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RESUMO 
 
Introdução O uso indevido de álcool e outras drogas é considerado um relevante 
problema de saúde pública. Contudo, as ações de prevenção e reabilitação se 
mostram insuficientes principalmente devido à falta de qualificação profissional e a 
significativa estigmatização do usuário de substâncias. A disseminação de práticas 
de prevenção ao uso de álcool e outras drogas baseadas no modelo de Triagem, 
Intervenção Breve e Encaminhamento para Tratamento (SBIRT) têm sido 
apresentadas como medidas eficazes e como possibilidade para promover 
mudanças de atitudes dos profissionais de saúde. O objetivo do presente estudo 
foi avaliar o impacto de uma disseminação de SBIRT nas atitudes em relação às 
práticas de prevenção ao consumo de álcool e outras drogas e na estigmatização 
do uso problemático de substâncias por parte de profissionais da Atenção Primária 
à Saúde em dois municípios brasileiros. Foram utilizadas duas estratégias de 
diminuição do estigma no curso da disseminação: a educação e o contato. 
Métodos Participaram do estudo 96 profissionais, sendo que 54 receberam 
treinamento e supervisão para realização da SBIRT (Grupo Intervenção) e 41 não 
receberam nenhuma intervenção (Grupo Controle). O Follow-up foi de 3 meses. 
Foram aplicadas escalas de crenças e atitudes, uma escala de moralização e 
vinhetas para avaliar a estigmatização, em ambos os grupos, no baseline e no 
follow-up. Foram utilizados os testes T, Wilcoxon, Mann-Whitney, Mcnemar e Qui-
quadrado.  
Resultados: Foi verificada uma alta moralização da dependência de substância 
por parte dos profissionais de saúde. De uma forma geral, não observou-se 
mudança de atitudes e redução da estigmatização.  
Conclusões: Aparentemente a intervenção realizada não 
alterou as atitudes dos profissionais em relação às práticas de prevenção (SBIRT) 
e a estigmatização dos dependentes por parte dos profissionais. Contudo, 
ressalta-se a importância de novos estudos que abordem o uso de estratégias de 
diminuição do estigma e avaliem a mudança de atitude dos profissionais, em um 
contexto de implementação da SBIRT. 
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