços de APS, quanto em serviços 

hospitalares, são efetivas. 

Estudo Canadense (McIntosh et al., 1997) que objetivou avaliar o efeito de 

IBs em bebedores de risco em uma unidade de saúde da família, e comparar o 

efeito das IBs realizadas por enfermeiros e médicos, evidenciou que não foram 

encontradas diferenças significativas entre o grupo de tratamento nos três, seis e 12 

meses de seguimento, demonstrando que as intervenções breves realizadas por 
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enfermeiros têm a mesma eficácia do que aquelas realizadas por outros 

profissionais. 

Estudo realizado na Suécia (Tomson et al., 1998), com o objetivo de avaliar a 

redução do consumo alcoólico em indivíduos que receberam IBs por enfermeiros de 

serviços de APS, encontrou que houve redução do uso de álcool pelos indivíduos 

acompanhados por esses profissionais. Estudo inglês (Deehan et al., 1998) 

avaliando a eficácia de IBs realizadas por enfermeiros de unidades hospitalares 

encontraram que mais de 60% dos pacientes tratados apresentaram redução do 

consumo durante o seguimento de seis meses. 

Ensaio clínico realizado nos Estados Unidos com o objetivo de avaliar 

intervenções breves realizadas por enfermeiros e médicos na atenção primária à 

saúde (Ockene et al., 1999), verificou que IBs realizadas por enfermeiros são tão 

eficazes quanto às realizadas por médicos na atenção primária à saúde. 

Pesquisadores (Lock et al. 2006), no Reino Unido, verificaram que no 

contexto da atenção primária à saúde, uma sessão de intervenção breve de cinco a 

10 minutos realizada por enfermeiros, foi efetiva na redução de números de doses 

de álcool consumidas por dia, assim como no aumento da qualidade de vida dos 

pacientes.  

Na África do Sul, foi verificado que IBs conduzidas por enfermeiros da APS 

para usuários de álcool e outras drogas resultou na redução de 38% o consumo de 

álcool (Mertens et al., 2014). 

Revisão sistemática realizada nos Estados Unidos da América (Hyman, 2006) 

com o objetivo de explorar a literatura sobre IB em álcool, analisando a situação dos 

enfermeiros na realização destas intervenções, constatou que a maioria dos 

estudos, têm focado o papel do médico nas IBs, apontando para uma escassez de 

estudos definindo e avaliando o potencial papel do enfermeiro na realização das IBs 

para bebedores nocivos em APS.  

Em revisão mais recente de ensaios clínicos randomizados (Joseph et al., 

2014), foi evidenciada a eficácia das IBs conduzidas por enfermeiros na redução do 

consumo de álcool e na manutenção da redução, mesmo após três, seis ou 12 

meses de follow-up, comparada à outros tratamentos e com grupo controle, assim 

como foi identificado que IBs realizadas por enfermeiros são tão eficazes quanto as 

realizadas por médicos.  
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Ao concluir a revisão o autor (Joseph et al., 2014), ressalta que independente 

do cenário de prática do enfermeiro, este se torna um profissional potencial para 

prática das IBs devido ao impacto na redução do consumo de álcool, entretanto é 

necessário que os serviços de saúde encorajam esses profissionais na realização 

dessa prática, pois faltam investimentos em treinamentos e preparo dos mesmos 

(Joseph et al., 2014). 

Os estudos disponíveis na literatura, permitem evidenciar uma escassez de 

estudos publicados relatando a efetividade das IBs despendidas por enfermeiros, 

não estando disponíveis por exemplo, revisões amplas da efetividade de IBs 

aplicadas por enfermeiros.  

Os resultados dos poucos estudos disponíveis, evidenciam que as IBs 

realizadas por enfermeiros são tão efetivas quanto aquelas realizadas por médicos 

(McIntosh et al., 1997; Tomson et al., 1998; Ockene et al., 1999; Hyman, 2006), e 

que dentre as barreiras encontradas pelos enfermeiros para a realização dessa 

prática incluem, a falta de tempo e de recursos humanos nos serviços (Neushotz, 

Fitzpatrick, 2008; Costa et al., 2013), a ausência de educação e treinamento, bem 

como de sistemas de suporte e a falta de autonomia (Hyman, 2006; Joseph et al., 

2014) . 

Assim, considerando as barreiras para realização das IBs, evidenciadas na 

literatura como, a falta de tempo (Neushotz, Fitzpatrick, 2008; Babor et al. 2001), 

política do serviço, (Costa et al., 2013) reconhecimento do profissional enfermeiro 

com habilidades e como elemento chave na condução dessas estratégias (Allen et 

al., 2011; Ribeiro, 2011), falta de apoio dos gestores dos serviços na implementação 

de tais estratégias (Nyamanth, 2010) e sabido que dentre os fatores que mais 

dificultam a implantação das intervenções breves na atenção primária à saúde está 

no fato de que apesar das intervenções breves serem intervenções de curta duração 

e demandem pouco tempo de atendimento, devido as intervenções breves serem 

individualizadas, acabam exigindo maior demanda de recursos humanos para 

atender essa clientela, tornando-se, necessário pensar em estratégias que otimizem 

o tempo desses profissionais.  

Embora existirem dificuldades para implantação da intervenção breve, foi 

evidenciado que os profissionais da enfermagem estão mais dispostos a 

implementação dessa prática, assim como, esses profissionais têm sido eficazes na 



Revisão da literatura 41  

Janaina Soares 

 

aplicação dessas intervenções, e considerando que esses profissionais estão em 

maior número nos serviços de atenção primária à saúde, é importante pensar em 

estratégias que possam atender a demanda desses serviços de forma ampliada, e 

em curto espaço de tempo, otimizando o tempo do profissional.  

Dentre as estratégias possíveis para o enfrentamento desses desafios e dada 

a dificuldade de implementação de intervenções breves individuais, e no sentido de 

fortalecer e ampliar o atendimento de usuários com padrão de uso de risco e nocivo 

de álcool, otimizando o aproveitamento dos profissionais de saúde o que inclui o 

enfermeiro, nessa perspectiva as intervenções em grupo podem constituir um 

recurso valioso para sanar esse problema.  

3.3 INTERVENÇÕES INDIVIDUAIS VERSUS INTERVENÇÕES EM GRUPO 

PARA O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  

 

Atualmente ainda são escassos os estudos disponíveis, que objetivaram 

compreender o efeito de intervenções em grupo frente a problemática do uso nocivo 

de álcool e outras drogas, mas dos poucos estudos encontrados, estes realizaram 

comparações entre intervenções individuais versus grupais. 

A respeito das intervenções em grupos para usuários de álcool e outras 

drogas, foram realizados estudos comparando intervenções em grupo e individuais 

na Noruega (Duckert, Johnsen, Amundsen, 1992) no Canadá (Graham et al., 1996) 

nos EUA (Schimitz et al., 1997) e no Brasil (Marques, Formigoni, 2001).  

Na Noruega os pacientes que faziam uso nocivo de álcool foram recrutados 

por meio de anúncios de jornal, e depois randomizados para um tratamento 

cognitivo-comportamental de 12 sessões de 90 minutos, realizado em um formato de 

grupo ou individual (Duckert, Johnsen, Amundsen, 1992).  

Os grupos eram de um único gênero e todos os participantes tiveram 

permissão de optar por um objetivo de abstinência ou moderação da bebida. No 

seguimento após 21 meses, não foram encontradas diferenças significativas entre 

as condições relacionadas ao consumo de álcool nos dois grupos (Duckert, 

Johnsen, Amundsen, 1992). 

Nos Estados Unidos, estudo realizado com pacientes dependentes de 

cocaína que haviam recentemente completado um programa de internação para 

dependentes químicos, foram subsequentemente randomizados (por coortes) a um 
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tratamento cognitivo-comportamental de 12 sessões de 60 minutos que seguia um 

manual para prevenção de recaída em formato de grupo ou individual. No 

seguimento de seis meses, não houve diferenças significativas entra as duas 

condições (Schimitz et al., 1997). Resultado semelhante foi encontrado no estudo 

realizado no Canadá (Graham et al., 1996).  

 Estudo brasileiro (Marques, Formigoni, 2001) que randomizaram pacientes 

abusadores de álcool e outras drogas à um tratamento cognitivo-comportamental de 

17 sessões realizado num formato de grupo e outro individual, observaram que não 

houve diferenças significativas nos índices de abandono entre as condições de 

grupo e individuais (Marques, Formigoni, 2001). 

Nos Estados Unidos (Nyamathi et al., 2010), foi conduzido um ensaio clínico 

randomizado, que objetivou comparar três modalidades de intervenção para redução 

do consumo de álcool, sendo duas em grupo e uma individual. Um grupo de 

intervenção era o programa de promoção à saúde para hepatite conduzido por 

enfermeiros, o outro era um grupo de entrevista motivacional realizado por 

psicólogos especializados e a entrevista motivacional individual, sendo que todas as 

intervenções foram realizadas em três sessões, e os grupos eram compostos por em 

média de cinco a sete membros.  

Os resultados mostraram que as três modalidades de intervenção resultou 

igualmente na redução de consumo de álcool por 50% da amostra, (Nyamathi et al., 

2010) evidenciando que não há diferenças entre as modalidades grupais e 

individuais, assim como, quanto aos tipos de profissionais que conduzem a 

intervenção, mostrando que enfermeiros treinados conduzindo grupos de promoção 

à saúde geral introduzindo informações relacionadas ao consumo de álcool e 

estimulando a mudança de comportamento, para hábitos mais saudáveis, são tão 

eficazes na promoção da redução do consumo nocivo de álcool, quanto as 

intervenções específicas voltadas ao uso nocivo de álcool realizadas por outros 

profissionais especializados.  

Pesquisa realizada no Brasil, que utilizou a abordagem de entrevista 

motivacional no formato grupal, com homens dependentes de álcool que estavam na 

fase de desintoxicação, que na avaliação inicial apresentavam um consumo médio 

de álcool de alto risco, (consumo de 200 unidades de álcool por semana), 

evidenciou na avaliação de seguimento (após três meses) que mais de 60% dos 
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pacientes não consumiram álcool após o tratamento e ainda os pacientes que 

continuaram consumindo álcool tiveram redução significativa no número de doses 

diárias, onde três meses antes do tratamento tinham um consumo em média de 36,1 

doses diárias e três meses após o tratamento mudaram o consumo para em média 

7,9 doses diárias (Jaeger, Oliveira, Freire, 2008). 

Portanto, apesar de poucos estudos terem sido realizados comparando 

condições de intervenção em grupo e individual (Duckert, Johnsen, Amundsen, 

1992; Graham et al., 1996; Schimitz et al., 1997; Marques e Formigoni, 2001; 

Nyamathi et al., 2010; Jaeger, Oliveira, Freire, 2008) para uso de substâncias, o 

achado mais notável e consistente entre as seis pesquisas disponíveis foi que, 

embora os pacientes tenham demonstrado melhora significativa no seu padrão de 

consumo de substâncias, não houve diferenças significativas nos desfechos entre os 

formatos de tratamento de grupo e individual.  

O que demonstra que a intervenção em grupo é tão eficaz quanto a individual 

para ser utilizada como estratégia de enfrentamento ao uso de drogas, evidenciando 

a possibilidade de avaliar estratégias de intervenção em grupo para usuários com 

padrão de uso de risco/nocivo de álcool. Porém, a maioria dos estudos citados 

anteriormente, as intervenções tinham 12 ou mais sessões. 

A esse respeito, é preciso considerar que apesar de que o maior número de 

sessões facilita o vínculo e este, por sua vez aumenta a adesão e reduz a taxa de 

abandono do tratamento, por outro lado a falta de tempo do indivíduo em participar 

de intervenções de longa duração pode aumentar as chances de abandono da 

intervenção pelo paciente, seja em grupo ou individual, o que reforça a necessidade 

de se pensar em abordagens breves envolvendo um maior número de participantes, 

sendo a intervenção grupal uma possibilidade para o enfrentamento do uso nocivo 

do álcool. 

 Considerando essa realidade referente ao abandono das sessões do 

tratamento longo, no Canadá pesquisadores (Sobell, Sobell, Agrawal, 2009), 

adaptaram uma técnica de abordagem em grupo chamada de tratamento de auto 

mudança guiada (AMG), e evidenciaram que aplicação dessa intervenção resultou 

na melhora significativamente considerável dos pacientes entre o tratamento e o 

seguimento (12 meses), independente da condição de intervenção (grupal ou 

individual), sendo que os pacientes que faziam uso nocivo de álcool que fizeram o 
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tratamento em grupo reduziram o número médio de doses diárias de 6,7 para 4,6 

doses após o tratamento e para os pacientes na condição de tratamento individual 

reduziram o número médio de doses de 6,4 para 4,1 doses diárias (Sobell, Sobell, 

Agrawal, 2009).  

Ainda avaliando a proporção de tempo gasto pelo terapeuta comparada entre 

as condições de tratamento em grupo versus individual, verificou-se uma economia 

de 41,4% no tempo dos terapeutas quando conduzindo a intervenção de grupo, 

além disso, os participantes da condição de grupo mostraram-se extremamente 

satisfeitos em serem designados para esta condição (Sobell, Sobell, Agrawal, 2009). 

Considerando que estudos realizados que compararam intervenções em 

grupo e individuais, evidenciaram que as intervenções em grupo são tão eficazes 

quanto as individuais, (Marques, Formigoni, 2001; Nyamathi et al., 2010), que elas 

ocupam menor tempo dos profissionais de saúde para realização, atendendo uma 

maior demanda de pacientes do que se fossem individuais (Sobell e Sobell, 2013), e 

que o menor número de sessões possibilita a menor taxa de abandono pelo paciente 

do tratamento, aliadas as dificuldades apontadas pelos especialistas para a 

implementação da IB no âmbito da atenção primária, dentre elas: a falta de tempo 

dos profissionais (Ribeiro, 2011; Allen et al.,2011) e falta de recursos humanos 

suficientes e considerando que não foram encontrados na literatura estudos que se 

propusessem a realizar a intervenção breve em grupo, e ainda a escassez de 

estudos brasileiros sobre as IBs realizadas por enfermeiros, julgou-se oportuno 

realizar um estudo para avaliar se as intervenções breves em grupo realizadas por 

enfermeiros no contexto da atenção primária à saúde exercem influência nos 

padrões de uso de risco/ nocivo de álcool. 

Para enfermagem, além de tratar-se de estudo pioneiro, uma vez que, 

nenhum estudo brasileiro sobre intervenções breves em grupo despendidas por 

esses profissionais, tenha sido publicado na literatura nacional. Esse estudo torna-se 

relevante, uma vez que, poderá fornecer subsídios para discussão e implementação 

das IBs realizadas por enfermeiros no formato de grupo no âmbito dos serviços de 

APS, além de identificar os limites e possibilidades da implementação de tais ações, 

por esses profissionais.  
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4 APORTE TEÓRICO 

4.1 GRUPOTERAPIA 

 

Estudioso Ballarin (2003) define grupo, como um conjunto de pessoas em 

relação umas com as outras. De acordo com a definição de grupo, Maximino (2001) 

corrobora com a conceituação de grupo como sendo um conjunto de pessoas, e 

complementa afirmando que esse conjunto não é um conjunto qualquer, e sim um 

recorte, sendo que, as pessoas que participam deste grupo devem apresentar 

características que as incluam neste coletivo, com características específicas, e 

excluam deste mesmo grupo as pessoas que não apresentam estas peculiaridades, 

ou seja, um conjunto de pessoas capazes de se reconhecer em sua singularidade e 

que estão exercendo uma ação interativa com objetivos compartilhados (Osório, 

2003).  

Estudioso, Gahagan (1976), ainda afirma que um conjunto de pessoas é um 

grupo quando suas atividades se relacionam mutuamente, de forma sistemática, 

para um determinado fim.  

Nesse sentido, Gastaldi e Hayashi (2003), acrescentam que um determinado 

número de pessoas reunidas não forma necessariamente um grupo, uma vez que, 

para que haja o grupo, deve existir uma inter-relação entre essas pessoas reunidas. 

Gastaldi e Hayashi, (2003) ainda consideram que a finalidade do grupo 

dependerá de quais as respostas se pretende buscar. Por essa razão, Rogers 

(1994), afirma existir inúmeras designações para grupo, tais como: grupos de 

encontro, de treino de sensibilidade, centrado na tarefa, de percepção sensorial, de 

criatividade e outros. 

Para definir o tipo de grupo é importante que o facilitador tenha claro que tipo 

de mudança pretende, que tipo de técnicas deverão ser aplicadas e para que tipo de 

pessoas, por qual tipo de facilitador e sob quais condições (Zimerman, 1993).  

Para Rogers (1994) o facilitador é a pessoa que cria condições para que se 

desencadeiem e se desenvolvam os processos de crescimento da pessoa, do grupo 

e das organizações, assim como é responsabilidade deste, em primeiro lugar a 

facilitação da expressão de sentimentos e pensamentos por parte dos membros do 

grupo. 
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Assim, considerando grupo como uma importante estratégia para o cuidado, 

uma vez que trata-se de uma abordagem que tem como um dos principais objetivos 

facilitar a expressão de sentimentos e pensamentos pelas pessoas que participam 

(Rogers, 1994), Liebmann (2000) aponta algumas razões para a utilização da 

abordagem grupal. 

1. Muito aprendizado social é feito em grupos; portando, o trabalho grupal 

fornece um contexto pertinente para a prática deste aprendizado; 

2. Pessoas com necessidades semelhantes podem apoiar-se mutuamente a 

sugerir soluções para problemas comuns, ajudando umas às outras; 

3. Os integrantes de um grupo podem aprender com o feedback dos outros; 

4. Os integrantes de um grupo podem experimentar novos papéis, ao verem 

qual é a reação do outro diante deles (modelagem dos papéis) e podem ser 

apoiados ou reforçados nisso; 

5. Os grupos podem ser catalisadores para o desenvolvimento de recursos e 

habilidades latentes; 

6. Os grupos são mais adequados para algumas pessoas, por exemplo, àquelas 

que considerem intensa demais a intimidade do trabalho individual; 

7. Os grupos podem ser mais democráticos, compartilhando o poder e a 

responsabilidade; 

8. Alguns terapeutas consideram o trabalho grupal mais satisfatório que o 

individual; 

9. Os grupos podem ser econômicos, permitindo que um especialista auxilie 

diversas pessoas ao mesmo tempo.  

Dentre as desvantagens das intervenções em grupo estão a manutenção do 

sigilo do grupo, já que há mais pessoas envolvidas; quanto ao fato de que os grupos 

dependem de recursos e de organização, por vezes difíceis; e de que nos grupos há 

menos atenção individual ao cliente e pode haver rotulação ou estigmatização 

(Liebmann, 2000). 

A abordagem grupal, portanto, se apresenta como uma estratégia potencial 

para a promoção à saúde, uma vez que, está vem sendo um importante desafio a 

ser enfrentado pelo profissional de saúde, tendo em vista que a promoção à saúde 

não concebe a ideia de investir em tecnologias visando a cura e tratamento, mas 

almeja que cada indivíduo tenha acesso e direitos iguais ao autoconhecimento e 

autocuidado (Alvarez et al., 2012).  

Diante desse desafio, a educação em saúde como estratégia para a 

promoção da saúde, constitui-se em uma importante função do enfermeiro, e este 
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deve estar preparado para assumir esse papel, entretanto, é observado o uso de 

técnicas ultrapassadas que não atingem o indivíduo, utilizadas para mudança de 

atitude por esses profissionais (Gastaldi, Hayashi, 2003). 

Assim, considerando os grupos, enquanto tecnologia de cuidado complexa e 

diversificada, estes podem ser úteis nas formulações de intervenções. Tais ofertas 

das formas de intervenção são derivadas das demandas recorrentes dos 

profissionais que desejam incorporar novas ferramentas de trabalho, perguntando-se 

“como faço grupo?”, “como saio do meu espaço clínico individual?”, entendendo este 

espaço como produtor de saúde e possuindo impacto nos determinantes e 

condicionantes de saúde dos sujeitos e coletividades (Brasil, 2013). 

Diante do exposto é importante refletir acerca da realização de grupos 

terapêuticos para pessoas com problemas associados ao uso de risco e nocivo de 

álcool, em razão do aumento da demanda atual no país, somado a necessidade de 

atender essa clientela, a falta de recursos humanos nos serviços de saúde para 

esse atendimento de forma individual, além de considerar as vantagens dos grupos 

terapêuticos nesse contexto, inclusive no que se refere a economia de recursos 

humanos, voltada ao fato de que um profissional possa atender vários pacientes ao 

mesmo tempo, assim, torna-se oportuno a proposição da utilização dessa 

abordagem nesse estudo. 

4.2 UTILIZAÇÃO DE GRUPOS POR ENFERMEIROS 

Na enfermagem a utilização de grupos é natural, pois, o enfermeiro é um 

profissional que desenvolve o seu trabalho em grupo, a exemplo disso, na equipe de 

enfermagem, durante a passagem de plantão executando atividades educativas, no 

ensino realizando grupos de discussão de casos ou como estratégia em disciplinas 

em que o grupo é visto como parte da aprendizagem, entretanto, as atividades 

grupais inseridas no trabalho do enfermeiro atenderam as necessidades do seu 

tempo, sendo encontrado os primeiros registros de atividades de formação em 

dinâmicas de grupos para enfermeiros na década de 60, assim como, já eram 

comuns na década de 70 as atividades em grupos pelo enfermeiro de saúde pública 

relacionado à atividade educativa com gestantes (Munari, Furegato, 2003). 

Os grupos na atenção primária à saúde realizados por enfermeiros costumam 

ser orientados pelas ações programáticas, modelo hegemônico de organização da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), centrado nos grupos prioritários de 
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doenças/agravos: grupos de adesão medicamentosa, hiperdia (hipertensão e 

diabetes), entre outros. Os objetivos são de gerar impactos nos indicadores na 

perspectiva da educação em saúde, comumente baseada num paradigma de 

transmissão do saber-fazer profissional (Brasil, 2013). 

Portanto, os grupos têm sido utilizados como estratégia na promoção à saúde 

pelos enfermeiros como recurso potencializador para alcançar seus objetivos 

referentes ao processo educativo (Gastaldi, Hayashi, 2003). 

O uso dos grupos pelo enfermeiro é indispensável, pois esse, é um dos 

profissionais que se encontram em maior disponibilidade nos serviços de saúde, 

uma vez que, compõe a equipe em diversos ambientes de saúde e ainda é 

considerando o profissional de maior contato com os pacientes, pois, permeia sua 

assistência através de experiência terapêutica e emocional, tendo no seu 

relacionamento atributos pessoais e técnicas clínicas no trabalho com o paciente 

(Sahli, Pillon, 2004) revelando-se como importante recurso na coordenação de 

atividades realizadas em grupos nos serviços de saúde incluindo principalmente na 

APS. 

Além disso, o enfermeiro no contato com o paciente comunica-se pelo diálogo 

ou pela discussão, não por monólogo, afirmando a realidade e o valor do paciente; 

identificando os problemas existentes e criando certa liderança que resulta numa 

grande ligação, permitindo que o paciente se adapte como um indivíduo único ao 

estresse que está vivenciando (Stuart, 1998). 

Assim, considerando as habilidades do enfermeiro, no relacionamento 

terapêutico com o paciente, na comunicação, facilidade de ajudar o outro a se 

expressar, devido sua experiência na liderança de equipes e trabalhos coletivos, 

principalmente no âmbito da saúde pública, vinculado à assistência com gestantes e 

com portadores de doenças crônicas, na adesão e prevenção de agravos, pesquisas 

têm demonstrado experiências satisfatórias da enfermagem no trabalho grupal 

(Munari, Furegato, 2003) e essas experiências têm sido desenvolvidas 

principalmente relacionadas ao grupo operativo, o qual se trata de um grupo 

centrado na tarefa que tem por finalidade aprender a pensar em termos da resolução 

das dificuldades criadas e manifestadas no campo grupal e não no campo de cada 

um de seus integrantes (Pichón-Rivière, 2005). 
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Esse tipo de grupo é utilizado como a mais frequente abordagem grupal na 

enfermagem para problemas de saúde em geral e, além disso, conta com algumas 

experiências relacionadas à sua aplicação com pacientes que apresentam 

transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas (Sahli,Pillon, 2004). 

Estudo que abordou a experiência de enfermeiras na coordenação de grupos 

operativos em CAPS ad II (Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e 

outras drogas), enfatizaram que essa experiência contribuiu na melhoria dos 

pacientes com transtornos decorrentes do uso de substâncias de forma efetiva na 

sua reinserção social-familiar e na redução dos danos causados pelo uso das 

substâncias (Cassol et al., 2012) e que, além disso, o trabalho em grupo faz com 

que o paciente experimente um estado emocional livre de qualquer problema, pois 

esse tipo de abordagem possibilita o paciente dividir e discutir com os outros 

membros do grupo suas frustrações e conquistas e no que se refere ao papel da 

enfermagem como coordenador de grupo, este tem conseguido diferenciar sua 

participação profissional dentro e fora do grupo, uma vez que o mesmo não expõe 

seu lado pessoal dando ênfase a sua contribuição e seu profissionalismo (Sahli, 

Pillon, 2004).  

Portanto, considerando que por meio da reforma psiquiátrica, houve o 

aumento dos serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a criação de 

políticas de assistência às pessoas com transtornos mentais gerais ou por uso de 

substâncias para a atenção primária e secundária, o atendimento grupal é 

considerado uma das principais ferramentas de cuidado nesses contextos (Lancetti, 

1993). 

Desse modo, existem vários tipos de grupos que os enfermeiros podem 

desenvolver, sendo que esses grupos podem ser classificados de acordo com o 

objetivo do trabalho.  

Os grupos de aprendizagem de mudança de comportamento, têm o objetivo 

de ajudar as pessoas a inserir comportamentos mais saudáveis em suas rotinas que 

possam ser aprendidos, como acontecem nos grupos de hipertensão, diabetes, 

obesidade e outros, a transmissão de informações pelo profissional de saúde, que 

que oportuniza a inserção de uma atividade mais saudável, assim como, permite a 

troca de experiências dentro do grupo (Munari, Furegato, 2003).  
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Os grupos institucionais que se destinam a aumentar o rendimento de 

produção de uma determinada empresa, investindo nos seus trabalhadores (Spadini, 

Souza,2006). 

Os grupos comunitários que são frequentemente aplicados em programas de 

saúde mental, como a terapia comunitária (Spadini, Souza,2006). 

Os grupos terapêuticos que objetivam a melhoria de alguma situação de 

patologia física e ou psíquica dos indivíduos (Spadini, Souza, 2006). 

E por fim a intervenção breve grupal que se trata de um grupo voltado à 

prevenção e redução do padrão de uso de risco/nocivo de álcool e por isso essa 

abordagem grupal realizada pelo enfermeiro será melhor detalhada nesse estudo. 

Assim, diante do fato do enfermeiro possuir habilidades técnicas acerca de 

dinâmicas assistências tanto individuais, quanto coletivas, e que devido as 

vantagens das abordagens grupais, como economia de recursos humanos e por 

isso, o grupo é considerado um recurso potencializador de promoção a saúde, e 

devido a isso, o grupo tem sido utilizado pelos enfermeiros no âmbito da saúde 

pública, objetivando a mudança de comportamento frente aos hábitos mais 

saudáveis, visando a redução de doenças crônicas e comportamentos de risco, 

torna possível pensar que esse tipo de abordagem pode ser aplicado na mudança 

do comportamento de beber. 

Dessa forma, o profissional enfermeiro deve se apropriar da ferramenta 

“grupos terapêuticos” como suporte tecnológico para a enfermagem em adições, 

uma vez que estes constituem-se, atualmente como a principal estratégia 

empregada nos CAPS ad e na saúde coletiva nacional (Bourguignon, Guimarães, 

Siqueira, 2010; Spadini, Souza, 2011),  

Sendo assim, tendo em vista que o trabalho em grupo trata-se de uma 

ferramenta importante na assistência do enfermeiro no cuidado a pacientes com 

doenças crônicas (diabetes, hipertensão etc.), no tratamento da dependência de 

substâncias psicoativas, dentre elas o álcool, nos centros especializados e revela 

sua potencialidade principalmente nos serviços de atenção primária à saúde devido 

a equipe de enfermagem se constituir em maior número e ter maior contato, o que 

pressupõe maior vínculo com os pacientes, torna-se relevante se pensar no uso do 

trabalho em grupo objetivando a mudança de comportamento do uso de risco e 
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nocivo de álcool na população atendida na atenção primária à saúde pelo 

enfermeiro.  

Para isso, pesquisas têm avaliado estratégias eficazes na motivação para 

mudança de comportamento do uso de álcool e outras drogas que podem ser 

utilizadas como referencial teórico para abordagens de trabalho em grupo para 

mudança de comportamento de beber, sendo elas a teoria motivacional, a 

intervenção breve e a terapia de auto mudança guiada. 

 



 

 

INTERVENÇÃO BREVE – HISTÓRIA, 
FUNDAMENTOS E TÉCNICA
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5 INTERVENÇÃO BREVE – HISTÓRIA, FUNDAMENTOS E TÉCNICA  

5.1 MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO  

O estudo da psicologia motivacional objetiva compreender o motivo pelo qual 

os seres humanos e animais em determinadas situações específicas, escolhem, 

iniciam e mantém determinadas ações (Udo, 2003).  

A palavra motivação etimologicamente deriva do latim movere, que significa 

“mover”, portanto, a motivação pode ser definida como aquilo que é susceptível de 

mover o indivíduo, de o levar a agir para atingir algo (o objetivo), e de lhe produzir 

um comportamento orientado, pode ser um conjunto de forças internas que 

mobilizarão o indivíduo para atingir um dado objetivo como resposta a um estado de 

necessidade, carência ou desequilíbrio (Miller, Rollnick, 2001). 

Do ponto de vista teórico a motivação trata-se de um fenômeno bastante 

complexo. 

Para Nuttin (1983), a motivação significa designar o aspecto dinâmico e 

direcional (seletivo ou preferencial) do comportamento, ou seja, a motivação é 

responsável pelo fato de que um comportamento se dirige preferencialmente para 

uma determinada categoria de objetos ao invés de dirigir-se para outra, ainda que a 

aprendizagem desempenhe um papel secundário na abertura do caminho que leva 

para este ou aquele objeto concreto.  

O termo motivações (no plural), ou uma motivação específica, é algumas 

vezes, empregado no mesmo sentido que “motivos”, sendo que, que os motivos são 

considerados, como concretizações das necessidades, ou seja, eles constituem o 

componente dinâmico e direcional do ato concreto (Nuttin, 1983). 

Assim, o motivo, correntemente, indica algumas vezes, o próprio objeto ou fim 

que motiva o sujeito, a exemplo disso, pode-se dizer que para um pai de família, o 

bom entendimento em casa é o motivo de seu comportamento conciliador, enquanto 

que em psicologia animal, um estado ou fator fisiológico de regulação 

comportamental pode ser chamado de um motivo (Nuttin, 1983). 

A motivação tem permeado várias teorias, sendo explicada desde conceitos 

fisiológicos até como um conceito psicológico comportamental. Dentre os principais 

estudiosos da psicologia motivacional pode-se citar, Skinner que estudou a 

motivação como um condicionamento da mente, Kurt Lewin que considera que a 
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motivação é determinada pela influência do meio ambiente sobre o indivíduo e 

Murray e Maslow que relacionam a motivação frente às necessidades humanas 

(Nuttin, 1983). 

Os primeiros estudos acerca da motivação, se referiram a motivação como 

estímulo e descarga de energia, assim, a motivação é concebida como movimento, 

ou seja, para o movimento físico é preciso encontrar uma força que faz passar o 

organismo do estado de repouso para o estado de movimento, sendo este conceito 

proveniente da física (Nuttin, 1983). 

No final do século XIX, era comum a psicologia emprestar conceitos da física 

e da biologia, e foi dessa forma que Freud, elaborou um modelo físico, chamado de “ 

psychical apparatus”, onde a lei desse aparelho consiste em evitar todo e qualquer 

aumento de energia, ou seja, o estímulo interno, provocado pela necessidade 

orgânica, é conceituado como carga de energia, assim, o aparelho psíquico tenderá 

a evitar toda estimulação, ou então, tratará de desfazer do acréscimo de energia por 

uma descarga no comportamento motor (descarga de energia que provoca prazer). 

Este modelo de dinâmica comportamental forneceu a psicologia um de seus mais 

populares conceitos motivacionais, sendo encontrado na psicanálise freudiana e 

entre os teóricos da etologia e na lei do condicionamento (reforço por redução de 

necessidade) (Nuttin, 1983).  

A motivação, de maneira geral, é concebida como originária do estado dos 

tecidos do organismo, sendo que, este estado manifesta-se por um estímulo 

desagradável do que o organismo tende a se livrar, ou seja, um estímulo produz 

desequilíbrio homeostático (Exemplo: Uma pessoa fica horas sem se alimentar, a 

falta combustível para as células trabalharem, produz sintomas, como a dor de 

cabeça, fraqueza, que leva pessoa a se alimentar) (Nuttin, 1983). 

As teorias comportamentais, explicam a motivação como, associação e 

conexões aprendidas, ou seja, o estímulo torna-se o ponto de partida de uma reação 

que, por sua vez, continua em outro estímulo (o alimento, por exemplo), que, reforça 

positiva ou negativamente a associação estabelecida. Para Skinner, a motivação é 

dada pela frequência em que determinado comportamento é executado, ou seja, um 

comportamento que traz consequência positivas será repetido mais vezes que outro 

que traz consequências negativas (Nuttin, 1983). 
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Por muitos anos a psicologia experimental da motivação se interessou pelas 

necessidades e pulsões de base fisiológica, como a fome, a sede a sexualidade 

dentre outros, para explicar a motivação como fator influente de estados fisiológicos 

sobre o comportamento (motivação como impulso). Entretanto, a motivação não 

poderia ser explicada apenas pelo modelo das necessidades fisiológicas, uma vez 

que desde os tempos mais remotos, na ausência de estimulação, o ser humano 

procura outro estímulo, ou seja, nota-se a motivação como uma atividade 

espontânea do organismo, pois, mesmo na ausência de necessidades orgânicas e 

de estimulação externa adequadas, o indivíduo permanece ativo.  

Portando, o ser humano tende a buscar estímulos correntemente mesmo que 

não haja uma necessidade fisiológica, um exemplo disso, é quando uma pessoa 

estuda um tema que a interessa (motivação intrínseca), e consegue com isso uma 

boa nota (motivação extrínseca), motivando a mesma a dar continuidade a esse 

estudo ou a outros (motivação intrínseca e extrínseca) (Nuttin, 1983). 

O modelo de adaptação adquiriu influente importância no estudo do 

comportamento humano e de sua motivação, pois, o pressuposto de que o ser vivo 

precisa estar em harmonia com o ambiente, e o ambiente com o ser vivo constitui a 

base teórica da adaptação e para esta reconhece-se que geralmente o ser vivo 

começa por tentar assimilar os dados do meio para sua própria maneira de 

funcionar, mas na medida em que não consegue isto, o ser vivo é obrigado 

acomodar-se à maneira de ser do ambiente, desta forma, o ser humano muda a 

natureza em cultura e se torna causa de progresso, o que não corresponde à 

imagem da adaptação do homem a seu meio (Darwinismo) (Nuttin, 1983). 

E por fim a última estratégia cognitivista de explicar o problema motivacional, 

define a motivação como um processo de antecipação cognitiva, ou seja, esses 

autores falam sobre a motivação em termos de resultados antecipados, nesse 

sentido a motivação é considerada um processo devido ao qual o comportamento é 

determinado por suas consequências, ou seja, os resultados aos quais ele chega. 

(Nuttin, 1983). 

Partindo do princípio de que a motivação é afetada por uma variedade de 

condições internas e externas a pessoa, no caso da dependência de álcool e outras 

drogas, Miller e Rollnick (2001) sugerem que a motivação não deva ser pensada 

com um problema de personalidade, nem como um traço que a pessoa carrega 
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consigo quando procura o terapeuta, mas sim como um estado de prontidão para 

mudança, que pode oscilar de tempos em tempos ou de uma situação para outra, 

sendo que esse estado pode ser influenciado. 

Os pesquisadores James Prochaska e Diclemente (1982), buscando entender 

como e porque as pessoas mudam, tanto por si mesmas quanto com o auxílio de um 

terapeuta, descreveram uma série de estágios pelos quais as pessoas passam no 

curso da modificação de um comportamento, assim, dentro dessa abordagem, a 

motivação pode ser compreendida como o estado ou estágio da disposição para a 

mudança de uma pessoa, sendo que esse é um estado interno influenciado por 

fatores externos (Prochaska, DiClemente 1982).  

Considerando o modelo de explicação da motivação por fatores intrínsecos e 

extrínsecos, a teoria de Diclemente e Prochaska, parte do princípio que para 

alcançar a mudança de comportamento a pessoa passa por estágios de prontidão 

para mudança e que a partir da identificação do estágio motivacional o qual o 

indivíduo se encontra, o profissional de saúde pode atuar com ações estimulando 

que a pessoa encontre em si fatores intrínsecos (algo que lhe interesse fazer) 

apoiado em fatores extrínsecos (vantagens de mudar, ganhos) para avançar nos 

estágios de mudança.  

Esses autores então, descreveram um modelo considerado transteórico 

(TTM) no qual são descritos processos de mudanças na modificação de um 

problema, sendo que tais processos podem ocorrer dentro de uma intervenção 

terapêutica, ou não (auto mudança) (Miller, Rollnick 2001).  

O Modelo Transteórico (McConnaughy et al., 1983; Prochaska, DiClemente 

1986; Prochaska, Diclemente, Norcross, 1992) visa incluir e integrar construções 

principais de outras teorias em uma teoria abrangente de mudança que pode ser 

aplicada a uma variedade de comportamentos, populações e definições (por 

exemplo, configurações de tratamento, prevenção e configurações de formulação de 

políticas), portanto esse modelo é considerado transteórico por ter como 

antecedente o estudo comparativo de Prochaska em 1979 entre diferentes modelos 

psicoterápicos buscando identificar quais seriam os processos de mudança comuns 

a todos eles (Prochaska, Diclemente, 1986). 

O modelo transteórico tem como principal foco descrever as etapas do 

processo de mudança, uma vez que os estudos sobre mudança descobriram que as 
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pessoas se movem através de uma série de estágios quando modificam o 

comportamento (Prochaska, Diclemente, 1986). 

Prochaska e Diclemente (1986) sugere inicialmente a proposta de quatro 

estágios de motivação para mudança (pré-contemplação, contemplação, ação e 

manutenção) e posterior a inclusão por esses autores de mais um estágio - a 

determinação ou preparação para mudança - que ficaria entre a contemplação e a 

ação e mais tarde é acrescido um sexto estágio – a recaída, conforme figura 1 

abaixo. 

Figura 1- Modelo de Mudança. 

 

 

 

Assim são descritos os estágios de motivação propostos por Diclemente e 

Prochaska (1993). 

 Pré-Contemplação: refere-se àquele indivíduo que ainda não está pensando 

em mudar seu comportamento de risco. Neste caso, a intervenção consiste 

em dar informações e orientações sobre os problemas associados a questão 

de saúde e encorajar a pessoa a refletir sobre o assunto. 

 Contemplação: refere-se àquele indivíduo que já pensa na possibilidade de 

mudar seus hábitos não saudáveis, mas ainda não tem determinação 

suficiente para mudar o comportamento de risco, ou seja, ora quer parar, ora 

quer continuar a praticar o comportamento de risco. Assim, deve-se oferecer 



Intervenção breve – história, fundamentos e técnica 59 

Janaina Soares 

 

informações à pessoa e tentar ajudá-la a refletir sobre as vantagens e 

desvantagens relativo ao determinado problema em questão. 

 Determinação ou Preparação para a ação: corresponde ao momento em 

que a pessoa reconhece claramente que o comportamento de risco está 

prejudicando e deseja mudar esse comportamento. Neste caso, deve-se 

desenvolver um planejamento de atitudes e ações que possam modificar seu 

comportamento, a partir do reconhecimento dos fatores de risco e estratégias 

para enfrentá-los. 

 Ação: Refere-se a atitude do indivíduo que começa a colocar em prática o 

que foi planejado, mudando seus hábitos e comportamentos de risco. 

 Manutenção: Relaciona-se com as intervenções dirigidas para a manutenção 

de comportamentos que evitem a recaída ao comportamento de risco, que já 

tinha sido interrompido. Neste estágio, são importantes o incentivo e o 

estímulo ao indivíduo, no sentido de dar continuidade a mudança do seu 

comportamento de risco. 

 Recaída: A recaída é normal, pois é um evento esperado quando a pessoa 

busca a mudança de qualquer comportamento de longa duração, portanto, se 

a recaída ocorre, a tarefa do indivíduo é recomeçar a circular a roda em vez 

de ficar imobilizado nesse estágio, assim é tarefa do terapeuta nesse 

momento, ajudar a pessoa a evitar o desânimo e a desmoralização, a 

continuar a contemplar a mudança, a renovar a determinação e a retomar a 

ação e a manutenção de esforços (Diclemente, Prochaska, 1993). 

A ideia de motivação envolve, portanto, um estado de prontidão e que 

passará por um processo de mudança em diferentes estágios, que recebem 

influência de aspectos externos. Sugere-se que dependendo do estágio em que o 

indivíduo se encontre a intervenção do profissional também deva ser diferente e 

adequada àquele estágio (Diclemente, Prochaska, 1993).  

Este modelo pressupõe que certos princípios do processo de mudança 

quando trabalhados de acordo com o estágio de motivação em que o indivíduo está, 

se torna mais efetivo o avanço nesse processo de mudança de comportamento, 

pois, reduz a resistência, facilita o progresso e previne recaídas. Dentre os princípios 

que devem ser trabalhados no processo de mudança, incluem o balanço decisional, 

auto eficácia e os processos de mudança (Prochaska, Velicer, 1997). 
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O balanço decisional trata-se de uma construção junto ao indivíduo dos prós e 

contras da mudança de determinado comportamento, ajudando o indivíduo a formar 

uma concepção crítica para tomar uma determinada decisão (Prochaska, Velicer, 

1997).  

A auto eficácia pode ser caracterizada pela construção da capacidade ou da 

confiança do indivíduo em lidar com situações de alto risco (Prochaska, Velicer, 

1997). 

De acordo com Prochaska e Velicer (1997) os processos de mudança têm 

como objetivo explicar como ocorrem as mudanças, sendo que, em geral, para as 

pessoas progredirem é necessário: 

1 A conscientização crescente (Consciousness raising) - por meio da 

informação, educação e feedback pessoal sobre o comportamento 

saudável. 

2 Alívio dramático (Dramatic relief) - sentimento de medo, ansiedade ou 

preocupação por causa do comportamento de risco, ou sentir a inspiração 

e esperança quando ouvem sobre como as pessoas são capazes de 

mudar para comportamentos saudáveis 

3 Auto Reavaliação (Self reevalution) - percebendo que o comportamento 

saudável é uma parte importante de quem eles são e querem ser 

4 Reavaliação ambiental (Environmental reevaluation) - Como seu 

comportamento não saudável afeta os outros e como eles poderiam ter 

efeitos mais positivos mudando e percebendo 

5 Libertação social (Social liberation) - percebendo que a sociedade é mais 

favorável ao comportamento saudável 

6 Autolibertação (Self – liberation) - acreditar na própria capacidade de 

mudar e construir metas recomendáveis para agir sobre essa crença 

7 Ajudar no fortalecimento de relações (Helping relationships) com pessoas 

que apoiam a sua mudança 

8 Aconselhar condições (Counter conditioning) - maneiras saudáveis de 

agir e ajudar a pensar em maneiras saudáveis 

9 Manejo do reforço (Reinforcement management) - aumentando as 

recompensas que vêm de comportamentos positivos e reduzindo aqueles 

que vêm de um comportamento negativo 

10 Controle dos estímulos (Stimulus control) - usando lembretes e sugestões 

que estimulam comportamentos saudáveis como substitutos para aqueles 

que incentivam o comportamento não saudável. 
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Figura 2. Princípios do processo de mudança por estágios motivacionais 

Pré-
contemplação 

Contemplação Preparação/Determinação Ação Manutenção 

Conscientização crescente 
Reavaliação ambiental 

Alívio dramático 
 Libertação social 

   

   

   

   

 Auto reavaliação   

  Autolibertação  

  Ajudar no fortalecimento de relações 
Aconselhar condições   

   Manejo do reforço 
   Controle de estímulos 

Aumentar os prós (vantagens) da 
mudança 

   

 Diminuir os contras (desvantagens) da mudança   

  Estimular a auto eficácia  

Fonte: Adaptado de Diclemente e Prochaska (1982) 

 

Com relação a utilização do modelo transteórico de motivação para mudança, 

existem evidencias de sua eficácia em diversas situações, como: no manejo do 

estresse (Evers et al.,2006), na adesão a terapêutica anti-hipertensiva (Johnson et 

al., 2006a), na adesão ao uso de medicação hipoglicemiantes (Johnson et al., 

2006b), no controle de peso (Johnson et al., 2008) e para o tratamento do tabagismo 

(Prochaska et al., 1993; Prochaska et al., 2001; Diclemente et al., 2009; Aveyard et 

al., 2009).  

A utilização do modelo transteórico de mudança para o tratamento da 

dependência de álcool e outras drogas foi apresentada pela primeira vez por 

Rollnick e Hugles (1993), quando realizaram um estudo de validação da régua de 

prontidão para mudança, que evidenciou baixa motivação no início do tratamento e 

que conforme o indivíduo avançava no tratamento, o mesmo aumentava a 

motivação (Rollnick et al., 1992). 

Para Miller e Rollnick (2001) um aspecto que dificulta a motivação para 

mudança são problemas decorrentes do fato de pacientes estarem ‘desmotivados’ 

ou ‘resistentes’. Esse fenômeno tem sido observado quando um terapeuta está 

utilizando estratégias inadequadas para o estado de mudança atual do paciente, 

nesse sentido foi levantada uma questão prática: “Quais estratégias um profissional 

pode utilizar para melhorar a motivação para a mudança?” (Miller, Rollnick, 2001). 

No caso, das dependências de substâncias psicoativas, têm sido utilizadas 

técnicas efetivas como a teoria cognitivo–comportamental e a entrevista 

motivacional, entretanto, diante da importância de realizar o cuidado precoce, no 
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caso do uso de álcool, a OMS (2001) têm sugerido a aplicação da intervenção breve 

na atenção primária à saúde como recurso potencial na redução do consumo de 

álcool em conjunto com o modelo transteórico de motivação para mudança, uma vez 

que o desenvolvimento da intervenção breve articulado a comunicação empática de 

acordo com o estágio de prontidão para mudança do indivíduo é considerada uma 

etapa importante para a efetividade no tratamento, pois esse modelo tem sido 

efetivo no processo de mudança para comportamento de uso de substancias 

psicoativas (Miller, 1998). 

5.2 INTERVENÇÃO BREVE 

Os primeiros referenciais teóricos utilizados como fundamentos para a criação 

deste tipo de intervenção são originários das teorias comportamentais e 

cognitivistas. 

A intervenção breve foi proposta por Sanchez-Craig e colaboradores no 

Canadá como uma abordagem psicoterapêutica para dependentes de álcool, em 

1972. Tratando-se de uma intervenção constituída por quatro sessões focalizadas e 

simples, que resultou na redução imediata do consumo de álcool em dependentes 

graves e, consequentemente, uma melhora na saúde, quando comparada a uma 

amostra semelhante de pacientes sem tratamento (Sanchez-Craig, Wilkinson, 1989). 

A IB é uma técnica que pode ser aplicada por qualquer profissional, desde 

que treinados por um curto espaço de tempo, utilizando uma estratégia simples e de 

curto período de duração (Marques, Furtado, 2004). 

Na entrevista inicial, a comunicação empática e voltada para a prontidão para 

mudança do indivíduo foi considerada uma etapa tão importante quanto o 

diagnóstico, em função deste aspecto e da brevidade da técnica, foi inserido a 

abordagem da motivação na estrutura da intervenção breve e o estágio motivacional 

que se encontra o paciente foi então estudado e considerado como um fator preditor 

de efetividade no tratamento (Diclemente, Prochaska, 1998). 

Portanto a IB tem como pressupostos teóricos: 

1. O comportamento disfuncional pode ser mudado; 

2. A motivação precisa ser avaliada e adequada para a ação;  

3. A percepção do paciente quanto à sua responsabilidade no processo de 

equilíbrio deve ser desenvolvida (Miller, Heather, 1998). 
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Os estudos têm mostrado que muitos indivíduos que buscam assistência – 

em torno de 80% – não estão preparados para realizar este processo sozinhos, pois 

se encontram em fase de pré-contemplação ou contemplação de seu problema 

(Prochaska, 1999). O mesmo acontece com os profissionais, que se consideram 

muito pouco preparados para resolver estes problemas (Kaariainen et al., 2001). 

O objetivo fundamental de qualquer intervenção breve é reduzir o risco de 

danos provenientes do uso continuado de substâncias incluindo o uso de álcool, 

para isso as metas são estabelecidas para cada paciente, individualmente, a partir 

da clara identificação do seu padrão atual de consumo e os riscos associados 

(Marques, Furtado, 2004). 

Contudo, a IB refere-se a uma modalidade de atendimento com tempo 

limitado, focando a mudança de comportamento do indivíduo (Fleming, Manwell, 

1999). Trata-se de intervenções cujo objetivo é identificar um problema real ou 

potencial relacionado ao álcool e motivar o indivíduo para que faça algo a respeito 

(OMS, 2001).  

A IB foi proposta para ser conduzida em serviços gerais de atendimento de 

saúde, em especial em serviços de atenção primária à saúde, e visam ajudar os 

pacientes a reduzir o consumo de álcool. Essas intervenções restringem-se a cinco 

ou menos sessões, cada sessão com duração de poucos minutos a uma hora e 

podem ser conduzidas por profissionais de saúde que não necessariamente sejam 

especialistas no tratamento de dependências (Babor et al., 2001). É mais 

frequentemente utilizada com pacientes que ainda não apresentam critérios para 

dependência de álcool, e sua meta pode ser o beber moderado ao em vez da 

abstinência (Bien, Miller, Tonigan, 1993). 

Para identificar os principais elementos da intervenção breve, Miller e 

Sanchez (1993) propuseram seis elementos essenciais no processo de IB, dirigida a 

usuários de substâncias, resumidos pela sigla FRAMES: Feedback (Avaliação dos 

problemas, rastreamento/Devolutiva ou retorno), Responsability (Responsabilidade, 

discussão dos prós e contras do uso), Advice (Aconselhamento), Menu of option 

(Menu de opções), Empathy (Empatia), Self-eficacy (Auto eficácia), que são 

descritos abaixo: 
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5.2.1 Rastreamento para problemas relacionados ao álcool 

 

Um número de ferramentas de rastreamento está disponível para identificar 

os problemas atuais ou potenciais relacionados ao álcool entre os pacientes. O 

rastreamento dos problemas relacionados ao álcool, pode ser feito dentre outros, por 

meio do histórico médico o qual pode levantar questões sobre o uso atual e passado 

de álcool, incluindo a quantidade e a frequência de consumo de bebidas alcoólicas. 

Perguntas sobre um acidente anterior ou lesões podem também indicar pistas para 

um problema potencial relacionado ao álcool. 

No entanto, vários questionários de rastreamento padronizados, como o 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), o CAGE, e Michigan Alcoholism 

Screening Test (MAST) podem identificar problemas atuais do uso do álcool. Além 

disso, exames laboratoriais, tais como o teste para a enzima hepática gama-

glutamitransferase (GGT), também podem revelar a presença do uso prejudicial ou 

nocivo do álcool (OMS, 2001). 

 

5.2.2 Devolutiva (Feedback) 

O profissional da saúde ao aplicar uma IB com pacientes, deve fornecer 

feedback sobre os resultados obtidos no instrumento de screening ou rastreio, bem 

como sobre os riscos relacionados ao padrão atual do beber, além dos problemas 

que possam estar relacionados, para isso pode-se valer de resultados de exames 

laboratoriais ou de diagnósticos médicos (OMS, 2001). 

 

5.2.3 Responsabilidade do paciente 

O profissional deve levar o indivíduo a percepção do controle pessoal, ou 

seja, enfatizando para o paciente a sua responsabilidade pelo seu comportamento e 

por suas escolhas sobre o controle do uso do álcool (OMS, 2001). 

 

5.2.4 Aconselhamento 

Os profissionais podem dar conselhos explícitos com vista a mudança de 

comportamento do uso, ou seja, para reduzir ou parar de beber e discutir os prós e 

contras do consumo atual e fornecer informações e material de autoajuda sobre o 

consumo de álcool (OMS, 2001). 
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5.2.5 Menu de opções 

Consiste em buscar identificar, junto com o paciente, as situações de risco 

que favorecem o seu consumo de álcool, tais como: onde ocorre o uso, em 

companhia de quem, ou em que situações sociais ou emocionais e através destas 

identificações o profissional orienta o paciente no desenvolvimento de habilidades e 

estratégias para evitar ou lidar de outra forma com essas situações de risco com o 

oferecimento aos pacientes de uma variedade de estratégias para escolha. Estas 

podem incluir a fixação de um limite específico sobre o consumo de álcool; aprender 

a reconhecer os antecedentes do beber, desenvolver habilidades para evitar beber 

em situações de alto risco, planejamento futuro para limitar o ato de beber, estimular 

outros modos de beber (por exemplo, ao beber medindo, diluindo, e espaçando o 

tempo entre uma dose e outra), além de aprender a lidar com os problemas 

cotidianos que podem levar a beber. Uma outra forma de ajudar os pacientes 

consiste no oferecimento de materiais de autoajuda, no sentido de ajuda-los a levar 

estas estratégias em frente (OMS, 2001). 

 

5.2 6 Empatia 

Um estilo caloroso, reflexivo, compreensivo ao se realizar uma IB é mais 

eficaz do que um estilo agressivo, conflituoso, confrontativo ou com medidas 

coercitivas (OMS, 2001). Miller e Rollnick (2001), constataram que o uso da empatia 

no aconselhamento, possibilitou a redução do beber em 77% dos indivíduos 

atendidos, em oposição aos 55% referentes aqueles indivíduos cujas intervenções 

utilizaram-se de confrontos e abordagens coercitivas. 

 

5.2.7 Auto eficácia 

Consiste em encorajar os pacientes a confiar em seus próprios recursos para 

realizar a mudança e para ser otimista quanto a sua capacidade de mudar seu 

comportamento de beber. A IB é capaz de aumentar a motivação, e muitas vezes, 

inclui técnicas que tem por objetivo auto motivar o paciente, enfatizando seus pontos 

fortes encorajando os pacientes a desenvolver, implementar e comprometer-se com 

seus planos para diminuir ou parar o uso (OMS, 2001). 
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5.3 AUTO MUDANÇA GUIADA  

A técnica de auto mudança guiada (AMG), trata-se de uma estratégia de 

abordagem utilizada tanto no formato individual como em grupo, para tratar 

pacientes com problemas por uso de substâncias. Esta técnica constituiu-se de uma 

avaliação de quatro sessões semiestruturadas, com sessões adicionais quando 

necessário. E tem como principal apoio empírico para a abordagem de grupo, a 

terapia cognitivo-comportamental (análise funcional, auto monitoramento do uso de 

álcool e outras drogas, habilidades de resolução de problemas para desenvolver 

respostas alternativas às situações de uso de álcool ou outras drogas e lições de 

casa, incluindo um exercício da balança decisória) somada à entrevista motivacional 

(lidando com a balança decisória, exercício do equilíbrio decisional, régua de 

prontidão) (Sobell, Sobell, 2013). 

 

5.3 .1 Princípios da Auto Mudança Guiada 

Segundo Sobell e Sobell (2013) os princípios da terapia de auto mudança 

guiada incluem:  

1. Proporciona escolha de objetivo que inclui o consumo de baixo risco e 

aceita alternativas de redução de danos para clientes que não desejam 

buscar a abstinência; 

2. Os clientes analisam funcionalmente seu próprio uso de substâncias e 

desenvolvem seus próprios planos de tratamento; 

3. Enfatiza a aplicação das habilidades de resolução de problemas; 

4. Incorpora elementos cognitivos do modelo de prevenção de recaída no 

tratamento. Em vez de proporcionar treinamento das habilidades, uma 

abordagem de manejo de recaída é utilizada para gerar um diálogo sobre 

adotar uma perspectiva realística sobre a mudança e discutir necessidade 

de interpretar os lapsos como experiências de aprendizagem; 

5. Usa o Timeline Followback para reunir dados de uso de substância 

prévios ao tratamento que são então usados para gerar feedback 

personalizado para os clientes sobre seu nível de uso de substâncias, 

riscos e consequências; 

6. Incorpora a flexibilidade na programação, solicitando explicitamente 

informações do cliente como o principal determinante para sessões 

adicionais; 

7. Como uma intervenção breve, ela inclui um telefonema por mês depois 

da última sessão marcada destinada a proporcionar apoio ao 
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funcionamento dos clientes e a facilitar a retomada do tratamento, se 

necessário; 

8. Usa a entrevista motivacional como um estilo de comunicação durante 

toda a intervenção, além de incorporar várias estratégias e técnicas de 

entrevista motivacional (por exemplo, régua de prontidão, feedback do 

aconselhamento, balança decisória). 

 

 

 

 



 

 

HIPÓTESES



Hipóteses 69 

Janaina Soares 

 

6 HIPÓTESES 

 

H0 = Não haverá mudanças no padrão de consumo de álcool dos participantes do 

grupo experimental após receberem a intervenção breve em grupo. 

 

H1 = Haverá mudanças no padrão de consumo de álcool dos participantes do grupo 

experimental após receberem a intervenção breve em grupo. 

 

H0 = Não haverá avanço nos estágios de motivação para reduzir o consumo de 

álcool dos participantes do grupo experimental após receberem a intervenção breve 

em grupo. 

 

H2 = Haverá avanço nos estágios de motivação para reduzir o consumo de álcool 

dos participantes do grupo experimental após receberem a intervenção breve em 

grupo. 

 

 



 

 

MATERIAL E MÉTODO
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7 MATERIAL E MÉTODO 

7.1 DELINEAMENTO 

 

Tratou-se de um ensaio clínico randomizado (ECR) com follow-up de 90 dias, 

que é caracterizado como um tipo de estudo experimental, desenvolvido em seres 

humanos que visa o conhecimento do efeito de intervenções em saúde (Souza, 

2009). 

O ensaio clínico randomizado é um estudo que se diferencia dos outros tipos 

de experimentos, devido ao fato dos participantes receberem dentre as intervenções 

propostas de forma aleatória (Jadad, Enkin, 2007). 

Contudo, este tipo de delineamento geralmente é escolhido para investigar a 

aplicação de uma de uma intervenção e observar os seus efeitos sobre os 

desfechos, portanto o investigador compara o desfecho em grupos de participantes 

que recebem diferentes intervenções. Para isso, sempre incluem um grupo que 

recebe uma intervenção a ser testada (grupo experimental) e outro que recebe um 

tratamento de comparação (grupo controle) (Hulley et al., 2008). Assim, fazem parte 

do processo do delineamento experimental a escolha da intervenção, do controle, as 

medidas de desfecho, os critérios de inclusão e exclusão e à randomização (Hulley 

et al., 2008). 

 

7.2 TESTE PILOTO 

Foi realizado um estudo piloto no cenário da pesquisa (UBS da Sé), com o 

objetivo de testar a aplicabilidade da intervenção proposta no estudo e também para 

realizar o desenho amostral.  

O estudo piloto pode ser definido como um teste, em pequena escala, dos 

procedimentos, materiais e métodos propostos para determinada pesquisa (Mackey, 

Gass, 2005). Assim o estudo piloto é caracterizado por ser uma mini versão do 

estudo completo, que envolve a realização de todos os procedimentos previstos na 

metodologia de modo a possibilitar alteração e ou melhora dos instrumentos na fase 

que antecede a investigação completa (Bailer et al., 2011). 
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Assim, devido ao ineditismo da intervenção proposta realizou-se o estudo 

piloto, dada a importância deste, para testar, avaliar, revisar e aprimorar os 

instrumentos e procedimentos da pesquisa (Canhota, 2008; Mackey, Gass, 2005). 

Para a intervenção proposta, no teste piloto, foram randomizados para o 

grupo controle ou experimental, todos os indivíduos entrevistados que apresentaram 

padrão de uso de risco ou nocivo de álcool. Dos 27 indivíduos rastreados nessa 

fase, 16 pessoas aceitaram participar da pesquisa, sendo que oito pessoas, 

pertenceram ao grupo controle e oito pessoas foram alocadas para o grupo 

experimental. Desses, cinco pessoas compareceram para a avaliação de 

seguimento após 30 dias do grupo controle e oito pessoas participaram da 

intervenção na data e horário estipulado do grupo experimental.  

O estudo piloto foi conduzido no período entre novembro e dezembro de 

2014, e a intervenção foi realizada no mês de janeiro de 2015, dos oito participantes 

da intervenção, cinco concluíram a intervenção.  

Os motivos de não participação ou desistência da intervenção breve grupal, 

levantados, foram: As datas e horários não compatíveis com outras atividades, como 

trabalho, a pessoa ter começado em um novo emprego no período das intervenções, 

pela necessidade de cuidar de alguma outra pessoa doente em casa ou de filhos, 

férias escolares, viagem e perda do interesse. 

O estudo piloto sugeriu mudanças, nos instrumentos de coleta de dados, 

como, no questionário socioeconômico, que se observou a necessidade de inserir 

questões referentes ao número de pessoas na família, inserir a alternativa “não 

possui renda” e a questão referente a moradia na rua.  

Considerando que o rastreio do padrão de uso de álcool foi conduzido por 

mais de um entrevistador, observou-se a necessidade de estruturar a realização da 

randomização por cada um deles, ou seja, ao invés de se utilizar uma lista de 

números aleatórios para alocar as pessoas nos grupos, utilizou-se o sorteio de 

cartões com letras para alocação dos participantes aos grupos, tal estratégia é 

apresentada detalhadamente na descrição do processo de randomização. 

Observou-se também no teste piloto que era necessário confeccionar convites 

com datas e horários da intervenção (APÊNDICE X), devido durante o teste piloto os 

participantes terem se perdido, então o convite seria importante para informar aos 

usuários os horários e datas da intervenção, e também entregar um folheto na 1º 
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sessão de intervenção com as regras (APÊNDICE X) e o programa da intervenção 

(APÊNDICE X) para o esclarecimento dos participantes sobre a programação 

durante a sessões.  

Na técnica inicial conforme, Sobell e Sobell (2009), foi proposto o uso de 

instrumentos de preenchimento dos padrões de consumo semanal, mas nessa 

intervenção, devido ter sido observado no teste piloto, dificuldades dos participantes 

em realizar o preenchimento dos instrumentos, tendo em vista as dificuldades de 

escrita com relação ao que se pedia nos questionários e por essas dificuldades o 

tempo de duração da intervenção seria reduzido, observou-se que para o melhor 

aproveitamento das sessões seria necessário optar pela não utilização dos mesmos. 

 

7.3 CONTEXTO DO ESTUDO 

O estudo completo, foi realizado na Unidade Básica de Saúde da Sé (UBS da 

Sé), que está localizada no distrito administrativo do Centro, o qual pertence à 

Subprefeitura da Sé (Supervisão técnica de saúde Sé) que faz parte da 

Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste.  

A subprefeitura da Sé possui oito unidades básicas de saúde, divididas entre 

seus oito distritos administrativos (Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Cambuci, 

Liberdade, Bela Vista, República e Sé). O distrito da Sé conta com uma UBS, a qual 

constituiu-se no cenário desse estudo, a qual, conta com um quadro de funcionários 

de 150 profissionais, e ainda seis equipes de estratégia saúde da família e duas 

equipes de consultório na rua. 

Esta unidade foi escolhida, por tratar-se um serviço de saúde, representativo 

das unidade básicas de saúde brasileiras, uma vez que, conta com equipes da 

estratégias de saúde da família (ESF), com o núcleo de atenção à saúde da família 

(NASF) e ainda com o consultório na rua, o que torna a unidade um serviço padrão, 

conforme direciona a política nacional de atenção básica (Brasil, 2012). 

Além disso, a UBS da Sé, tem perfil de atendimento semelhante as das 

unidades básicas de saúde do Brasil (Brasil, 2015), que se caracteriza por mulheres, 

de 26 a 30 anos, pardas/mestiças, moram com companheiro (a), com número de 

três a quatro pessoas na família, sabem ler e escrever, com média de 2 a 5 anos de 

estudo, não aposentados, sem trabalho remunerado e com renda familiar mensal de 

1 a 3 salários mínimos. Já que os usuários dessa unidade são majoritariamente 
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adultos jovens (20 a 39 anos = 34,3%) seguidos de idosos (14,5%) e 54,9% 

mulheres. As doenças com maior prevalência são hipertensão (12,8%) e diabetes 

(4,4%), evidenciando dependência alcoólica em 0,2%. Cerca de 41,8% dessa 

população não possui tratamento de água e 0,9% não possui energia elétrica (SIAB, 

2015).  

A UBS da Sé está localizada na região central do município de São Paulo, e 

embora o perfil das pessoas atendidas nesse serviço e recrutadas para esse estudo 

não se diferencie significativamente de uma UBS tradicional das periferias das 

grandes cidades brasileiras. É importante destacar que se trata de uma unidade que 

também é caracterizada como uma região de grande imigração na cidade, elevado 

número de população em situação de rua e de pessoas em vulnerabilidade social 

(falta de tratamento de água, grande número de idosos e profissionais do sexo). 

Sendo assim, umas das regiões de maior vulnerabilidade para o uso de substâncias 

psicoativas da cidade, o que torna relevante a inserção de práticas de prevenção e 

redução de danos relacionados ao uso de álcool e outras drogas neste cenário 

(SMS, 2009). 

 

7.4 AMOSTRA 

Foram convidados para participar do estudo todos os indivíduos maiores de 

18 anos que procuraram a UBS Sé no período de coleta de dados (triagem) (Janeiro 

a julho de 2015), independente do motivo alegado para procura.  

Os critérios de inclusão na amostra foram: Indivíduos maiores de 18 anos, 

que tivessem disponibilidade de frequentar o grupo durante o tempo e horário 

determinado, que soubessem ler e escrever e que estivessem disponíveis para 

receber o seguimento, caso pontuassem a Zona II e III do AUDIT. 

Os critérios de exclusão foram: indivíduos menores de 18 anos, que 

possuíssem alterações de comportamento visíveis, ou que estivessem intoxicados, 

ou não disponíveis para participar da intervenção proposta, assim como, que 

recusassem receber o seguimento, analfabetos e que não pontuassem a zona II e III 

do AUDIT. 
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7.5 CÁLCULO AMOSTRAL 

A amostra foi calculada baseada no estudo piloto sobre a intervenção 

proposta, na qual participaram 10 sujeitos, sendo, cinco pessoas randomizadas para 

o grupo experimental e cinco para o grupo controle. 

Com base nos resultados do estudo piloto, calculou-se o tamanho de efeito de 

0,43, e assim, determinando-se o tamanho de amostra para o modelo de ANOVA 

para medidas repetidas que fosse significativo com poder de 95% e nível de 

significância de 5%. Resultando numa amostra mínima para o estudo de 10 sujeitos. 

O estudo assumiu que 30% dos sujeitos alocados no grupo intervenção não 

aceitariam participar da primeira fase da pesquisa, bem como uma perda de 20% no 

follow-up de 90 dias (Atrito) (Souza, 2009), o que resultou num aumento da amostra 

mínima para 20 sujeitos, desses 10 alocados no grupo controle e 10 no grupo 

experimental.  

 

7.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Primeiramente, uma autorização formal foi solicitada à coordenadora regional 

de saúde da UBS Sé, para a realização da pesquisa. Após esta etapa, o projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo e demais instâncias necessárias.  

Com base na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que 

determina as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres 

humanos, o projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 

da instituição sede do estudo sob protocolo 772.025 (ANEXO 1) pela assinatura do 

Termo de consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE 1) pelos sujeitos da 

pesquisa o qual foi elaborado em duas vias sendo que uma delas foi devolvida 

juntamente com os instrumentos respondidos e a segunda permaneceu de posse do 

entrevistado.  

 

7.7 INSTRUMENTOS DE COLETA 

Para coleta de dados foi aplicado um questionário sobre informações 

sociodemográficas (Idade, sexo, raça, estado civil, religião, escolaridade, ocupação, 

renda familiar de acordo com a classificação de classe econômica do IBGE), clínicas 
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(antecedentes pessoais, tratamento farmacológico) e comportamentais dos sujeitos 

(atividade física, uso de substâncias) – (APÊNDICE 2) e para a identificação do 

padrão de uso de álcool foi aplicado o Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT) (ANEXO 2), que trata-se de um dos primeiros testes de rastreamento 

desenhados especificadamente para serviços de atenção primária à saúde, e tem 

sido recomendado por diversos pesquisadores como alternativa mais eficiente 

(Daeppen et al., 2000; Aalto et al., 2009). 

Composto por 10 questões o AUDIT avalia o uso recente de álcool, sintomas 

de dependência e problemas relacionados ao álcool. As respostas a cada questão 

são pontuadas de 1 a 4, sendo maiores pontuações indicativas de problemas. 

Classifica-se o usuário em uma de quatro zonas de risco, de acordo com o escore 

obtido: zona I (até 7 pontos: indica uso de baixo risco ou abstinência); zona II (de 8 a 

15 pontos: indica uso de risco); zona III (de 16 a 19 pontos: sugere uso nocivo ou 

prejudicial) e zona IV (acima de 20 pontos: mostra uma possível dependência).  

Esse instrumento foi validado em vários países, inclusive no Brasil, 

apresentando bons níveis de sensibilidade (87,8%) e especificidade (81%) para 

detecção do uso nocivo de álcool, tendo sido seu desempenho avaliado 

positivamente em serviços de atenção primária à saúde (Mendéz, 1999; Maciel, 

1999). Além disso, na validação brasileira, o AUDIT apresentou uma confiabilidade 

satisfatória (0,8) e capacidade de responder às mudanças do consumo álcool 

(Mendéz, 1999). 

O AUDIT possibilita uma abordagem atenta para a mudança de foco do 

problema, não mais no alcoolismo, mas no uso de risco e nocivo, recaindo a ênfase 

sobre a detecção precoce de uma maior variedade de problemas relatados pelo uso 

de álcool. O rastreamento deixa de ser usado apenas como parâmetro diagnóstico e 

passa a ser importante também na detecção de fatores de risco precocemente 

podendo, por fim, conduzir mais à educação para a saúde do que a um tratamento 

formal (Allen et al., 1997). 

Para avaliar o estágio motivacional, juntamente com o AUDIT, foi aplicada 

também a Régua de Prontidão para Mudança - RPM (ANEXO 3). O uso da régua de 

prontidão é uma maneira simples e rápida de se avaliar o estágio de prontidão para 

mudança (Miller, 1999; Velasquez et al., 2001; Rollnick, Miller, Butler, 2009), pois, 

trata-se de uma estratégia de escalonamento que conceitua a prontidão/motivação 
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para a mudança ao longo de um contínuo, que questiona o indivíduo sobre “o quanto 

se sente pronto para mudança numa escala de 1 a 10?”, tendo como objetivo 

investigar o estágio de mudança o qual o indivíduo se encontra, sendo os estágios 

classificados de acordo com RPM em: Pré-contemplação (PC=1-2=1ponto); 

contemplação (C=3-4=2 pontos); preparação (P=5-6=3 pontos); ação (A=7-8=4 

pontos); manutenção (M=9-10=5 pontos). 

 

Figura 3. Adaptação da figura da Régua de Prontidão para Mudança (RPM). 
 

                                PC               C                   P                  A       M  

             1........2........3........4........5........6........7........8........9........10 

 

Fonte: Sobell e Sobell (2013) 

 

Foi entregue para todos os indivíduos entrevistados um folheto informativo 

sobre uso de álcool (ANEXO 4), fornecido pelo PAI-PAD – Programa de Ações 

Integradas para a Prevenção e Atenção ao Uso de álcool e Drogas na Comunidade. 

O PAI-PAD, trata-se de um programa vinculado ao Hospital das clínicas de 

Ribeirão Preto – SP, da faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

Campus Ribeirão Preto, que visa realizar, estudos, pesquisas, aprimoramentos e 

capacitação relacionadas a temática álcool e outras drogas, tendo com um de seus 

objetivos principais a capacitação de equipes da estratégia saúde da família para a 

realização de rastreio do padrão de uso de álcool e outras drogas e de intervenção 

breve (PAI-PAD, 2015). 

O folheto informativo do PAI-PAD, é constituído, pelo instrumento de rastreio 

AUDIT, e fornece informações sobre dose padrão, pontuação e classificação 

conforme o padrão de uso de álcool apontado no AUDIT, epidemiologia do consumo 

de álcool apresentados em pirâmide, consequências do beber de alto-risco e 

informações e orientações para o consumo de baixo risco, sugeridas pela OMS 

(OMS, 2001). 

 

7.8 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Os procedimentos de coleta de dados foram divididos em quatro etapas, 

conforme serão descritas na sequência. 
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7.8.1 Etapas do Estudo 

7.8.1.1 Etapa 1- Treinamento da equipe de pesquisa 

Foram convidados para participar do estudo todos os enfermeiros, auxiliares 

e técnicos de enfermagem e agente comunitários de saúde, assim como, os 

enfermeiros mestrandos e doutorandos e graduandos de enfermagem do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Enfermagem em Adições – álcool e outras drogas 

(NEPEAA) da Escola de Enfermagem da USP, para participar de um treinamento 

para a utilização do instrumento de rastreio (AUDIT) e do instrumento de detecção 

do estágio de prontidão para mudança (RPM). 

O treinamento foi realizado na própria UBS, por meio de 4 h/a teórica, sobre o 

instrumento e a sua aplicação e a intervenção proposta no estudo e 2h/a práticas, 

para que os profissionais pudessem praticar aplicação dos instrumentos e da 

intervenção. 

 

7.8.1.2 Etapa 2 – Rastreamento e randomização 

Após a aprovação do Comitê de Ética, os sujeitos foram convidados a 

participar do estudo T0 (avaliação inicial) pela equipe treinada na etapa 1 para a 

aplicação dos instrumentos de rastreio (AUDIT e RPM) e o enfermeiro pesquisador 

nos diversos locais da unidade (sala de espera, inalação, curativo, vacinas). 

Assim, o rastreamento foi realizado por meio da aplicação do Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT) (ANEXO 2) e do questionário 

sociodemográfico, clínico e comportamental (APÊNDICE 2).  

Os indivíduos que na fase de rastreio pontuaram a zona I do AUDIT 

receberam o material informativo, aqueles que pontuaram a zona IV, além de 

receberem o material informativo, foram encaminhados ao serviço especializado de 

referência da UBS.  

Os participantes que obtiveram pontuação na zona II ou III do AUDIT, ou seja, 

identificados como casos de uso de risco ou nocivo de álcool, e que atendiam aos 

critérios de inclusão no estudo, foram convidados a participar da pesquisa. Para 

aqueles que após o esclarecimento sobre o objetivo e os procedimentos da pesquisa 

aceitaram participar do estudo, aplicou-se a régua de prontidão para mudança 

(RPM) (ANEXO 3) e em seguida, foram submetidos à randomização.  
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A randomização dos sujeitos após a verificação do estágio motivacional para 

mudança pela RPM foi realizada por meio do sorteio de dois cartões, que continham 

as iniciais C para grupo controle e E para grupo experimental. 

Os indivíduos que sortearam o cartão com a letra C, foram alocados para o 

grupo controle e os que sortearam o cartão com a letra E, foram designados para o 

grupo experimental. 

  

Figura 4. *Cartões utilizados para o sorteio do grupo controle (C) e experimental (E). 

 

 

 

 

 

 

 

Após o conhecimento do grupo ao qual cada indivíduo seria alocado, os 

mesmos receberam informações sobre os próximos passos do estudo. Para aqueles 

alocados no grupo experimental foi entregue um convite com as datas, horários e 

local das sessões de intervenção (APÊNDICE 4) e para aqueles alocados no grupo 

controle foi entregue um convite com o agendamento das ligações de avaliação do 

padrão de uso de álcool e do estágio motivacional com as datas e horários 

(APÊNDICE 5). Finalizada à randomização foi gerado um número sequencial do 

estudo conforme a ordem de rastreio, para a identificação de cada sujeito na 

pesquisa e cadastros dos mesmos (APÊNDICE 3).  

 

7.8.1.3 Etapa 3 – Intervenção 

Para cada grupo (Controle e Experimental) foi realizado um tipo de 

intervenção.  

Os integrantes do grupo controle, receberam por parte do enfermeiro, a 

devolutiva (feedback) da pontuação com os devidos esclarecimentos, um folheto 

educativo sobre os problemas relacionados ao uso de álcool (ANEXO 4) e um 

convite para duas avaliações telefônicas, sendo uma após 30 dias e outra dentro de 

90 dias contados a partir do último telefonema, para verificar o padrão de consumo 

de álcool e a prontidão para mudança (Aplicação do AUDIT e RPM), nos períodos. 

C E 
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Os integrantes do grupo experimental receberam a devolutiva (feedback) da 

pontuação com os devidos esclarecimentos, um folheto educativo sobre os 

problemas relacionados ao uso de álcool e um convite para participar de quatro 

sessões de intervenção breve grupal. Esses participantes foram divididos em 

grupos, constituídos minimamente por cinco sujeitos que receberam a intervenção 

em quatro encontros semanais. 

 

7.8.1.4 Intervenção breve grupal 

A intervenção breve grupal (IBG) sugerida neste estudo foi baseada na 

combinação de duas metodologias aplicadas para redução do consumo de álcool e 

outras drogas, sendo estas, a intervenção breve individual (Miller, Sanchez, 1993) e 

a técnica de auto mudança guiada (AMG) proposta por Sobell, Sobell, Agrawal 

(2009). 

 Assim, o método de intervenção breve grupal, trata-se de uma intervenção 

realizada no formato de grupo coordenada pelo enfermeiro pesquisador visando a 

mudança de comportamento na redução do uso de álcool para pessoas que fazem 

uso de risco ou nocivo de álcool, aplicada em um serviço de APS.  

A IBG foi realizada em uma sala cedida pela própria UBS, constituída de 

quatro sessões de 60 a 120 minutos de intervenção e aconselhamentos centrados 

no grupo. 

Segue abaixo a descrição das sessões de intervenção breve grupal. 

 

Figura 5. Grupo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google 
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7.8.1.4.1 1ª Sessão - “Refletindo sobre o consumo” 

 
Procedimentos da sessão: 

 Introduzir a sessão, realizar esclarecimentos sobre as regras do grupo; 

 Discutir a respeito dos padrões de consumo de álcool; 

 Fim da sessão: O que lhe chamou a atenção na sessão de hoje? Lembrar aos 

membros de fazer a tarefa de casa: Leitura sobre a balança decisória (ANEXO 5). 

A primeira sessão seguiu uma estrutura na qual, primeiramente foi 

apresentada a pesquisa, os objetivos do grupo, os horários, os dias dos encontros 

do grupo e a apresentação dos membros do grupo.  

Após a apresentação o enfermeiro iniciou uma conversa a respeito dos 

padrões de consumo de álcool (Feedback), sendo que estas informações foram 

trabalhadas com o grupo de maneira didática, utilizando-se de uma apresentação 

em slides/ cartazes para a exposição do que os resultados (pontuação no AUDIT) 

significam (Padrões de uso de álcool), e o que isto poderia acarretar para a saúde 

de cada indivíduo, nesse momento foi entregue um material informativo sobre o uso 

prejudicial de álcool (Folheto PAI-PAD – ANEXO 4) e foi discutido sobre os prejuízos 

do consumo pesado, relacionando os prejuízos que os próprios membros relatavam 

vivenciar com o consumo de álcool e assim o enfermeiro orientava também sobre 

técnicas de redução de danos como alternativas a serem adotas pelos usuários caso 

decidissem mudar (Aconselhamento). Os pacientes não foram estimulados a expor 

os resultados que receberem, mas sim, estimulados a compartilhar suas reações, 

frente às informações expostas, com os outros membros do grupo.  

Para lidar com a resistência do paciente, devido os resultados, o enfermeiro 

utilizou de técnicas, como a escuta reflexiva, o encorajamento, e se posicionou de 

maneira empática frente ao desconforto e o sofrimento do paciente (Empatia).  

No final dessa sessão, foi discutido sobre a responsabilização do paciente 

acerca do seu consumo de álcool, evidenciando que o uso da substância é uma 

escolha e que a decisão pela mudança de comportamento cabe ao próprio indivíduo, 

e se o mesmo percebe que isto está prejudicando sua vida e sua saúde e se quiser 

mudar, o grupo é para ajudá-lo (responsabilização), finalizando com a entrega do 

exercício de casa (leitura sobre balança decisória – ANEXO 5). 
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7.8.1.4.2 2ª Sessão – “Discutindo novos caminhos” 

Procedimentos da sessão: 

 Introduzir a sessão; 

 Examinar e discutir as dúvidas sobre a tarefa de casa; 

 Realizar atividade da balança decisória (ANEXO 6); 

 Fim da sessão: perguntar o que se destacou na sessão; lembrar os membros para 

fazerem sua tarefa de casa – leitura sobre a identificação dos gatilhos (ANEXO 7). 

Neste encontro foi utilizada a técnica da balança decisional, a qual objetiva 

discutir os prós e os contras de continuar ou mudar o comportamento de beber de 

risco (Sobell, Sobell, Agrawal, 2009).  

No início dessa sessão, o enfermeiro perguntou aos usuários, se havia 

acontecido algo de diferente a respeito do seu consumo de álcool durante a semana 

que antecedeu a sessão e estimulou os usuários a comentar. Em seguida foi 

solicitado aos mesmos relatar quais seriam as vantagens e desvantagens de 

consumir bebidas alcoólicas e quais seriam as vantagens e desvantagens de mudar 

aquele comportamento, seja, reduzindo ou parando o consumo, conforme a 

preferência de cada indivíduo. Conforme os usuários respondiam o enfermeiro fazia 

a anotação num quadro, expondo as respostas deles para que pudessem ir 

visualizando. (ANEXO 6) (Sobell, Sobell, Agrawal, 2009). Após o preenchimento do 

quadro da balança decisória, os usuários foram estimulados a refletir sobre qual 

comportamento seria mais vantajoso para adotar na sua vida (Menu de opções). Foi 

enfatizado nesse encontro também sobre as atividades prazerosas que mais gostam 

de realizar e combinado com os membros, refletirem sobre as atividades de prazer 

que poderiam praticar durante a semana até a sessão seguinte (Aconselhamento e 

menu de opções). Antes do término da sessão, os usuários receberam o folheto de 

leitura de identificação dos gatilhos (ANEXO 7) para discutir no encontro seguinte 

(Sobell, Sobell, Agrawal, 2009). 

 

7.8.1.4. 3 3ª Sessão – “Planejando ações de mudança” 

Procedimentos da sessão: 

 Introduzir a sessão; 

 Discutir sobre as atividades prazerosas identificadas ao longo da semana pelos 

membros e como foi praticá-las; 
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 Examinar e discutir as dúvidas referente a leitura de identificação de gatilhos; 

 Discutir dos possíveis gatilhos identificados pelos membros durante a sessão; 

 Fim da sessão: perguntar o que se destacou na sessão. 

Nesta sessão o enfermeiro conduziu o grupo a realizar uma discussão acerca 

das atividades prazerosas e em seguida foi explorado do grupo a conceituação dos 

gatilhos, e as situações de gatilhos de alto risco (ANEXO 8) para o consumo de 

álcool, assim como identificar quais as consequências positivas e negativas de tal 

gatilho e quais as opções de plano de ação poderiam ser pensadas diante de cada 

gatilho (Menu de opções). Assim nesse momento foi anotado na lousa as situações 

de gatilho relatadas pelos membros do grupo, assim, como as suas consequências, 

para que em conjunto os membros construíssem opções de plano de ação para lidar 

com cada gatilho (Sobell, Sobell, Agrawal, 2009). 

Após a discussão das opções de ação para os gatilhos referidos, foi 

combinado com o grupo as atividades prazerosas que cada um poderia pensar em 

praticar ao longo da semana e à a tarefa de casa sobre o desenvolvimento de novas 

opções e planos de ação para mudança, para serem discutidas na última sessão 

(ANEXO 9) (Sobell, Sobell, Agrawal, 2009). 

 

7.8.1.4.4 4ª Sessão – “Entrando em ação” 

 Introduzir a sessão; 

 Examinar e discutir as respostas dos membros ao exercício de tarefa de casa de 

identificação: Desenvolvimento de novas opções e planos de ação; 

 Discutir as possíveis oportunidades para testar as opções de plano de ação para 

mudança; 

 Fim da sessão: perguntar o que se destacou na sessão; entregar aos membros os 

instrumentos AUDIT e Régua de prontidão para responderem. 

Esta sessão foi iniciada com uma breve discussão sobre fatores que levam ao 

uso (fatores de risco) e fatores que protegem (fatores de proteção) a pessoa de 

fazer o uso, estimulando o grupo a falar sobre o que eles acreditam que faça a 

pessoa fazer uso, em seguida o grupo foi mobilizado para expor os desejos, 

vontades e sonhos que gostariam de realizar (Empatia e menu de opções). Neste 

momento o enfermeiro anotou em um quadro as respostas mais adequadas e 
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ajudou o grupo a refletir sobre estratégias para se proteger do uso e ou reduzi-lo 

(Aconselhamento).  

Este encontro também foi destinado ao fornecimento de suporte para auto 

eficácia e para o estabelecimento de um plano de mudança. Para isso o grupo foi 

estimulado relembrar e compartilhar situações vivenciadas de mudança na qual 

obteve sucesso, como, por exemplo, conseguir iniciar o tratamento, algum período 

de abstinência, ter completado o colégio, etc. Para definir um plano de mudança, 

também foi utilizado um material, o qual os usuários preencheram e depois 

discutiram o que foi escrito. (Plano de mudança – ANEXO 9). Após o trabalho do 

plano de mudança e suporte da auto eficácia, o último momento da sessão foi 

reservado para revisar os tópicos das sessões anteriores e proporcionar a escuta 

dos participantes quanto ao apoio no grupo e em seguida foi aplicado os 

instrumentos AUDIT e Régua de prontidão.  

No final desta sessão, foi realizado o fechamento e enfatizado que seriam 

contatados e convidados a retornar para a entrevista final individual nos próximos 90 

dias.  

Este contato foi realizado após 90 dias contados a partir da última sessão de 

IB grupal e os participantes foram avaliados quanto ao padrão de uso (AUDIT) 

quantidade e frequência de consumo de álcool no período, por meio de avaliações 

individuais e quanto ao estágio de motivação para mudança (Régua de prontidão). 

 

7.8.1.5 Etapa 4 – Seguimento 

O grupo controle e o grupo experimental, foram submetidos além da avaliação 

inicial T0, à outras duas avaliações de seguimento, a primeira foi realizada, logo após 

a 4ª sessão de IB grupal e a última 90 dias após a intervenção breve grupal. Esse 

procedimento destinou-se a verificar o efeito das IB grupal realizada por enfermeiros 

no consumo de álcool dos usuários. 

T0 Avaliação inicial (rastreamento) 

T1 Avaliação de seguimento 1 (após o final da IB grupal – 30 dias) 

T2 Avaliação de seguimento 2 (após 90 dias) 
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7.9 ANÁLISE DOS DADOS 

De posse dos instrumentos respondidos pelos sujeitos, foi criado um banco 

de dados no programa SPSS (Statistical package for the Social Sciences v. 20 for 

Windows). Onde foram realizadas as análises estatísticas no sentido de verificar a 

efetividade das intervenções breves grupais realizadas pelos enfermeiros frente ao 

padrão de uso de álcool e estágio de prontidão para mudança dos participantes.  

Para isso, primeiramente, foram calculadas estatísticas descritivas básicas 

(média, desvio padrão, frequência relativa), para descrever as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e comportamentais. 

 Em seguida, para comparar o padrão de uso de álcool entre o grupo controle 

e experimental nos três períodos de tempo (Avaliação inicial, avaliação após 30 dias 

e avaliação após 90 dias), foram calculados os modelos de efeitos mistos (Linear 

Mixed-effects Model - LMM). Esses modelos, são utilizados para calcular dados que 

apresentam tanto fatores de efeitos fixos (tempo pré-determinado) como aleatórios 

(sujeitos) (Antonio, Filho, 2003). Então, para modelar a correlação de um sujeito com 

ele mesmo nas três medidas de tempo determinadas (avaliação inicial, após 30 dias 

e após 90 dias), foi calculado uma estrutura de covariância chamada auto regressiva 

de primeira ordem (AR1). A AR1 é usada para modelar a interação dos sujeitos com 

eles mesmos, ou seja, verificar a correlação entre mais de dois tempos, sendo que, 

a AR1 mede se a evolução ao longo do tempo é igual nos dois grupos. 

Para analisar as diferenças entre os grupos de experimental e controle, 

quanto ao estágio de prontidão para mudança (RPM) em todos os três pontos de 

tempo do seguimento (inicial, após 30 dias e após 90 dias), foi utilizado o modelo de 

estimação generalizado (Generalized Estimating Equation Model - GEE).  

O modelo GEE, é a primeira opção (e mais canônica (que atende melhor as 

regras para estudos longitudinais), este modelo serve para a escolha da distribuição 

da variável resposta (dentro de uma certa família de distribuições) para avaliar 

medidas repetidas (Costa, 2003; Liang, Zeger, 1986).  

Para todos os modelos utilizou-se o nível de significância estatística de 5% 

(p≤0,05).
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8 RESULTADOS 

Foram rastreados um total de 869 indivíduos, e dentre esses, 594 (68,4%) 

apresentaram padrão de uso de álcool de baixo risco, 313 (36%) eram abstêmios e 

281 (32,4%) faziam uso de baixo risco. Do total dos sujeitos rastreados (N=869), 

ainda, 134 (15,4%) faziam uso de risco, 46 (5,3%) uso nocivo e 95 (10,9%) 

indivíduos apresentaram padrão de consumo de álcool sugestivo de dependência. 

Os 180 (20,7%) sujeitos da amostra total que apresentaram padrão de uso de 

risco/nocivo de álcool, foram convidados para participar do estudo, e desses, 4 

(2,2%) se recusaram a participar, o que resultou numa amostra potencial de 176 

(20,2%) indivíduos.  

Dentre os 176 possíveis participantes, 88 (50%) foram randomizados para o 

grupo controle e 88 (50%) para o grupo experimental. 

Dos 176 participantes potencias foram incluídos na amostra final 44 sujeitos, 

conforme a figura 1 apresenta o processo de seleção da amostra. 
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Avaliados para elegibilidade para 

participação no estudo (n =869)  

Figura 6. Fluxograma da amostra 
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O grupo controle foi constituído por 24 (27,3%) participantes na avaliação 

após 30 dias (Follow-up 1), e destes, 10 (41,6%) sujeitos responderam ao follow-up 

2 (seguimento após 90 dias).  

Quanto ao grupo experimental, 23 sujeitos compareceram à 1° sessão da 

IBG, porém, três sujeitos desistiram, permanecendo um total de 20 (22,7%) 

participantes que responderam a avaliação após a intervenção (Follow-up 1) e 

desses, 13 (65%) pessoas responderam ao follow-up 2, conforme é apresentado na 

Figura 1. 

 

8.1CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA  

 

Dentre os 869 indivíduos rastreados, 176 sujeitos foram eleitos e 

randomizados para o estudo, porém, a amostra final foi constituída por 44 sujeitos 

com padrão de uso de risco/nocivo de álcool, uma vez que, 24 sujeitos pertenceram 

ao grupo controle (GC) e 20 sujeitos ao grupo experimental (GE). 

O GC foi constituído por 24 indivíduos em sua maioria do sexo masculino 

(62,5%), pardos (45,8%), solteiros (54,2%), com idade média de 40,1±15,0 anos, 

católicos (54,2%), com 1º grau incompleto (33,4%), que trabalhavam em cargos 

operacionais (41,7%), em período integral (58,3%), que não vivem em situação de 

rua (87,5%), com média 2,92±1,69 membros na família e pertencentes a classe 

social E (41,7%). 

O GE foi constituído por 20 indivíduos majoritariamente do sexo masculino 

(85%), pardos (50%), casados e ou divorciados (70%), com média de idade de 

52,7±12,0 anos, católicos (60%), com 2º grau completo (40%), aposentados (35%), 

dos que trabalhavam, era em período integral (35%), não vivem em situação de rua 

(55%), com média 1,65±1,08 membros na família e pertencentes a classe social E 

(40%), conforme é apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição das variáveis sociodemográficas, de acordo com os grupos (N=44) 
Variáveis Controle Experimental 

 (n=24) % (n=20) % 

Sexo      
 Masculino 15 62,5 17 85 
 Feminino 9 37,5 3 15 
Cor      
 Branco 7 29,2 9 45 
 Pardo 11 45,8 10 50 
 Preto 6 25,0 1 5 
Estado conjugal     
 Solteiro 13 54,2 4 20 
 Casado 6 25 7 35 
 Separado/Divorciado 2 8,3 7 35 
 Viúvo 0 0 1 5 
 Amasiado 3 12,5 0 0 
 União estável 0 0 1 5 
Religião     
 Católico 13 54,1 12 60 
 Evangélico 2 8,3 2 10 
 Espírita 1 4,2 1 5 
 Umbandista 1 4,2 0 0 
 Testemunha de Jeová 1 4,2 0 0 
 Não tem 6 25 3 15 
 Não responderam 0 0 2 10 
Escolaridade     
 1º grau incompleto 8 33,3 6 30 
 1º grau completo 1 4,2 1 5 
 2º grau incompleto 6 25 2 10 
 2º grau completo 6 25 8 40 
 Superior incompleto 1 4,2 1 5 
 Superior completo 2 8,3 2 10 
Ocupação      
 Nenhuma 6 25 6 30 
 Estudante 0 0 1 5 
 Cargos operacionais 10 41,6 2 10 
 Cargos administrativos 1 4,2 0 0 
 Profissional Liberal 1 4,2 0 0 
 Aposentados 2 8,3 7 35 
 Outros (Bicos) 4 16,7 4 20 
Período de trabalho      
Tempo integral 14 58,3 7 35 
Tempo parcial 3 12,5 4 20 
Não trabalha 7 29,2 9 45 
Situação de rua      
Sim 3 12,5 3 15 
Não 21 87,5 11 55 
Não responderam 0 0 6 30 
Classe social (Renda familiar)     
 A 1 4,2 0 0 
 B 0 0 0 0 
 C 4 16,7 3 15 
 D 6 25 3 15 
 E 10 41,6 8 40 
 Não tem 2 8,3 2 10 
 Não sabe 1 4,2 4 20 
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8.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA AMOSTRA  

No que se refere às características clínicas, 54,2% dos sujeitos alocados no 

GC não faziam tratamento de saúde. No GE, 75% dos sujeitos informaram realizar 

algum tratamento de saúde.  

Quanto ao tipo de tratamento de saúde, 35% do GE relataram fazer 

tratamento psicológico e ou psiquiátrico e dentre os pacientes pertencentes ao GC 

que referiram fazer algum tratamento de saúde, a maioria (20,8%) apontou tratar 

distúrbios de saúde em geral, conforme é apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição das características clínicas, de acordo com os grupos (N = 44). 
Variáveis  Controle Experimental 

 (n=24) % (n=20) % 

Tratamento de Saúde      
 Sim 11 45,8 15 75 
 Não 13 54,2 5 25 
Tipo de tratamento     
 Nenhum 13 54,2 5 25 
 HAS e/Diabetes 3 12,5 4 20 
 Psicológico e/Psiquiátrico 3 12,5 7 35 
 Outros distúrbios gerais de saúde* 5 20,8 3 15 
 HAS e/Diabetes e psiquiátrico 0 0 1 5 

* Problemas respiratórios, osteoarticulares, renal, hepáticos, câncer, hormonais e outros. 

 

8.3 CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS DA AMOSTRA 

Quanto às características comportamentais, a maioria dos indivíduos 

estudados não praticava atividade física (GC 66,7%, GE 50%), mas dentre os 

indivíduos que apontaram realizar algum tipo de atividade física, prevaleceu a prática 

da caminhada (GC 12,5%, GE 40%).  

No que se refere ao tabagismo, 62,5% e 70% respectivamente dos grupos 

controle e experimental, refeririam não fumar. Quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas, 95,8% do GC e 85% do GE referiram fazer o consumo. 

 Em relação ao número de doses consumidas por semana nos últimos 90 dias 

anteriores à pesquisa, o GC referiu um consumo médio de 13,45±23,30 doses por 

semana e o GE um consumo em médio de 19,44±36,83 doses por semana. O tipo 

de bebida mais consumida pelo GC foi a cerveja (66,7%) e para o GE foi a pinga 

(35%).  

Em relação ao consumo de outras substâncias 50% de ambos os grupos 

apontou esse consumo (Tabela 3). Dentre as substâncias consumidas, a mais 
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citadas pelos sujeitos de ambos os grupos foram os medicamentos em geral (GC 

41,7%, GE 25%), conforme é apresentado na tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição das características comportamentais, de acordo com os grupos (N=44). 
Variáveis  Controle  Experimental 

 (n=24) % (n=20) % 

Prática de Atividade Física     
 Sim 8 33,3 10 50 
 Não 16 66,7 10 50 
Tipo de Atividade      
 Nenhuma 16 66,6 10 50 
 Academia 3 12,5 1 5 
 Caminhada 3 12,5 8 40 
 Ciclismo 1 4,2 0 0 
 Ginástica 1 4,2 1 5 
Tabagista     
 Sim 9 37,5 6 30 
 Não 15 62,5 14 70 
Consome Bebidas Alcoólicas     
 Sim 23 95,8 17 85 
 Não 1 4,2 3 15 
Tipo de Bebida Alcoólica      
 Nenhuma 0 0 1 5 
 Cerveja 16 66,6 6 30 
 Vinho/Champanhe 1 4,2 0 0 
 Pinga 1 4,2 7 35 
 Destilados (Uísque, Vodca, Ice, Caipirinha) 4 16,6 0 0 
 Cerveja e Pinga 1 4,2 1 5 
 Cerveja e Vinho 0 0 3 15 
 Não responderam 1 4,2 2 10 
Uso de outras substâncias      
Sim 12 50 10 50 
Não 12 50 9 45 
Não responderam 0 0 1 5 
Tipo de substâncias     
 Nenhuma 12 50 9 45 
 Medicamentos em geral 10 41,6 5 25 
 Psicotrópicos 1 4,2 3 15 
 Maconha 1 4,2 0 0 
 Crack 0 0 1 5 
 Drogas e psicotrópicos 0 0 1 15 
 Não responderam 0 0 1 5 

 

8.4 EFETIVIDADE DA INTERVENÇÃO BREVE GRUPAL 

Para verificar a efetividade da intervenção breve grupal na redução do 

consumo de álcool e na motivação para mudança de padrão de consumo de álcool, 

foi aplicado o instrumento de rastreio de consumo de álcool (AUDIT) em ambos os 

grupos controle e experimental em três períodos de tempo, sendo avaliado o padrão 

de consumo, antes da intervenção, após (30 dias) e no follow-up de 90 dias.  

O grupo experimental antes da intervenção apresentou escore médio de 

15,89 ± 6,62 pontos (uso de risco), após a intervenção escore médio de 6,40 ± 5,05 

pontos (uso de baixo risco), e no follow-up o escore médio 6,69±6,38 pontos (uso de 
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baixo risco). E quando comparado os escores de consumo de álcool entre os três 

períodos de tempo avaliado, foi observado diferença estatisticamente significativa 

(p≤ 0,01) que se manteve no seguimento, conforme apresentado na Tabela 4. 

No que se refere ao grupo controle inicialmente o escore médio de pontos no 

AUDIT foi de 13,11±4,54 pontos (uso de risco), na segunda avaliação (após 30 dias) 

pontuaram em média 9,83±5,54 pontos (uso de risco) e no follow-up 2 o escore 

médio foi de 13,00±5,70 pontos (uso de risco), evidenciando diferença 

estatisticamente significativa no escore do AUDIT após 30 dias (p≤ 0,01) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição do escore médio do AUDIT referente ao padrão de uso de álcool do grupo 
controle e experimental, conforme o tempo avaliado. 

Grupo              Tempo 
                        

N 
               

Média 
Desvio 
Padrão 

Experimental Antes da intervenção 88 15,89 6,62 

30 dias 20 6,40 5,05 

90 dias 13 6,69 6,38 

Total 121 13,33 7,58 

Controle Antes da intervenção 88 13,11 4,54 

30 dias 24 9,83 5,54 

90 dias 10 13,00 5,70 

Total 122 12,46 4,98 

Total Antes da intervenção 176 14,50 5,83 

30 dias 44 8,27 5,54 

90 dias 23 9,43 6,76 

Total 243 12,89 6,41 

 

O GE apresentou diferença estatisticamente significativa (p≤ 0,01) no escore 

do padrão de uso de álcool em quase 10 pontos após a intervenção e o GC 

apresentou diferença estatisticamente significativa de cerca de 3 pontos (p≤ 0,01) na 

avaliação após 30 dias. Com relação ao follow-up foi observado que o GE manteve 

a redução no escore de consumo de álcool e o GC, apresentou aumento desse 

escore (Figura 7). 
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Figura 7. Distribuição dos escore de padrão de uso de álcool de acordo com o tempo avaliado. 

 

 

Com relação aos escores de motivação foi observado que quanto aos escores 

médios de pontos na régua de prontidão para mudança, foi encontrado diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (p=0,02), assim como foi observado 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no que se refere a 

evolução dos escores médios de pontuação de prontidão para ao longo do tempo 

(p=0,03).  

O GE antes da intervenção apresentou escore médio de 6,55±3,41 pontos 

(preparação) e o GC escore médio de 5,42±3,26 pontos (preparação). Após 30 dias 

o GE apresentou escore médio de 8,00±2,88 pontos (ação) e o GC escore médio de 

6,67±3,05 pontos (preparação) (p=0,02). No seguimento de 90 dias, o GE 

apresentou escore médio de 7,92±3,06 pontos (ação) e o GC escore médio de 

4,80±2,86 pontos (contemplação) (p=0,02), conforme Tabela 5. 
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 Tabela 5. Distribuição do escore médio de motivação para mudança do grupo controle e 
experimental conforme o tempo avaliado. 

Grupo                          Tempo                             n                Média 
Desvio 
padrão 

Experimental Antes da intervenção 20 6,55 3,41 

30 dias 20 8,00 2,88 

90 dias 13 7,92 2,63 

Total 53 7,43 3,06 

Controle Antes da intervenção 24 5,42 3,26 

30 dias 24 6,67 3,05 

90 dias 10 4,80 2,86 

Total 58 5,83 3,14 

Total 
 

 

Antes da intervenção 44 5,93 3,34 

30 dias 44 7,27 3,01 

90 dias 23 6,57 3,10 

Total 111 6,59 3,19 

 

Foi observado o aumento do escore de motivação em ambos os grupos após 

30 dias. Os sujeitos do grupo experimental tenderam a se manter motivados 

(p=0,03) no seguimento (90 dias), e observou-se uma queda nos escores do grupo 

controle nesse mesmo período (Figura 8). 

 
Figura 8. Distribuição dos escore de motivação para mudança de acordo com o tempo avaliado
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8.5 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS DESISTENTES   

Apesar de não se constituir como objeto central desse estudo, optou-se por 

apresentar o perfil sociodemográfico, clínico e comportamental da amostra de 

usuários que faziam uso de risco e nocivo do álcool, os quais desistiram de participar 

do estudo (perdas). Pois, por se tratar de um estudo inicial sobre a intervenção breve 

grupal é importante conhecer a população desistente para compreender quais 

sujeitos merecem maior atenção, durante a abordagem de cuidado, para que esses 

tenham a possibilidade de permanecerem no tratamento ou darem continuidade às 

intervenções sugeridas no processo de atenção ao uso de risco e ou nocivo de 

álcool. 

A amostra de sujeitos desistentes do estudo foi constituída por 132 indivíduos 

com padrão de uso de risco/nocivo de álcool, dentre os 869 indivíduos rastreados, 

que desistiram de participar do estudo.  

De modo geral, do total de 113 indivíduos do sexo masculino, eleitos para o 

estudo, 81(71,7%) desses, desistiram de participar do estudo. Do total de 63 

indivíduos do sexo feminino, eleitos para o estudo, 51 (80,9%) dessas participantes, 

desistiram de participar do estudo. 

Portanto, a maior taxa percentual do total de desistentes (N=132), quanto as 

características sociodemográficas foi entre indivíduos do sexo feminino (80,9%), 

amarelos (100%), amasiados (86,4%), judeus (100%), mulçumanos (100%) e 

evangélicos (85,2%), com 1º grau completo (87,5%), profissionais liberais (85,7%), 

entre pessoas com jornada de trabalho de tempo integral (78,8%), que não vivem 

em situação de rua (75,9%) e pertencentes a classe social B (100%) e E (78,8%), 

conforme é apresentado na tabela 6. 
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Tabela 6. Distribuição das variáveis sociodemográficas da população desistente (N=132) 
Variáveis N=132   

  % % Desistência total 

Sexo     
 Masculino 81 61,4 71,7 
 Feminino 51 38,6 80,9 
Cor     
 Branco 52 39,4 76,5 
 Pardo 65 49,2 75,6 
 Preto 11 8,4 61,1 
 Amarelo 4 3,0 100 
Estado conjugal    
 Solteiro 61 46,2 78,2 
 Casado 30 22,7 69,8 
 Separado/Divorciado 17 12,9 65,4 
 Viúvo 3 2,2 75 
 Amasiado 19 14,4 86,4 
 União estável 1 0,8 50 
 Não respondeu 1 0,8 100 
Religião    
 Católico 71 53,7 73,9 
 Evangélico 23 17,4 85,2  
 Espírita 5 3,8 71,4 
 Umbandista 0 0 0 
 Mulçumano 1 0,8 100 
 Judeu 1 0,8 100 
 Não tem 30 22,7 76,9 
 Não responderam 1 0,8 33,3 
Escolaridade    
 1º grau incompleto 39 29,5 73,6 
 1º grau completo 14 10,6 87,5 
 2º grau incompleto 17 12,9 68 
 2º grau completo 43 32,6 75,4 
 Superior incompleto 9 6,8 81,8 
 Superior completo 9 6,8 69,2 
 Não respondeu 1 0,8 100 
Ocupação     
 Nenhuma 39 29,5 76,5 
 Estudante 2 1,5 66,7 
 Cargos operacionais 51 38,6 80,9 
 Cargos administrativos 1 0,8 50 
 Profissional Liberal 6 4,6 85,7 
 Aposentados 5 3,8 35,7 
 Outros (Bicos) 27 20,4 77,1 
 Não respondeu 1 0,8 100 
Período de trabalho     
Tempo integral 78 59,1 78,8 
Tempo parcial 22 16,7 75,9 
Não trabalha 27 20,4 62,8 
Outro 3 2,3 100 
 Não responderam 2 1,5 100 
Situação de rua     
Sim 13 9,9 68,4 
Não 101 76,5 75,9 
Não responderam 18 13,6 75 
Classe social (Renda 
familiar) 

   

 B 1 0,8 100 
 C 15 11,4 68,2 
 D 31 23,5 77,5 
 E 67 50,7 78,8 
 Não tem 11 8,3 73,3 
 Não sabe 5 3,8 50 
 Não respondeu 2 1,5 100 
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8.6 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS DESISTENTES 

No que se refere as características clínicas do número total de sujeitos 

desistentes (N=132), 79,1% não faziam tratamento de saúde. Dos sujeitos que 

mencionaram fazer algum tratamento de saúde, a maior taxa percentual de 

desistência foi entre os indivíduos com doenças transmissíveis (100%), conforme é 

apresentado na tabela 7. 

 
 

Tabela 7. Distribuição das características clínicas da população desistente (N=132). 
Variáveis    

 N=132 % % 
Desistência 

Tratamento de Saúde     
 Sim 62 47 70,4 
 Não 68 51,5 79,1 
 Não responderam 2 1,5 100 
Tipo de tratamento    
 Nenhum 68 51,5 79,1 
 DT e/ DSTs 7 5,3 100 
 HAS e/Diabetes 23 17,4 76,7 
 Psicológico e/Psiquiátrico 9 6,8 47,4 
 HAS e/Diabetes e psiquiátrico 1 0,8 100 
Outros distúrbios gerais de 
saúde* 

21 15,9 72,4 

 Não responderam 3 2,3 100 

* Problemas respiratórios, osteoarticulares, renal, hepáticos, câncer, hormonais e outros. 

 
 

8.7 CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS DOS DESISTENTES 

Quanto as características comportamentais do total de sujeitos desistentes 

(N=132), a maior taxa percentual de desistência foi encontrada entre os indivíduos 

praticantes de atividade física (73,7%), dentre os que praticavam esportes (100%), 

lutas (100%) e corrida (100%). No que se refere ao uso de substâncias o maior 

percentual de desistência foi entre os sujeitos fumantes (75,8%), consumidores de 

bebidas alcoólicas (75,3%), que consomem todos os tipos de bebidas (100%); que 

não usam outras substâncias (75,9%) e dentre os que mencionaram fazer uso de 

outras substâncias, o maior percentual de desistência foi entro os que usam drogas 

e medicamentos (100%) e cocaína (100%), conforme é apresentado na tabela 8. 
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Tabela 8. Distribuição das características comportamentais da população desistente (N=132). 
Variáveis    

 N=132 % % 
Desistentes 

Prática de Atividade Física    
 Sim 58 43,9 76,3 
 Não 73 55,3 73,7 
 Não respondeu 1 0,8 100 
Tipo de Atividade     
 Nenhuma 76 57,6 74,5 
 Esportes 11 8,3 100 
 Academia 11 8,3 73,3 
 Caminhada 26 19,6 70,3 
 Lutas 1 0,8 100 
 Corrida 1 0,8 100 
 Ginástica 3 2,3 60 
 Yoga 1 0,8 100 
Não responderam 2 1,5 100 
Tabagista    
 Sim 47 35,6 75,8 
 Não 85 64,4 74,6 
Consome Bebidas Alcoólicas    
 Sim 122 92,4 75,3 
 Não 8 6,1 66,7 
 Não responderam 2 1,5 100 
Tipo de Bebida Alcoólica     
 Nenhuma 2 1,5 66,7 
 Cerveja 63 47,7 74,1 
 Vinho/Champanhe 3 2,3 75 
 Pinga 13 9,8 61,9 
 Destilados (Uísque, Vodca, Ice, 
Caipirinha) 

11 8,4 73,3 

 Cerveja e Pinga 12 9,1 85,7 
 Cerveja e Vinho 5 3,8 62,5 
 Todos os tipos 6 4,5 100 
 Não responderam 17 12,9 85 
Uso de outras substâncias     
Sim 63 47,7 74,1 
Não 66 50 75,9 
Não responderam 3 2,3 75 
Tipo de substâncias    
 Nenhuma 67 50,7 76,1 
 Medicamentos em geral 45 34,1 75 
 Psicotrópicos 6 4,6 60 
 Maconha 4 3 80 
 Crack 2 1,5 66,7 
 Cocaína 3 2,3 100 
 Drogas e psicotrópicos 1 0,8 50 
 Drogas e medicamentos 2 1,5 100 
 Não responderam 2 1,5 66,7 
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9 DISCUSSÃO 

O estudo teve como objetivo principal analisar a efetividade da intervenção 

breve grupal realizada por enfermeiros para o uso de risco e nocivo de álcool em um 

serviço de atenção primária à saúde, com base em estudos prévios que indicam o 

uso de intervenções breves para redução do uso nocivo de álcool. Para isso, a 

primeira etapa desta análise, teve como foco analisar as características 

sociodemográficas, clínicas e comportamentais dos participantes do estudo. 

No que se refere à população geral estudada (N=869), os usuários abordados 

na unidade básica de saúde apresentaram em sua maioria padrão de uso de álcool 

de baixo risco, mas, 15,4% tinham padrão de uso de risco, 5,3% uso nocivo e 10,9% 

dos indivíduos apresentaram padrão de consumo de álcool sugestivo de 

dependência. Esse resultado é semelhante aos dados referentes ao padrão de 

consumo de álcool da população geral brasileira (INPAD, 2012), ou seja, cerca de 

20% da população rastreada na UBS, faziam um consumo de álcool problemático, o 

que evidencia a necessidade de se intervir precocemente nesta população. 

Estudos semelhantes (Jomar, Abreu, Griep, 2014; Vargas, Bittencourt, 

Barroso, 2014; Magnabosco, Formigoni, Ronzani, 2007) observaram que o padrão 

problemático de uso de álcool mais comum na população de unidades básicas de 

saúde é o padrão de uso de risco e nocivo, sendo, que cerca de 22% possuem esse 

padrão de uso de álcool. 

Quanto as características sociodemográficas, os resultados também 

permitiram evidenciar que a maioria da população que frequenta os serviços de 

atenção primária brasileiros eram do sexo feminino (Brasil, 2015), embora os 

participantes de ambos os grupos estudados eram pertencentes majoritariamente ao 

sexo masculino.  

Este fato pode estar relacionado a característica do tema abordado, uma vez 

que, apesar do consumo de álcool entre as mulheres estar aumentando, assim como 

o consumo entre os homens, conforme o levantamento populacional do LENAD 

(INPAD,2012), que após fazer um comparativo entre os anos de 2006 e 2012, 

verificou que o número de homens e mulheres que consomem 5 doses ou mais de 

bebidas alcoólica numa única ocasião (uso em binge ou uso pesado episódico) 

aumentou no geral de 29% em 2006 para 39% em 2012 (INPAD, 2012).
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 Entretanto, apesar das mulheres terem aumentado o seu consumo de álcool, 

e parte dessa população fazer um consumo de risco ou nocivo dessa substância, 

semelhante a outros estudos, sobre intervenções em grupo sobre álcool, a adesão 

dessa população é menor comparada a população masculina (Ribeiro, 2009).  

O fato da intervenção breve grupal ter sido proposta para a participação de 

indivíduos de ambos os sexos, esse fato, pode ter colaborado para o número 

reduzido de participantes do sexo feminino, tendo em vista que, a taxa percentual de 

desistência entre as mulheres (80,9%) foi maior comparada a taxa percentual de 

desistência dos homens (71,6%). 

Apesar do consumo de bebidas alcoólicas entre mulheres ser um fenômeno 

comum na atualidade, as mulheres ainda carregam estigma sobre esse tema no 

sentido de procurar apoio dos serviços de saúde para serem orientadas quanto ao 

uso de álcool devido a marginalização social que sofrem em relação a família, a 

sociedade e até nos serviços de saúde (Ribeiro, 2009; Campos, Reis, 2010). 

Considerando esses resultados, estudo (Nóbrega, 2005) evidenciou a 

importância da implementação de atendimentos específicos para a clientela 

feminina, seja, criando grupos de atendimentos homogêneos direcionados ao 

cuidado de questões não apenas fisiológicas relacionadas ao uso de álcool, mas 

também para trabalhar as questões emocionais, pois é comum no relato de 

mulheres que tem problemas relacionados ao consumo de álcool a perda da auto 

estigma e do respeito social.  

Em relação ao maior número de participantes do sexo masculino, já era 

esperado, uma vez que, de acordo com os levantamentos nacionais de consumo de 

álcool no Brasil (INPAD, 2012, Galduróz et al., 2005, Brasil, 2013), apesar de a 

maioria da população que frequenta os serviços de atenção primaria brasileira, ser 

constituída por mulheres (Brasil, 2015), a prevalência de consumo de álcool é maior 

entre os homens. 

Os grupos (GC e GE) eram semelhantes quanto a cor, a idade, a religião, o 

período de trabalho, tipo de moradia e classe social, entretanto, o GC apresentou 

nível de escolaridade inferior ao GE, assim como, os participantes do GC se 

diferenciavam do GE no quesito, estado civil e trabalho. Estudos como este, 

caracterizados metodologicamente como ensaios clínicos randomizados, 

geralmente, tendem a ter grupos semelhantes, devido à natureza metodológica do 



Discussão 103 

Janaina Soares 

 

tipo de estudo, que como no caso dos ensaios clínicos os participantes são 

randomizados para redução dos vieses de pesquisa (Souza, 2009).  

Por sua vez, esses resultados corroboram com o perfil da população atendida 

nos serviços de atenção primários brasileiros, que evidencia que na cidade de São 

Paulo o perfil dos usuários atendidos nesses serviços, se caracterizam por uma 

população majoritariamente feminina, na faixa de 56 a 60 anos, pardos, vivem com 

algum companheiro (a), moram na mesma casa com 3 ou 4 pessoas, sabem ler e 

escrever, com tempo de estudo de 2 a 5 anos, não tem trabalho remunerado e 

recebem alguma renda mensal de cerca de 1 a 3 salários mínimos (Brasil, 2015). 

Entretanto, somando o número de indivíduos com formação entre o 1º e 2º 

grau completo, os grupos se assemelham em relação ao nível de escolaridade, 

evidenciando que estas pessoas possuem maior formação escolar que a média do 

estado de São Paulo (Brasil, 2015).  

No grupo experimental uma parcela importante dos participantes estava 

desempregada ou aposentada. Este dado sugere que devido a maioria dos sujeitos 

não ter uma ocupação, pode ter influenciado para que os mesmos tivessem tempo 

livre para receber a intervenção, em contrapartida, a falta de ocupação no trabalho 

pode ser um fator de risco para o consumo nocivo de álcool, assim como estudos 

sugerem que o isolamento social, ser solteiro, separado ou divorciado contribuem 

para problemas com o uso de álcool (O’Connell et al., 2003). 

Quanto aos indivíduos que possuem algum trabalho, relataram atuarem em 

cargos operacionais e geralmente em período integral. Geralmente pessoas com 

nível de escolaridade fundamental e médio tem se ocupado em empregos 

relacionados a atividades operacionais (limpeza, portaria, vigilância, vendas, 

construção, domésticos entre outros) que exigem esforço físico e longa jornada de 

trabalho. O estresse da longa jornada de trabalho e desgaste físico podem ser 

fatores potencializadores do aumento do consumo de álcool, sendo que o consumo 

de álcool nesses casos, pode estar relacionado tanto ao alívio do estresse, como 

para redução da dor ou até mesmo pela falta de outras opções de prazer, 

considerando a escassez de tem tempo livre, devido a longa jornada de trabalho. 

A maioria dos participantes eram pertencentes a classe E, ou seja, com uma 

renda familiar de até 2 salários mínimos, a qual por sua vez, pode estar atrelada as 

possibilidades de emprego, assim como, relacionada com o nível de escolaridade.  
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Os sujeitos de ambos os grupos, apresentaram vários fatores de risco para o 

consumo nocivo de álcool, tendo em vista, a baixa renda familiar (classe E), e 

considerando que, o número médio de pessoas na família seja de 2 a 3 indivíduos e 

que apesar da maioria dos participantes residirem em imóveis alugados, e por sua 

vez, os alugueis na cidade de São Paulo são caros, e os cômodos localizados no 

centro da cidade, geralmente são pequenos e com estruturas vulneráveis, esses 

fatos sugerem uma baixa qualidade de vida e consequentemente aumento do 

consumo de substancias psicoativas, principalmente o álcool. 

No que se referem às características clínicas, os participantes estudados em 

geral faziam algum tipo de tratamento de saúde, sendo que, das pessoas que 

referiram fazer tratamento de saúde em geral, faziam tratamento psicológico e ou 

psiquiátrico, seguido de tratamento para hipertensão e ou diabetes.  

O consumo nocivo de álcool é responsável por cerca de 20% do 

desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas, quase 4% dos problemas cardíacos 

e cerca de 4,5% dos problemas metabólicos (Meloni, Laranjeira, 2004), sendo que 

em geral o consumo de álcool é responsável por 10% dos problemas totais de saúde 

no Brasil (WHO, 2014), mas embora o uso nocivo de álcool seja responsável por 

tantos problemas (WHO, 2014), devido à falta de informação, muitas vezes os 

pacientes que procuram os serviços de atenção primária à saúde não relacionam o 

seu comportamento de uso de álcool com os problemas atuais em sua vida, sejam 

eles, problemas de saúde, psíquicos ou sociais, que são em geral os problemas que 

dispararam a procura do serviço de saúde.  

Assim, a falta de intervenções que objetivem ampliar a percepção dos 

indivíduos acerca do seu comportamento de risco, como no caso, voltada às 

pessoas que fazem uso nocivo de álcool, pode contribuir futuramente para o 

adoecimento dos indivíduos que dão continuidade ao comportamento de risco, uma 

vez que, de forma geral, os indivíduos só percebem os problemas do consumo de 

álcool, quando esse consumo já avançou para uma dependência, padrão no qual os 

usuários já tem muitos prejuízos e por isso procuram apoio do serviço (Cassol et al., 

2012). 

Dentre as características comportamentais dos indivíduos estudados, foi 

observado que em geral eram sedentários, não fumavam, consumiam bebidas 

alcóolicas, sendo as bebidas mais consumidas serem, a cerveja e a pinga e 
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consumiam também, medicamentos em geral (anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, 

analgésicos e antinflamatórios). Verificou-se também o baixo consumo de outras 

drogas, além do álcool em ambos os grupos.  

Esses dados corroboram com o consumo de substâncias psicoativas na 

população brasileira, sendo que o álcool e o tabaco são as substâncias de maior 

consumo, seguidas dos medicamentos e solventes (Galduróz et al., 2005). Devido 

ao fato do álcool se tratar de uma substância lícita, de fácil acesso com a ampla 

aceitação social, legitimada e fortalecida pela mídia resulta num maior consumo 

(Brunelli et al., 2013; Bertolo, Romera, 2011), pois, embora exista o consumo de 

drogas ilícitas, como o crack e a maconha entre os participantes, o uso de álcool 

ainda é o consumo mais prevalente.  

Segundo o relatório global sobre uso de drogas (WHO, 2014), os brasileiros 

têm maior preferência pelo consumo de cerveja, este fato pode estar relacionado ao 

clima do país (Bertolo, Romera, 2011), assim como, a cultura (Escohotado, 1996) e 

por outro lado também é importante citar o investimento maciço das indústrias de 

cervejaria em propagandas enfatizando o prazer da bebida, a sensualidade, o poder, 

a juventude, a felicidade, atrelados ao consumo da mesma (Bertolo, Romera, 2011). 

Outro ponto a ser discutido em relação ao consumo de bebidas alcoólicas é o 

consumo como automedicação, ou seja, como reforço negativo, caracterizado pelo 

consumo para o alívio, seja, para o alívio da dor física ou emocional, alívio do 

estresse, alívio da solidão dentre outros (Oliveira et al., 2015). 

O consumo de pinga relatado por uma parcela dos participantes do estudo, 

deve ser considerado, uma vez que esta é classificada como o segundo tipo  bebida 

alcoólica mais consumida pela população brasileira (WHO, 2014) e, além disso é 

comum o uso desta, entre as pessoas com idades acima dos 50 anos, considerando 

que parte do consumo deste tipo de bebida esteja atrelado a cultura (Souza, 2012), 

porém, outro fator colaborador para consumo pode estar relacionado ao valor de 

mercado (preço), tendo em vista que os participantes do estudo possuem uma renda 

baixa (classe E), e a pinga tem valores relativamente baixos (Cervieri Junior et al., 

2014), com relação aos valores de outros tipos de bebidas alcoólicas o que sugere 

uma acessibilidade maior ao consumo desta bebida. Este dado corrobora com 

estudo que (Souza, 2012), que evidencia maior consumo de pinga/cachaça pela 

classe E, tendo em vista a renda salarial, menor ou igual a dois salários mínimos. 
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Além disso, bebidas destiladas como a pinga/cachaça, têm maior volume de 

álcool comparado as cervejas (Cervieri Junior et al., 2014), correspondendo a cerca 

de 40% o volume de álcool numa garrafa de pinga e a 4,5% na cerveja, e por sua 

vez, para atingir o efeito desejado pelo consumo de álcool (embriaguez/intoxicação), 

se um indivíduo escolher consumir a cerveja necessitará fazer um consumo mais 

elevado para atingir a embriaguez (intoxicação) e em contrapartida, devido ao maior 

volume de álcool presente na pinga, a ingestão de poucas doses seria o suficiente 

para atingir o mesmo resultado (OMS, 2001). 

Segundo a OMS (2001) uma dose padrão de bebida alcoólica equivale a 350 

ml de cerveja ou a 40 ml de pinga, sendo que se uma pessoa ingerir mais de 4 

doses numa única ocasião, a mesma pode sentir os efeitos da intoxicação alcoólica 

(embriaguez) e se for somado o valor financeiro investido para atingir essa 

embriaguez, o indivíduo que escolher consumir a pinga ou cachaça, terá gasto 

menos, comparado a cerveja, tendo em vista que 4 doses de cerveja geraria um 

custo de cerca de R$20,00 e para a mesma quantidade de pinga seria de cerca de 

R$5,00, o que equivale ao maior acesso financeiramente falando, ao consumo da 

pinga/cachaça.  

Estudo sobre padrão de uso de álcool na atenção primária a saúde, mostrou 

que dentre os fatores preditores para consumo de risco de álcool, é ser do sexo 

masculino, faixa etária de 20 a 29 anos e fumar, além disso foi observado que 

homens que trabalham no comércio tem 8 vezes mais chances de desenvolver 

dependência alcoólica e aposentados quase 3 vezes mais chances (Vargas, 

Bittencourt, Barroso, 2014).  

Esses dados corroboram com os resultados deste estudo, uma vez que, a 

amostra trata-se em sua maioria de indivíduos do sexo masculino e trabalharem 

principalmente em cargos operacionais (comerciantes, atendentes, vendedores), 

sendo que no grupo experimental a maioria eram aposentados, o que indica que a 

saída do mercado de trabalho pode colaborar para o uso nocivo de álcool e no 

avanço desse para a dependência, pois estudos indicam (Richman et al., 2006), que 

quando as pessoas estão dentro do mercado de trabalho sofrem estresses devido o 

controle social e que por esses motivos, utilizam do álcool como um relaxante para o 

estresse e que quando se aposentam não tem mais controles sociais que façam com 

que não consumam o álcool ou tenha horário certo para esse consumo, 
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impulsionando o aumento desse comportamento de beber, assim como, por outro 

lado, a falta de planejamento para aposentadoria leva muitas pessoas a um 

desiquilíbrio emocional ou também a sentirem a falta do convívio social do trabalho, 

que principalmente entre homens acabam transpondo o convívio social para os 

bares, tornando esses, fatores de risco para o consumo nocivo e desenvolvimento 

da dependência alcoólica (Brites et al., 2014). 

Assim, os dados também demonstram que apesar de cerca de 70% da 

amostra não fazer tratamento de saúde, tanto o consumo nocivo de álcool como o 

sedentarismo são fatores agravantes para o desenvolvimento de problemas crônicos 

de saúde (Meloni, Laranjeira, 2004; WHO, 2014), além disso, a maioria mencionou 

fazer tratamento de saúde, assim como, consumir medicamentos, e isso demonstra 

que apesar dos serviços de atenção primária ter como objetivo utilizar de estratégias 

alternativas para prevenção e tratamento de doenças, o tratamento medicamentoso 

ainda é o mais comum à ser oferecido. (Brasil, 2013).  

Esse fato evidencia a importância da implantação de estratégias eficazes e de 

baixo custo para a prevenção e tratamento de doenças, como os grupos de 

caminhadas, de orientação nutricional, terapia familiar e a prática de intervenções 

breves para redução do uso de risco e nocivo de álcool nesses serviços (Brasil, 

2013). 

A intervenção breve já é uma prática reconhecida mundialmente (Fleming et 

al.,1997; Bien, Miller, Tonigan, 1993; Ockene et al.,1999; Reiff-Hekking et al., 2005; 

Lee et al., 2009; Lock, Kaner, 2004; Goodall et al., 2008; Kaner et al., 2013; Ribeiro, 

2011; Allen et al., 2011; Peltzer et al., 2013) devido sua efetividade e eficácia para 

redução do consumo nocivo de álcool, sendo que a mesma pode ser aplicada nos 

mais diversos serviços de saúde, dentre eles e principalmente na atenção primária a 

saúde, uma vez que, estes se tratam de serviços de cunho preventivo (Babor et al., 

2001).  

Entretanto, no Brasil a prática da intervenção breve é escassa, devido à alta 

demanda, falta de recurso humanos (Costa et al., 2013) e tempo (Neushotz, 

Fitzpatrick, 2008), assim estudos como esse são importantes por sugerir soluções 

viáveis e efetivas para essas questões.  

Para isso, este estudo se baseou na construção de um método de 

intervenção para redução de uso de álcool no formato grupal, considerando que o 
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formato grupal exige baixo uso de recursos humanos, aproveitamento de tempo e 

atendimento de uma demanda maior ao mesmo tempo por apenas um ou dois 

profissionais. 

A intervenção proposta neste estudo, mostrou-se efetiva na redução do 

consumo de álcool dos indivíduos atendidos na unidade básica de saúde que fazem 

uso de risco/nocivo de álcool, que participaram de quatro sessões de intervenção 

breve grupal (IBG) conduzidas por enfermeiros, considerando que, antes da 

intervenção breve grupal os participantes apresentaram escores no AUDIT de 

padrão de consumo de risco ou nocivo e após as quatro sessões de intervenção 

breve grupal reduziram os escores no AUDIT para padrão de consumo de álcool de 

baixo risco, e esse último padrão de consumo manteve-se no follow-up de 90 dias 

após a intervenção. 

O grupo controle que recebeu o folheto informativo sobre consumo de álcool, 

apesar de ter reduzido a pontuação global no AUDIT, permaneceu durante todo o 

período de seguimento com pontuação compatível com o uso de risco, sugerindo 

que mesmo após 30 dias, os participantes desse grupo diminuíram o consumo, mas 

o padrão de uso de risco manteve-se ao longo do seguimento, voltando ao padrão 

de consumo inicial no seguimento de 90 dias (uso de risco), e portanto, não houve 

diferença significativa na redução do consumo de álcool entre o grupo que não 

participou da IBG. 

Contudo, esses dados sugerem que apesar do grupo controle diminuir o 

consumo, o padrão de uso de álcool se manteve, o que evidencia que a intervenção 

breve grupal é efetiva na redução do padrão de uso de álcool. 

Corroborando com esses resultados, há indícios na literatura de que 

intervenções grupais são tão efetivas quanto as individuais, (Sobell, Sobell, 2009), 

mas ainda há a necessidade de se realizar estudos futuros no sentido de comparar a 

efetividade da intervenção breve grupal versus a intervenção breve individual. 

Os dados também evidenciaram uma taxa de participação da intervenção 

reduzida. Esse fato pode ser explicado pela falta de conhecimento da população a 

respeito do uso nocivo de álcool, uma vez que, nos serviços de atenção primária 

brasileiros não é comum a dispensação de informações com relação ao padrão de 

uso de álcool e orientações de redução de danos sobre esses padrões, mas quando 

existem orientações nesses serviços para esse tipo de problema, geralmente são 
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realizadas baseadas no encaminhamento de pessoas com sinais e sintomas de 

alcoolismo, ou seja, as pessoas que recebem orientações sobre problemas 

relacionados ao consumo de álcool geralmente já adoeceram ou desenvolveram 

dependência dessa substância (Souza, Ronzani, 2012; Fontanella et al., 2011).  

Nesse sentido, apesar dos serviços de atenção primária à saúde brasileiros 

objetivarem o trabalho na prevenção e redução de danos de comportamentos de 

risco à saúde, quando se trata do cuidado na atenção aos usuários de álcool, existe 

uma escassez de práticas relacionadas a intervenções breves precoces ao 

desenvolvimento de dependência alcóolica nesses serviços de saúde (Souza, 

Ronzani, 2012). 

Estudos sobre a implantação de intervenções breves em serviços de atenção 

primária à saúde mencionam que dentre as principais barreiras para a inserção 

dessas práticas nestes serviços são: a falta de capacitação dos profissionais de 

saúde, os estigmas, a alta demanda, a falta de recursos humanos, a falta de 

protocolos e políticas do serviço e da ação dos gerentes com relação a aplicação 

dessas práticas (Costa et al., 2013). 

Assim, considerando que falar sobre o uso problemático de álcool com a 

população não é uma prática comum, somado ao estigma e ao peso moral das 

questões relacionadas ao consumo de álcool (Ronzani, Furtado, 2010), o primeiro 

contato com essas informações, podem gerar resistência na população em aceitar 

participar de intervenções relacionadas ao consumo de álcool, uma vez que, para o 

senso comum, apenas pessoas com dependência alcoólica devem cuidar desse 

problema (Fontanella et al., 2011) 

Portanto, devido à falta de informação, as pessoas atendidas nos serviços de 

saúde, essas não percebem o consumo de álcool de risco ou nocivo como uma 

questão a ser trabalhada em suas vidas, além disso, a maioria dos indivíduos 

estudados, possuíam nível de escolaridade fundamental ou médio e trabalhavam em 

período integral em serviços operacionais, o que sugere, que pelo fato desses 

indivíduos terem uma jornada de trabalho intensa e que geralmente trabalhos 

operacionais demandam esforço físico, muitas vezes, essas pessoas tem um tempo 

reduzido do seu dia para procurar por atendimento de saúde e só buscam este tipo 

de atendimento quando possuem um problema grave de saúde, pois foi comum no 

discurso das pessoas abordadas, relatarem ter vontade de participar, mas 
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apresentavam indisponibilidade de tempo, sendo necessário a oferta da intervenção 

em diversos períodos do dia, para atender a demanda de trabalhadores.  

Contudo apesar, da intervenção breve grupal, ser uma intervenção de curta 

duração (quatro sessões), talvez, seja necessário pensar, num espaço de tempo 

maior entre as sessões para redução da desistência dos participantes, ou ainda, 

pensar na diminuição do número de sessões, sem perder a efetividade. 

Houve uma alta adesão dos sujeitos que participaram da intervenção breve 

grupal, uma vez que, apenas 15% desistiu (n=3). Sugerindo que quando a pessoa 

participa da primeira sessão de IBG, as chances de ela participar de todas as 

sessões são altas. Considerando a adesão dos participantes da IBG, notou-se que 

uma parcela dos sujeitos randomizados ao grupo experimental não pôde participar 

da intervenção em consequência da indisponibilidade de tempo, sugerindo, a 

necessidade de aumentar a oferta dessa intervenção para mais de um período ou 

programar períodos alternativos que sejam mais atraentes à população alvo.  

Alia-se a isso também, a falta de vínculo dos entrevistadores com a 

população da UBS, sugerindo que, a implementação da prática da IBG pelos 

profissionais da unidade básica de saúde, reduziriam os números de desistentes, 

dado a importância da ferramenta vínculo no aumento da adesão do cuidado em 

saúde pelos usuários dos serviços atenção primária à saúde (Brasil, 2013).  

O vínculo é um comprometimento construído conforme o tempo e atrelado a 

empatia do profissional de saúde com o usuário (Schimith, Lima, 2004) e 

considerando o curto período de tempo que os pesquisadores estavam inseridos no 

serviço (seis meses), ou seja, em contato com a população atendida na unidade 

básica de saúde, esse tempo pode não ter sido suficiente para construção de um 

vínculo ou de uma aproximação melhor com a população da UBS, visto que, quando 

os usuários eram encaminhados para a IBG pelos profissionais que tinham vínculo 

na unidade, esses usuários participaram da IBG até o final, aliado a isso, torna-se 

importante que os profissionais dos serviços de atenção primária se engajem de 

forma multiprofissional na identificação de pessoas com uso de risco ou nocivo de 

álcool e no apoio para o encaminhamento para o grupo de intervenção proposto no 

serviço, resultando por sua vez, no aumento da aderência dos usuários do serviço a 

esses grupos preventivos e consequentemente na redução dos danos devido a 

prática de comportamentos de risco de uso de álcool (Schimith, Lima, 2004).  
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Esses dados corroboram com a necessidade de a implementação de 

intervenções nos serviços de atenção primária à saúde serem incluídas nas 

diretrizes das políticas do serviço, o que por sua vez, fortaleceria a importância da 

dispensação dessa prática no serviço e justificaria a atuação e o envolvimento dos 

profissionais de saúde na construção de protocolos de atendimento, para que a 

aplicação de intervenções eficazes (Ronzani, Mota, Souza, 2009; Neushotz, 

Fitzpatrick, 2008; Costa et al., 2013). 

Portanto, os resultados da intervenção breve grupal realizada pelo profissional 

enfermeiro evidenciaram sua efetividade na redução do consumo de álcool no 

formato de grupo, assim como é sugerido na literatura, (Marques, Formigoni, 2001; 

Nyamathi et al., 2010), e que além disso, é uma intervenção interessante de ser 

replicada em outros serviços, considerando que intervenções em grupo ocupam 

menor tempo dos profissionais de saúde para realização, atendem uma maior 

demanda de pacientes do que no formato individual (Sobell, Sobell, 2013), assim 

como, a IBG é constituída por um número menor de sessões e por isso, atende tanto 

a demanda de tempo dos usuários do serviço quanto do profissional que se propõe 

a realizar o atendimento. 

A motivação para a mudança do padrão de consumo de álcool foi avaliada 

por meio da identificação do estágio motivacional o qual os participantes se 

encontravam, e foi observado que inicialmente, ambos os grupos se apresentaram 

no estágio motivacional de preparação.  

Após a intervenção, o grupo experimental avançou no estágio de motivação 

(da preparação para ação) e se manteve motivado no follow-up de 90 dias, em 

contrapartida, o grupo controle não apresentou mudanças nos estágios 

motivacionais observando-se diminuição dos escores de motivação após 90 dias (da 

preparação para contemplação).  

O modelo transteórico dos estágios motivacionais refere que um indivíduo 

pode demorar cerca de seis meses para avançar de um estágio para outro 

(Diclemente, Prochaska, 1986), e que esse fato pode estar relacionado ao grupo 

experimental manter-se no estágio de ação no seguimento. Entretanto, apesar dos 

sujeitos que receberam a IBG permanecerem no mesmo estágio motivacional após 

90 dias, não significa que a intervenção não foi efetiva, uma vez que, os indivíduos 

que participaram da IBG se mantiveram motivados, e que talvez a evolução 
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motivacional necessite de maior tempo, considerando que esse tempo é singular de 

acordo com os preceitos da teoria motivacional (Diclemente, Prochaska, 1986), 

sugerindo que a IBG foi efetiva tanto no avanço do estágio motivacional, quanto na 

manutenção da motivação, pois o grupo experimental manteve-se motivado no 

seguimento, diferente do grupo controle que diminuiu a sua motivação para 

mudança ao longo do tempo. 

Prochaska e Velicer (1997) evidenciaram que a intervenção breve, quando 

aplicada de acordo com o estágio motivacional em que o indivíduo esta naquele 

determinado momento, tem sido efetiva no aumento da motivação para mudança 

(Miller, Rollnick, 2001), ou seja, no momento em que o profissional de saúde 

consegue identificar o estágio de motivação para mudança no qual o usuário se 

encontra, este pode direcionar a intervenção conforme o estágio observado e assim, 

tornar mais efetivo o resultado no avanço de um estágio de motivação para o outro 

(Miller, Rollnick, 2001). 

A intervenção breve grupal permitiu que o avanço dos estágios motivacionais 

acontecesse mesmo no formato em grupo, uma vez que, durante a entrevista inicial, 

foi identificado o grau de prontidão para mudança, e em geral, os indivíduos estavam 

em pré-contemplação, e a partir da informação por meio do feedback com relação ao 

seu padrão de consumo de álcool, ajudou o usuário a perceber o significado do seu 

padrão de uso e incentivou a pessoa a receber mais informações sobre o assunto. 

O gráfico de distribuição dos escores do AUDIT, evidencia uma redução de 

cerca de 10 pontos no AUDIT após 30 dias, para o grupo experimental e em 90 dias 

foi observado que o grupo experimental continuou pontuando na zona de baixo 

risco, diferentemente do grupo controle que inicia com pontuação na zona de risco 

do AUDIT e após 30 dias, há uma redução cerca de 3 pontos, mas, os participantes 

continuam pontuando na zona de risco e em 90 dias, ou seja, os participantes do 

grupo controle retornam a pontuação inicial no seguimento. Esse fato mostra a 

diferente evolução do padrão de uso de álcool nos grupos estudados e permite 

verificar o efeito positivo da intervenção breve grupal na redução do consumo de 

álcool durante o período de 90 dias.  

Já quanto a motivação para mudança, apesar de ambos os grupos evoluírem 

de maneira semelhante ao longo do tempo (Figura 8), a prontidão para mudança no 

grupo experimental foi maior comparada ao grupo controle e ainda após 90 dias o 
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grupo experimental manteve a prontidão para mudança positiva, diferente do grupo 

controle que após 90 dias foi observado um decréscimo motivacional.  

Esses resultados foram possibilitados, uma vez que, a intervenção breve 

grupal, assim como a intervenção breve individual tem como foco principal a 

mudança de comportamento de uso de risco do indivíduo, sendo que para que essa 

mudança possa acontecer, foi desenvolvido um processo de quatro sessões. 

No momento em que os sujeitos participavam da primeira sessão de 

intervenção breve grupal, a qual tinha o propósito de orientar a respeito dos padrões 

de uso de álcool, os problemas relacionados a cada um deles e as possibilidades de 

redução de danos, estas orientações tinham o objetivo de ajudar os pré-

contempladores a ficarem ambivalentes quanto ao seu comportamento de uso de 

álcool, ou seja, o processo de feedback da IBG, tinha o objetivo de elevar a 

percepção dos pré - contempladores para uma reflexão crítica sobre esse consumo, 

levantando assim a dúvida em continuar tendo esse comportamento, assim como, 

esta sessão ajudava os ambivalentes (contempladores) no sentido a mudança de 

comportamento de beber.  

A segunda sessão da IBG, com o foco central na balança decisória 

(Prochaska, Velicer, 1997), tinha o objetivo de inverter a balança para a vontade de 

mudar e a apoiar os determinados (preparação para mudança) nas vantagens de se 

mudar, ou seja, esta sessão estimulava a reflexão sobre as vantagens e 

desvantagens do comportamento de risco versus as vantagens e desvantagens de 

mudar (reduzir o consumo).  

Na terceira sessão o estímulo era a identificação dos fatores de risco e de 

proteção na vida das pessoas para ajudá-los na mudança, e para isso, era instigado 

que os mesmos pudessem relatar sobre seus desejos, suas fontes de prazer, além 

do consumo de álcool e nesse sentido, os participantes no estágio de determinação 

para a mudança, poderiam trabalhar seu plano de ação para mudança, pensando 

nos disparadores do consumo e como lidar com cada um deles. 

A quarta sessão devido seu objetivo fundamental de avaliar e reavaliar as 

mudanças alcançadas, assim como, estimular a manutenção das ações efetivas na 

vida dos participantes, por sua vez, era centrada na auto eficácia (Prochaska, 

Velicer, 1997). 



Discussão 114 

Janaina Soares 

 

Portando, os princípios da intervenção breve individual adaptados ao formato 

grupal, demonstrou um trabalho efetivo na mudança da motivação dos participantes, 

pois, assim como a intervenção breve individual, a IBG tinha o objetivo de estimular 

a motivação intrínseca por meio da empatia e a extrínseca através do apoio e das 

exemplificações dos membros do grupo, por meio dos relatos das mudanças que 

praticavam ao longo das semanas e das que almejavam num futuro próximo, como 

considera a teoria motivacional, que explica que quando a motivação vem dentro do 

indivíduo para fora, está se torna mais eficaz do que quando é estimulada apenas de 

fora para dentro (Miller, Rollnick, 2001).  

O uso de abordagens grupais é vantajoso, pois, pessoas com necessidades 

semelhantes podem se ajudar mutuamente, permite aprendizado por meio do 

feedback do outro membro, assim como permite que pessoas que sintam-se 

constrangidas em atendimento individual a falar de assuntos ou a receber 

informações de assuntos como o consumo nocivo de álcool e que geralmente trata-

se de um assunto moralizado e além disso, essa abordagem pode ser econômica, 

permitindo que um profissional auxilie e oriente várias pessoas ao mesmo tempo 

(Liebmann, 2000). 

Quanto ao profissional que realizou a IBG, o enfermeiro mostrou-se efetivo 

nesse processo, e um profissional fundamental, uma vez que, pela sua formação, já 

ser trabalhado aspectos do relacionamento terapêutico e abordagens psicossociais , 

sendo capacitado para atuar com empatia no seu atendimento, além disso, devido 

esse profissional ter maior contato com a população, possibilitando maior vínculo, e 

por sua vez o vínculo torna-se uma ferramenta facilitadora no trabalho grupal, além 

desse profissional estar disponível em maior número nos serviços de saúde (Sahli, 

Pillon, 2004). 

O fato do enfermeiro possuir habilidades específicas relacionadas ao 

conhecimento sobre a fisiologia humana, processos patológicos somado à formação 

relacionada aos aspectos psíquicos e comportamentais, esta formação direciona 

este profissional a atuar com propriedade no processo de orientação a respeito dos 

efeitos do álcool no organismo e a relacionar questões de saúde de cunho psico-

fisiológicas que os participantes relatam em grupo com a questão do consumo 

nocivo de álcool, assim, esclarecendo e aumentando os argumentos reflexivos do 

grupo sobre o comportamento de beber em suas vidas. Portanto, esse estudo 
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também evidencia a habilidade do enfermeiro na prática da intervenção breve 

grupal. 

Dentre os estudos sobre intervenções grupais para redução do uso de 

substâncias encontrados na literatura, apenas um deles, utilizaram-se do enfermeiro 

para praticar tais intervenções (Nyamathi et al., 2010), e assim como este, encontrou 

resultados satisfatórios da abordagem deste profissional em grupo de usuários de 

álcool.  

O enfermeiro apesar de ser um profissional chave na aplicação de grupos de 

intervenção ao uso de drogas, continua sendo um profissional subutilizado em 

serviços de atenção primária a saúde para realizar este tipo de atendimento (Lock et 

al., 2006), sendo que estudos sobre abordagem grupal dos enfermeiros em centros 

de atenção psicossocial álcool e outras drogas têm mostrado eficácia (Cassol et al., 

2012, Bourguignon, Guimarães, Siqueira, 2010; Spadini, Souza, 2011). 

E que mesmo com a ampliação da oferta de curso de capacitação para o 

cuidado de usuários de álcool e outras drogas no país (SUPERA, 2014) a 

intervenção breve proposta por esses cursos, a qual tem efetividade comprovada em 

vários países do mundo (Lee et al., 2009; Kaner et al., 2013;  Ribeiro, 2011; Allen et 

al., 2011; Peltzer et al., 2011), o uso desse recurso de intervenção tem sido pouco 

utilizado nos serviços de atenção primária à saúde brasileiros (Gonçalves et al., 

2011). 

Assim, considerando, que no Brasil exista uma Política de atenção integral ao 

usuários de álcool e outras drogas (Brasil, 2004) e que nesta é elencada, dentre 

seus objetivos, a prevenção e a redução de danos, tornando necessária a 

implantação de práticas de redução de danos nos serviços de saúde, 

principalmente, em serviços de atenção primária, este é o primeiro estudo realizado 

no Brasil abordando a realização de intervenção breve grupal conduzidas por 

enfermeiros e que igualmente reforça os achados encontrados na literatura de que a 

intervenção breve dispensada por enfermeiros é tão efetiva quanto à IBs realizadas 

por outros profissionais de saúde (McIntosh et al., 1997; Ockene e tal., 1999; Joseph 

et al., 2014) e que apesar do enfermeiro ser pouco utilizado em pesquisas 

relacionadas a prática de intervenções para usuários de álcool, este profissional 

mostrou-se efetivo para desenvolver a intervenção breve grupal, tornando-se 

importante também estudar a realização da intervenção breve grupal por outros 
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profissionais de saúde, assim como comparar a efetividade da IBG entre os diversos 

profissionais de saúde e em outros serviços de saúde para além de unidades 

básicas de saúde. 

Portanto, a intervenção breve grupal, aplicada neste estudo pode ser um 

recurso a ser considerado nos serviços de saúde brasileiros, pois, o formato grupal 

agrega baixo custo, uso de menor número de recursos humanos, atendimento de 

grande demanda em espaço de tempo reduzido o que em última instancia torna-se 

mais vantajosa de ser implementada nesses serviços, garantido que estes cumpram 

com seus objetivos de redução da dependência alcoólica e de tratamentos de alto 

custos e por isso sejam mais fáceis de serem empregadas nos serviços de atenção 

primária do que abordagens semelhantes de cunho individual devido a econômica 

de recursos humanos, tempo e atendimento maior número de pessoas ao mesmo 

tempo (Liebmann, 2000). 

Apesar de não ter sido objeto central da pesquisa, mas, devido este estudo se 

tratar de uma pesquisa inicial sobre intervenção breve grupal, e considerando o 

número de participantes desistentes, e, portanto, com objetivo de aperfeiçoar 

estudos futuros sobre o tema, tornou-se importante evidenciar o perfil dos sujeitos 

desistentes do estudo. 

 Diante dos resultados, observou-se que a taxa percentual de desistência foi 

maior entre o sexo feminino, de cor amarela, amasiados, evangélicos, mulçumanas 

e judeus, com 1º grau completo, profissionais liberais, trabalham em período integral, 

não vivem em situação de rua e pertencentes as classes B e E. 

 Conforme discutido anteriormente, a população feminina devido questões 

estigmatizantes relacionadas ao consumo de álcool, tendem a não participar de 

grupos heterogêneos, sugerindo a importância de construir espaços de cuidados 

específicos para essa população (Nóbrega, 2005; Souza, 2011).  

No que se refere a cor, o fato da população asiática (amarela) não ter 

participado do estudo na sua totalidade, sugere-se que devido na cultura oriental, o 

consumo problemático de álcool ser tratado de forma estigmatizante, e portanto, 

mesmo que foram rastreados usuários de risco dentre esta população (amarelos), a 

carga moral que acarreta por meio de julgamentos tanto pessoais como por seus 

familiares pode ser um fator preponderante na decisão do indivíduo em participar de 

um grupo sobre álcool, assim, torna-se importante, pensar em estratégias que 
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possam atrair esta população que considerem a redução do consumo de álcool, 

tendo em vista que trata-se de uma população vulnerável à problemas decorrentes 

do consumo de álcool, devido aspectos fisiológicos que podem desencadear 

sintomas desagradáveis após a ingestão de bebidas alcoólicas (Martins, 2013).  

No que se refere ao estado conjugal a prevalência de desistentes foi entre os 

amasiados, entretanto, a menor taxa percentual de desistência foi de indivíduos com 

união estável e separados/divorciados  

Quanto a religião, a maior taxa percentual de desistência foi entre os sujeitos 

mulçumanos, judeus seguidos de evangélicos. Em contrapartida a menor taxa 

percentual de desistência foi entre os participantes pertencente a religião espírita. 

Uma suposição para esse resultado pode ser a carga moralizante entre as 

pessoas pertencentes às religiões evangélicas e mulçumana, uma vez que é comum 

entre as pessoas pertencentes à essas religiões abster-se do consumo de álcool, 

devido os preceitos da própria religião e, portanto, os indivíduos que bebem, acabam 

moralizando esse consumo e assim negando a necessidade de receber informações 

ou cuidados sobre o consumo nocivo de álcool (Pillon et al., 2010; Dalgalarrondo et 

al., 2005). 

A maior taxa de desistência, no que se refere ao nível de escolaridade foi 

entre os sujeitos com 1º grau completo. Entretanto, a menor taxa percentual de 

desistência foi entre os sujeitos do 2º grau incompleto e superior completo. 

Sugerindo que pessoas com grau de escolaridade mais avançado tendem aceitar 

receber mais informações com relação ao consumo de álcool do que pessoas com 

baixos níveis de escolaridade. 

Os sujeitos que se designaram profissionais liberais e trabalhadores de 

cargos operacionais, que trabalham em período integral, apresentaram maior taxa 

percentual de desistência. Os indivíduos que trabalham em cargos operacionais 

geralmente tendem a ter jornada de trabalho intensa e por sua vez, acabam 

desistindo de tratamentos que exigem contato presencial frequente (Fontanella, 

2011), considerando que a prevalência de participantes da IBG foi de sujeitos que 

não trabalhavam e aposentados e ainda corroborando com esse dado, foi visto que 

a menor taxa percentual de desistência foi entre os aposentados (35,7%).  

Os sujeitos que viviam em situação de rua, evidenciaram menor taxa 

percentual de desistência. Portanto esse resultado pode estar atrelado ao fato das 
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pessoas que vivem em situação de rua, quando acolhidas de forma humanizada, 

tenderem a ser mais participativos, considerando assim a atenção básica um serviço 

potencializador de vínculos. 

No que se refere a classe social os sujeitos pertencentes a classe B e E, 

apresentaram maior taxa de desistência. Já entre os sujeitos que não sabiam a 

renda familiar e da classe C, houve menor taxa percentual de desistência. Esse 

dado pode estar relacionado a jornada de trabalho, uma vez que, a maioria das 

famílias com renda até 2 salários mínimos (classe E, IBGE), trabalham em cargos 

operacionais que muitas vezes estão relacionadas a jornadas de trabalho de período 

integral. E a desistências entre os sujeitos pertencentes a classe B, pode estar 

relacionada a falta de interesse, devido status social ou falta de tempo, considerando 

que a renda familiar mais alta está relacionada com o tipo de trabalho, nível do cargo 

e carga horaria de trabalho. 

Quanto as características clínicas dos sujeitos desistentes do estudo, a 

prevalência de desistência foi maior entre os que não faziam tratamento de saúde. 

Entre os indivíduos que faziam algum tipo de tratamento de saúde, a maior taxa 

percentual de desistência foi entre os sujeitos que faziam tratamento para 

hipertensão, diabetes e psiquiátrico, seguidos de indivíduos portadores de alguma 

doença transmissível. Entretanto a menor taxa percentual de desistência foi entre os 

indivíduos que faziam algum tratamento psicológico\psiquiátrico, sugerindo que 

pessoas que fazem tratamentos relacionados à saúde mental tendem a participar de 

grupos como da IBG, talvez devido a busca de apoio ou até mesmo de socialização 

em espaços que disponibilizam tais estratégias. 

Referente as características comportamentais, os indivíduos que 

apresentaram maior taxa percentual de desistência foram os que praticavam 

atividade física, como esportes, lutas ou corrida, tabagistas, consumidores de 

bebidas alcoólicas, de todos os tipos de bebidas e pessoas que não usavam outras 

substâncias. Dentre os que consumiam os sujeitos que mencionaram consumir 

algum tipo de substância, os usuários de cocaína, drogas e medicamentos, seguidos 

de sujeitos usuários de maconha, apresentaram maior taxa percentual de 

desistência. 

Esses dados sugerem que indivíduos que fazem consumo múltiplo de 

substâncias têm uma tendência maior a desistir do tratamento (Ferreira et al., 2015). 
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Apesar da importância da realização de estudos como este, sobre 

abordagens inovadoras na redução do consumo de álcool em serviços de atenção 

primária à saúde, esse estudo possui limitações no que diz respeito, ao cenário de 

aplicação, a amostra, pois, a pesquisa foi realizada em um único local, porém, o 

cenário é considerado representativo de outras UBSs da cidade de São Paulo, 

considerando o perfil da população e sua estrutura.  

O estudo também teve perda amostral, o que já era esperado nesse tipo de 

estudo, o atrito (Souza, 2009), uma vez que, conforme discutido, este trata-se de um 

estudo primário sobre intervenção breve grupal, realizado num cenário o qual, assim 

como em várias unidades básicas de saúde brasileiras não é abordado a questão do 

consumo de álcool, sendo que a falta de reconhecimento desses serviços sob a 

importância de intervenções como a IBG, ou seja, a falta de atendimentos individuais 

e ou grupais de prevenção relacionada ao consumo de risco e ou nocivo de álcool, 

resulta na continuidade de um paradigma moral entre a população sobre o 

atendimento de saúde relacionado ao consumo de álcool, sendo, necessário a 

construção de uma cultura nesses serviços de atuação na prevenção do consumo 

problemático de álcool, para que assim, a população não tenha receio de receber 

orientações sobre esse tema, mesmo em cunho preventivo e além disso, a falta de 

salas para ampliar a disponibilidade de horários da IBG para o atendimento da 

demanda de indivíduos que trabalhavam, pode ter contribuído para a taxa de 

desistência de participação no estudo. 

Por último, outra limitação, foi relacionada aos dados qualitativos dos 

participantes da intervenção, pois, mais do que a redução do consumo de álcool, os 

participantes revelaram mudanças importantes de comportamentos e relações em 

suas vidas as quais o estudo não abrangeu, devido, ter sido limitado ao uso de 

questionários objetivos. 

Dentre as possíveis implicações do estudo para a prática da enfermagem e 

da saúde em geral, pode-se destacar que, estudos como este tem fundamental 

importância, por se tratar de uma tecnologia inovadora para a área de enfermagem 

em adições, assim como, contribui para a ampliação de mais um espaço de atuação 

desses profissionais, e que por sua vez, legitima a atuação do enfermeiro no 

cuidado em saúde mental e além disso, evidências relacionadas a criação de novas 

abordagens desenvolvidas no âmbito da enfermagem, implica no fortalecimento da 
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área como referência na prática de uma tecnologia efetiva e inovadora para redução 

do consumo de álcool, assim como, na redução dos problemas decorrentes ao 

consumo nocivo de álcool na saúde em geral.  

Além disso, o enfermeiro como referência nos serviços de saúde, tem como 

função capacitar as equipes de saúde (líder de equipes), para que assim, haja um 

aumento da adesão da população no serviço de saúde, desconstrução do estigma 

com relação ao tema álcool e ampliação das possibilidades de cuidado. 

Assim como este estudo colabora para ampliação da orientação e 

instrumentalização do cuidado relacionados ao ensino e a prática de enfermagem e 

na atenção mais qualificada no sentido de aumentar a autonomia dos sujeitos em 

optar por um comportamento com menor risco à sua vida.  

Uma outra contribuição potencial é referente a propagação de uma 

intervenção de baixo custo, possível de ser implantada na rotina dos serviços que 

prioriza a identificação precoce do problema para evitar futuras complicações de 

saúde à população que pode proporcionar redução de problemas de alto custo 

(tratamentos longos e crônicos) e que pode ser replicável em diversas realidades, no 

que diz respeito à saúde em geral. 

Dentre as implicações para pesquisa, não se pode deixar de destacar que se 

tratou de um estudo pioneiro abordando a efetividade da intervenção breve grupal 

realizada pelo enfermeiro para redução do consumo de álcool na atenção primária à 

saúde, e que devido ser o primeiro estudo sobre uma nova forma de utilizar uma 

tecnologia de intervenção efetiva, torna-se necessário buscar novas evidências 

quanto ao uso da intervenção breve grupal por outros profissionais de saúde, assim 

como a prática desta intervenção realizada por esse profissional em outras 

populações específicas e em outros cenários. 

 É preciso também ressaltar a importância de se conhecer a eficácia da 

intervenção breve grupal comparada à intervenção breve individual e ainda, se a 

intervenção breve grupal pode ser efetiva na manutenção da redução do consumo e 

ou abstinência na dependência álcool e também no encaminhamento ou adesão do 

tratamento para dependência de álcool.  

Considerando importante ser investigado o uso da intervenção breve grupal 

por enfermeiros e outros profissionais para redução do consumo de outras drogas, 

assim como, comparar a efetividade e eficácia da IBG, com outros tipos de 
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intervenções comuns utilizadas no cuidado e tratamento de usuários de outras 

drogas. 

Outra lacuna sobre a prática da intervenção breve grupal seria com relação 

ao gênero, ou seja, a efetividade dessa intervenção aplicada em grupos 

homogêneos ou heterogêneos.  

É importante que novos estudos sejam realizados no sentido de avaliar o 

número de sessões da IBG mais efetivo, uma vez que o número de sessões da atual 

intervenção foi baseado na intervenção individual e por último é necessário que a 

IBG seja replicada em outros municípios e estados brasileiros, assim como em 

outros países.   
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10 CONCLUSÃO 

 

A intervenção breve grupal realizada pelo profissional enfermeiro revelou ser 

uma tecnologia de cuidado válida para redução do consumo de álcool em uma 

população atendida na atenção básica, tendo em vista, os resultados deste estudo 

que sugerem a redução do consumo de álcool nos sujeitos participantes da 

intervenção, tanto após a IBG como no seguimento de 90 dias, o que levou a 

considerar que a intervenção breve grupal é uma abordagem de cuidado efetiva 

quando realizada pelo enfermeiro. 

Foi evidenciado que o padrão de uso de álcool de usuários da unidade básica 

de saúde, situada no município de São Paulo é semelhante ao padrão de consumo 

de álcool apresentado em levantamentos epidemiológicos nacionais, ressaltando a 

importância da aplicação de intervenções voltadas a redução do consumo de álcool 

em serviços de atenção primária à saúde de cunho precoce, tendo em vista que 

cerca de 20% dos usuários do serviço, possuem padrão de consumo de álcool 

problemático e que por sua vez, quando tratados precocemente diminuem 

problemas crônicos futuros. 

A intervenção breve grupal realizada pelo profissional enfermeiro, também 

apresentou efetividade no aumento da motivação para mudança no comportamento 

de consumo de álcool, tendo em vista, os resultados deste estudo que evidenciou o 

aumento dos escores de prontidão para mudança do consumo de álcool nos sujeitos 

participantes da intervenção, assim como, foi observado que os escores de 

motivação após a intervenção se manteve também no seguimento de 90 dias, o que 

levou a considerar que a intervenção breve grupal é uma estratégia efetiva quando 

realizada pelo enfermeiro para aumentar a motivação para mudança, considerando 

que, após a intervenção os usuários pontuaram escores correspondentes à ação 

para mudança, ou seja, após 30 e 90 dias de seguimento os usuários que 

receberam intervenção breve grupal estavam praticando alguma ação para mudança 

do comportamento de beber de risco/nocivo de álcool. 
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12 APÊNDICES E ANEXOS  

ANEXO1 

GRUPO CONTROLE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Prezado (a) Participante: 

Tenho a honra de convidá-lo a participar do estudo EFETIVIDADE DA INTERVENÇÃO 
BREVE GRUPAL REALIZADA POR ENFERMEIROS NO USO NOCIVO DE ÁLCOOL. Esta 
pesquisa tem o objetivo de verificar a efetividade da intervenção breve realizada em grupo 
por enfermeiros na redução do uso de álcool em usuários de serviço de atenção primária à 
saúde. 

Sua participação envolve responder um questionário de dados sociodemográficos, 
clínicos, comportamentais, um questionário sobre o padrão de uso de álcool contendo 
questões objetivas e uma escala contendo afirmativas relacionadas ao estágio de motivação 
para mudança de comportamento, a qual contém alternativas de 1 a 5 relacionadas ao 
quanto você concorda ou discorda dessas afirmativas.  

Você será convidado também a comparecer neste serviço de saúde à um retorno 
dentro de 30 dias e à um último retorno após 90 dias para responder questões de 
acompanhamento da pesquisa.  

A participação nesse estudo é voluntária e se você não participar ou quiser desistir 
de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no 
mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo 
(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 
contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 
conhecimento científico. 

Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos 
éticos desta pesquisa, favor entrar em contato com: Comitê de Ética em Pesquisas 
com Seres Humanos da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira César– São Paulo - Telefone: 3061-7548, e-
mail edipesq@usp.br, ou Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo – CEP-SMS, Rua General Jardim, 36, Vila 
Buarque, São Paulo-SP – 1º andar – Tel: 3397-2464 – email: smscep@gmail.com. 
 
Desde já meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

 
 

   
 

Divane de Vargas COREn/SP 80.884 
  Fone: (11) 3061-7615 

Janaina Soares COREn/SP 228.047 
E-mail: janainasoares@usp.br 

  
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento. 
 
Nome: _________________________________________________________________ 
ASS: ______________________________________________ 
RG: ______________________________________________ 
 
São Paulo____ de _______________de 20__. 

mailto:edipesq@usp.br
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APÊNDICE 1 

GRUPO INTERVENÇÃO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Prezado (a) Participante: 

Tenho a honra de convidá-lo a participar do estudo EFETIVIDADE DA INTERVENÇÃO 
BREVE GRUPAL REALIZADA POR ENFERMEIROS NO USO NOCIVO DE ÁLCOOL. Esta 
pesquisa tem o objetivo de verificar a efetividade da intervenção breve realizada em grupo 
por enfermeiros na redução do uso de álcool em usuários de serviço de atenção primária à 
saúde. 

Sua participação envolve responder um questionário de dados sociodemográficos, 
clínicos, comportamentais, um questionário sobre o padrão de uso de álcool contendo 
questões objetivas e uma escala contendo afirmativas relacionadas ao estágio de motivação 
para mudança de comportamento, a qual contém alternativas de 1 a 5 relacionadas ao 
quanto você concorda ou discorda dessas afirmativas.  

Você será convidado também a comparecer à uma intervenção breve em grupo 
constituída por 4 encontros semanais de 90 minutos, realizada por um enfermeiro neste 
serviço de saúde e a comparecer em um último encontro após 90 dias para responder 
questões de acompanhamento da pesquisa.  

A participação nesse estudo é voluntária e se você não participar ou quiser desistir 
de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no 
mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo 
(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 
contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 
conhecimento científico. 

Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos 
éticos desta pesquisa, favor entrar em contato com: Comitê de Ética em Pesquisas 
com Seres Humanos da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira César– São Paulo - Telefone: 3061-7548, e-
mail edipesq@usp.br, ou Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo – CEP-SMS, Rua General Jardim, 36, Vila 
Buarque, São Paulo-SP – 1º andar – Tel: 3397-2464 – email: smscep@gmail.com. 
 
Desde já meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

 
    

 
Divane de Vargas COREn/SP 80.884 

  Fone: (11) 3061-7615 
Janaina Soares COREn/SP 228.047 

E-mail: janainasoares@usp.br 
  
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de consentimento. 
 
Nome: _________________________________________________________________ 
 
ASS: ______________________________________________ 
RG: ______________________________________________ 
 
São Paulo____ de _______________de 20__. 

 

 
 

mailto:edipesq@usp.br
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APÊNDICE 2 

Questionário Sociodemográfico, clínico e comportamental 

EFETIVIDADE DA INTERVENÇÃO BREVE GRUPAL REALIZADA POR 

ENFERMEIROS NO USO DE RISCO E NOCIVO DE ÁLCOOL  

 N.º do Voluntário: ______________ 

  

1-Idade : ________  
 
2-Sexo: ( 1 ) Masculino ( 2 ) Feminino 
  
3-Cor : ( 1 ) Branco  ( 2 ) Pardo   ( 3 ) Preto    ( 4 ) Amarelo  
  
4-Estado Conjugal :  
(1) Solteiro (2)Casado (3)Divorciado/Separado (4)Viúvo (5)Amasiado  
 
5- Religião: _______________________ 
  
6-Escolaridade:  
 
 (1)Analfabeto  
 (2)1º grau incompleto – Especificar série: _________________  
 (3)1º grau completo  
 (4)2º grau incompleto– Especificar série: _________________  
 (5)2º grau completo  
 (6)Superior incompleto– Especificar série: _________________  
 (7)Superior completo  
 (8) Outro. Especificar: _________________________________  
  
7-Ocupação:  
 
(1)Nenhuma   (5)Cargos de Chefia        
(2)Estudante   (6) Profissional Liberal       
(3)Cargos Operacionais (7)Aposentado 
(4)Cargos Administrativos (8)Outros (bicos, etc.) :________________ 
  
8-Trabalhou no último ano:  
 
(1) Tempo integral  
(2) Tempo Parcial  
(3) Não Trabalhou  
(4) Outro:_______________________________________________  
  
 
 
9 – Vive em situação de rua? 
 

(1) Não 
(2) Sim 

 
 
 
 
10 – Número de pessoas na família: ________. 
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APÊNDICE 2 

 
11-Renda Familiar por classe social:  
 

CLASSE SALÁRIOS MÍNIMOS (SM) RENDA FAMILIAR (R$) 

(1) A Acima 20 SM R$ 14.500 ou mais 

(2) B 10 a 20 SM De R$ 7.250,00 a R$ 14.499,99 

(3) C 4 a 10 SM De R$ 2.900,00 a R$ 7.249,99 

(4) D 2 a 4 SM De R$ 1.450,00 a R$ 2.899,99 

(5) E Até 2 SM Até R$ 1.449,99 

(6) Não tem 
(7) Não sabe   

 
 
12 – Faz atividade física? Se SIM, qual o tipo? 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
13- Antecedentes pessoais 
 
 

(1) Tabagista    (3) Diabetes 
 

(2) Pressão Alta    (4) Colesterol 
 

(5) Outros: Qual? __________________________________________________________ 
 
 

14 - Você faz uso de bebidas alcoólicas? Se sim, você bebeu em média quantas doses por 

semana, nos últimos 90 dias? 

 

__________________________________________________________________________

_______________ 

15- Faz algum tipo de tratamento? Qual? 
 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
16- Faz uso de alguma outra substância ou medicamento? Se sim, qual? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
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ANEXO 2 

Código:_____________________________________________________ 

 

AUDIT – Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool  

1. Com que frequência você consome bebidas 
alcoólicas? 
 
(0) Nunca [vá para as questões 9-10] 
(1) Mensalmente ou menos 
(2) De 2 a 4 vezes por mês 
(3) De 2 a 3 vezes por semana 
(4) 4 ou mais vezes por semana 
 

6. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você  
precisou beber pela manhã para poder se sentir bem ao  
longo do dia após ter bebido bastante no dia anterior?  
 
(0) Nunca  
(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias 

2. Quantas doses alcoólicas você consome tipicamente 
ao beber? 
 
(0) 0 ou 1 
(1) 2 ou 3 
(2) 4 ou 5 
(3) 6 ou 7 
(4) 8 ou mais 

7. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você se  
sentiu culpado ou com remorso depois de ter bebido?  
 
(0) Nunca  
(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias 

3. Com que frequência você consome cinco ou mais 
doses de uma vez? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todas os dias 
Se a soma das questões 2 e 3 for 0, avance para as 
questões 9 e 10 

8. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você foi  
incapaz de lembrar o que aconteceu devido à bebida?  
 
(0) Nunca  
(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias  
 

4. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você 
achou que não conseguiria parar de beber uma vez 
tendo começado? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

9. Você já causou ferimentos ou prejuízos a você mesmo 
ou a outra pessoa após ter bebido?  
 
(0) Não  
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses  
(4) Sim, nos últimos 12 meses Se o total for maior do que o 
ponto de corte recomendado,  
consulte o manual. 

5. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você, 
por causa do álcool, não conseguiu fazer o que era 
esperado de você? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
 

10. Algum parente, amigo ou médico já se preocupou com 
o fato de você beber ou sugeriu que você parasse?  
 
(0) Não  
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses  
(4) Sim, nos últimos 12 meses  
Se o total for maior do que o ponto de corte recomendado,  
consulte o manual. 

Resultado: _____________ 

Classificação: zona I : até 7 pontos: indica uso de baixo risco ou abstinência  
zona II: de 8 a 15 pontos: indica uso de risco 
zona III: de 16 a 19 pontos: sugere uso nocivo ou prejudicial 
zona IV: acima de 20 pontos: sugere uma possível dependência  
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ANEXO 3 

Régua de prontidão para Mudança 

 

De 1 à 10 o quanto você se sente pronto para mudança da sua forma de consumir 

álcool?  

 

1......2......3......4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

 

 

Definitivamente NÃO está pronto para a mudança          

Definitivamente está pronto para a mudança 
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APÊNDICE 3 

CADASTRO DE IB GRUPAL/Avaliação GC 

NOME:_______________________________________________________________________Nº DO 

VOLUNTÁRIO: _________________ 

END:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________ 

CELULAR: __________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________ 

 Nº EQUIPE:____________ 

I.B:______________ Horário:_____________ 

DATA ENTREVISTA: ______________Horário:_______________ 
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APÊNDICE 4 

 

 

Cpn 

CONVITE 

Prezado voluntário (a),  

 

Venho convidá-lo (a) para participação do Grupo de Intervenção Breve em Saúde, que acontecerá 

em quatro encontros de 90 minutos, uma vez por semana. 

Sendo assim, convidamos você a participar dos próximos Encontros, que acontecerão em: 

 

Datas:  

1° Encontro = _______/________     

2° Encontro = _______/________   

3° Encontro = _______/________   

4° Encontro = _______/________   

Horário: ___________________ 

Local: Unidade Básica de Saúde _____  - Contato: ______________. 
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APÊNDICE 5 

 

 

Cpn 

Entrevista 

 

Prezado voluntário (a),  

 

Venho convidá-lo (a) para responder aos questionários relacionados ao seu consumo de álcool de 

acompanhamento da pesquisa a qual participa como colaborador. Sendo assim, a sua próxima 

entrevista/consulta será dia: 

 

Data:  

1° Entrevista = _______/________     

2° Entrevista = _______/________   

Horário: ___________________ 

Local: Unidade Básica de Saúde _____  - Contato: ______________. 
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APÊNDICE 6 

 

 

Intervenção Breve Grupal 

Objetivos: 

 Ajudar os indivíduos à conhecer o seu padrão de uso de bebidas alcoólicas; 

 Auxiliar a mudança de comportamento na redução do uso de álcool para pessoas 

que fazem uso de risco ou nocivo de álcool; 

 Motivar as pessoas que fazem uso de risco ou nocivo de álcool à reduzir os 

problemas relacionadas à esse comportamento. 

 

 Grupo: 

 Formato em grupo; 

 Composto por 1 Enfermeira facilitadora e 2 profissionais de saúde observadores; 

 Duração de 90 à 120 minutos; 

 Horário de início: 9hs30min 

 Local: UBS da Sé, Rua Frederico Alvarenga, 259 - Centro 

 Número de encontros: 4; 

 Tarefas de casa. 

 

 Encontros: Dia da semana 

 

1º Encontro: __/__/2015 – “Refletindo sobre o consumo” 

2º Encontro: __/__/2015 – “Discutindo novos caminhos” 

3º Encontro: __/__/2015 – “Planejando ações de mudança” 

4º Encontro: __/__/2015 – “Entrando em ação” 

 

 Regras gerais 

 Confidencialidade: 

 Pontualidade: 

 Não usar bebidas alcóolicas ou outra substância antes das sessões dos 

grupos; 

 Não falar sobre os membros do grupo que não estão presentes; 

 Realizar tarefas de casa e trazê-las para o grupo; 

 Participação; 

 Contratualidade: 4 encontros. 

 Reavaliação; 

 Contato telefônico em 3 meses. 
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ANEXO 4 
 

Folheto de informações sobre o álcool – PAI PAD 
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ANEXO 4 
 

Folheto de informações sobre o álcool – PAI PAD 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

BALANÇA DECISÓRIA 

Preencha os custos e benefícios de mudar e de não mudas. Compare-os e pergunte a si 

mesmo: os custos valem a pena? 

Mudar                  Não mudar 

  
  
  
 B

e
n
e

fí
c
io

s
 d

e
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mudar                Não Mudar 

  
  
  
  

C
u

s
to

s
 d

e
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A DECISÃO É SUA 

Extraído de Sobell e Sobell, 2013. 
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ANEXO 7 

 



Apêndices e Anexos 159 

 

 

ANEXO 8 

Descreva dois tipos gerais de situações que desencadearam o comportamento que você 

quer mudar. 

Uma coisa que pode ajudá-lo (a) a identificar os gatilhos e as consequências relacionadas à 

mudança é pensar nas experiências reais que já teve. 

 

SITUAÇÃO GATILHO 1 

 

Descreva brevemente UMA das suas situações gatilhos de alto risco. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Descreva os tipos de CONSEQUÊNCIAS em geral associadas a esta 

situação.   

Considere tanto as consequências NEGATIVAS quanto as consequências 

POSITIVAS e se elas ocorrem imediatamente ou são adiadas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____ 
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SITUAÇÃO GATILHO 2 

 

Descreva brevemente UMA das suas situações gatilhos de alto risco. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Descreva os tipos de CONSEQUÊNCIAS em geral associadas a esta 

situação.   

Considere tanto as consequências NEGATIVAS quanto as consequências 

POSITIVAS e se elas ocorrem imediatamente ou são adiadas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Extraído de Sobell e Sobell, 2013. 
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ANEXO 9 

 

Exercício sobre o desenvolvimento de novas opções e planos de ação 

Sessão de grupo 3 

Neste exercício você vai desenvolver novas opções e planos de ação para situações 

desencadeantes de alto risco que descreveu no exercício sobre identificação de gatilhos. 

 

 SITUAÇÃO GATILHO 1   

Descreva duas opções e suas prováveis consequências para sua primeira situação 

desencadeante no exercício sobre Identificação dos gatilhos. 

 Seja o mais específico possível na descrição das suas opções, todas as quais devem ser 

reais. 

 Para cada opção, descreva o que acha que aconteceria se usasse essa opção. 

 Considere tanto as consequências negativas quanto as positivas. 

 Finalmente, decida que opção seria a melhor e a segunda melhor para você lidar com esta 

situação desencadeante. 

 

 Opção 1: ____________________________________________________________ 

 

Prováveis consequências: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________  

 

 

 Opção 2: ____________________________________________________________ 

Prováveis consequências:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________  
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PLANO DE MUDANÇA 

 

Você selecionou duas opções para seu gatilho 1. Para casa opção, descreva o que 

necessita fazer cumprir essa opção. 

 Seu Plano de mudança deve descrever em alguns detalhes como poderia pôr em prática a 

sua opção. 

 Ajuda se você dividir seu plano em passos menores. 

 Plano de mudança – Opção 1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Plano de mudança - Opção 2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________  

Extraído de Sobell e Sobell, 2013. 
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Exercício sobre o desenvolvimento de novas opções e planos de ação 

Sessão de grupo 3 

Neste exercício você vai desenvolver novas opções e planos de ação para situações 

desencadeantes de alto risco que descreveu no exercício sobre identificação de gatilhos. 

 

SITUAÇÃO GATILHO 2  

Descreva duas opções e suas prováveis consequências para sua primeira situação 

desencadeante no exercício sobre Identificação dos gatilhos. 

 Seja o mais específico possível na descrição das suas opções, todas as quais devem ser 

reais. 

 Para cada opção, descreva o que acha que aconteceria se usasse essa opção. 

 Considere tanto as consequências negativas quanto as positivas. 

 Finalmente, decida que opção seria a melhor e a segunda melhor para você lidar com esta 

situação desencadeante. 

 

 Opção 1: _______________________________________________________________ 

 

Prováveis consequências:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____ 

 

 Opção 2: _______________________________________________________________ 

Prováveis consequências:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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PLANO DE MUDANÇA 

 

Você selecionou duas opções para seu gatilho 2. Para casa opção, descreva o que 

necessita fazer cumprir essa opção. 

 Seu Plano de mudança deve descrever em alguns detalhes como poderia pôr em prática a 

sua opção. 

 Ajuda se você dividir seu plano em passos menores. 

 Plano de mudança – Opção 1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Plano de mudança - Opção 2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Extraído de Sobell e Sobell, 2013. 


