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Resumo:  
 
O abuso de álcool está associado a uma grande variedade de problemas de saúde, sociais e 
legais. Assim, detectar precocemente o consumo abusivo de álcool é fundamental para prevenir 
conseqüências sociais e de saúde na população geral. Existem fortes evidências da eficácia das 
estratégias de triagem associada às intervenções breves para detectar e reduzir o consumo de 
álcool. Contudo, diversos estudos indicaram dificuldades para implementar a Triagem associada à 
Intervenções Breve (TIB) na Atenção Primária à Saúde (APS). Destaca-se que a APS seria um 
nível de atenção estratégico para a implementação da TIB, que pode ser utilizada para diminuição 
dos problemas associados ao álcool entre pacientes destes serviços. Esta pesquisa objetivou 
avaliar a efetividade da implementação de estratégias da TIB para a prevenção do uso de álcool 
em serviços de APS de três municípios de Minas Gerais. Participaram do estudo 113 profissionais 
de saúde que faziam parte das equipes da APS dos três municípios no período de março a 
dezembro de 2007. Os profissionais da APS participaram de uma capacitação para a prática da 
TIB, com carga horária de oito horas. No primeiro mês após a capacitação foram realizadas 
reuniões semanais com os profissionais de saúde, além de reuniões com os gestores, as quais 
tiveram a finalidade de acompanhar a implementação do projeto nos serviços de saúde. 
Posteriormente, as reuniões ocorreram mensalmente até que fosse realizada a avaliação de 
seguimento, que ocorreu seis meses após a capacitação. A avaliação qualitativa envolveu 
observação participante, entrevistas com os gestores na pré-capacitação e no seguimento, e 
grupos focais com profissionais de saúde no seguimento. A avaliação quantitativa realizou-se 
através dos instrumentos: Questionário de Conhecimento Objetivo (QCO), Escala de Moralização 
do Uso de Álcool (EMUA), Questionário de Modelo de Percepção do Uso de Álcool (QMPA) e 
Questionário de Práticas de Prevenção do Uso de Álcool (QPA). Os dados qualitativos foram 
analisados através da análise de conteúdo. Os instrumentos foram analisados através de 
estatísticas descritivas e inferenciais, obtendo-se uma comparação entre os municípios na pré-
capacitação e no seguimento, e uma avaliação longitudinal em cada município. Os municípios 
apontaram que fatores como a participação dos gestores e a integração entre os profissionais de 
saúde para a prática da TIB estão associados à maior efetividade da implementação. Tais fatores 
ocorreram no município “A”. A média de AUDIT aplicadas por profissional de saúde capacitado 
durante período de implementação foi significativamente superior no município A. Neste município 
houve uma diminuição significativa da EMUA e o QPA apresentou resultados superiores em 
comparação aos outros municípios. Nos outros municípios, os efeitos do processo de 



 

 

implementação do projeto indicaram um aumento no conhecimento dos profissionais de saúde em 
relação à prevenção do uso de álcool, demonstrado pelo QCO. Nestes municípios, houve uma 
mudança significativa no QPA, que não foi substancial para indicar uma implementação efetiva. 
Portanto, o engajamento dos gestores no processo de implementação das estratégias de 
prevenção ao uso de álcool está associado à maior efetividade da implementação de tais 
estratégias em serviços de APS. 


