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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi identificar o abuso ou a dependência de álcool dos dependentes químicos acolhidos
em Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do noroeste do Paraná. Realizou-se a participação na
pesquisa através da aplicação de um questionário contendo dados sociodemográficos e o questionário CAGE. O CAGE
é composto por quatro questões representadas pelas palavras-chave de cada letra: C – Cut down: diminuir a ingestão; A
– annoyed: irritado; G – guilty: culpado; E – eye-opener: identificação de ressaca. Para cada questão admite-se resposta
dicotômica  (sim  –  não).  Uma resposta  positiva  -  alto  risco  para  uso  abusivo;  Duas  ou  mais  respostas  positivas  -
confirmação do uso abusivo ou caso suspeito de alcoolismo.  Participaram do estudo 21 pacientes atendidos no CAPS,
por meio da análise dos resultados foi possível definir que 85,7% apontaram uso abusivo de álcool, 4,8% apresentaram
alto  risco  para  uso  abusivo  e  9,5%  não  apontaram  risco  algum.  Os  resultados  obtidos  podem  contribuir  com  o
desenvolvimento de estratégias para aprimorar a atenção de saúde inclusive nos casos graves, severos e persistentes,
além de outras situações de desvantagem psíquica ou social em que se imponha um cuidado oportuno.

PALAVRAS-CHAVE: Alcoolismo, Dependência química, Abuso.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de droga se refere a qualquer substância que não foi produzida pelo organismo
que  possua  a  capacidade  de  atuar  sobre  um  ou  mais  sistemas  do  nosso  corpo,  provocando
alterações no seu funcionamento. Os motivos para o uso de drogas variam de acordo com o país em
que o usuário reside por sofrer interferência de fatores culturais, sociais e econômicos e também
pode se originar na família ou em outros segmentos sociais – entretenimento, grupo de amigos –
considerados locais oportunos para o indivíduo se sentir pressionado a responder de uma forma
consistente à demanda ou pressão social (ZEFERINO et al., 2015). 

O  álcool  é  a  substância  psicoativa  mais  consumida  e  acessível  em  todo  o  mundo  na
atualidade.  O  alto  consumo  desencadeia  inúmeros  prejuízos  à  saúde,  além  de  impactos  nas
dimensões social, laboral, familiar e econômica (MACEDO et al., 2016). 

A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  estima  que  76,3  milhões  de  pessoas  são
dependentes de álcool e que 65% dos usuários tem uma baixa perspectiva de vida não chegando
aos 60 anos (CAPISTRANO et al., 2013).

Segundo o relatório da OMS, no ano de 2011, o consumo excessivo de álcool foi responsável
por 5.9% de todas as mortes globais (cerca de 3.3 milhões) e por 5.1% da carga global de doença
(avaliada em disability-adjusted life years). Na Europa regista-se um dos maiores consumos anuais
de álcool per capita (10,9L de álcool puro) em relação à média mundial (6,2 litros de álcool puro)
(PINTO et  al.,  2015).  Dentre os países com maior  consumo de álcool  puro per  capita,  o  Brasil
aparece na quarta posição (13,6 litros) entre os homens, empatado com os EUA, Chile e Argentina
(MACEDO et al., 2016). 

O abuso ou a dependência de álcool pode acarretar uma série de alterações orgânicas e
fisiológicas no usuário, sendo considerado um importante problema de saúde pública em todo o
mundo, trazendo múltiplas consequências adversas para a saúde (RIGHI et al., 2016).

Como  consequência,  este  consumo  pode  apresentar  instabilidades  familiares,  sociais  e
afetivas  acarretando  prejuízos  ao  longo  de  toda  vida  do  usuário,  tais  como  problemas
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neuroquímicos,  deficiência do ajustamento social,  desestruturação biológica,  psicológica e social
(FERNANDES et al., 2014).

São identificados quatro padrões de consumo de álcool: moderado - que não oferece risco a
saúde; arriscado - que pode de produzir danos à saúde; nocivo - que se estabelece por um uso
constante de álcool  já  associado a danos à saúde;  consumo em  binge  -  que se refere ao uso
eventual de álcool, porém, em grandes quantidades (SOUZA et al., 2015). 

Este projeto, portanto, tem como objetivo geral identificar o abuso ou a dependência de álcool
dos dependentes químicos acolhidos em Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS
AD) do Noroeste do Paraná. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo exploratório  descritivo transversal  e  analítico realizado com dependentes químicos
atendidos em Centro de Atenção Psicossocial Álcool E Drogas (CAPS AD) do sistema público de
saúde  da  região  Noroeste  do  Paraná.  Foram incluídos  maiores  de  18  anos,  ambos  os  sexos,
acolhidos e assíduos nos atendimentos do Centro De Atenção Psicossocial Álcool E Drogas (CAPS
AD) e em condições de assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responder
ao  questionário,  não  foram  incluídos  pacientes  menores  de  18  anos  e  que  tomam  drogas
anticonvulsivantes. 

Realizou-se a participação na pesquisa através da aplicação de um questionário contendo
dados sociodemográficos (idade; sexo; estado civil; tempo de estudo; com quem reside; se trabalha
e se possui doença associada; tempo de uso de álcool) e o questionário CAGE. 

O  questionário  CAGE  foi  desenvolvido  em  1968  e  é  empregado  como  ferramenta  para
rastrear  o  uso  abusivo  de  álcool  e  dependência  alcoólica.  É  composto  por  quatro  questões
representadas pelas palavras-chave de cada letra: C – Cut down: diminuir a ingestão - “Alguma vez
você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?”; A – annoyed: irritado-
“As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber?”; G – guilty: culpado – “ Você se
sente culpado(a)/chateado(a)  consigo mesmo pela maneira com que costuma beber?;  E – eye-
opener: identificação de ressaca – “ Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou
a ressaca?. Para cada questão é admitida resposta dicotômica (sim – não). A classificação do uso
abusivo de álcool usa os seguintes parâmetros: Uma resposta positiva - alto risco para uso abusivo;
Duas ou mais respostas positivas - confirmação do uso abusivo ou caso suspeito de alcoolismo.
(RIOS et al., 2008). 

Os participantes da pesquisa foram abordados nas dependências do CAPS AD acompanhada
por um profissional de enfermagem da unidade. Para a participação na pesquisa foi condicionada à
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecida (TCLE) autorizando a participação.

Este conteúdo faz parte dos dados obtidos no projeto “Grau de alteração da enzima Gama-
glutamiltransferase em dependentes químicos acolhidos em sistema de saúde público” submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa do Unicesumar (CEP CESUMAR) e aprovado conforme certificado nº
2.091.913.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do  estudo  21  pacientes  atendidos  no  CAPS,  sendo  95,2% homens  e  4,8%
mulheres com faixa de idade prevalente dos 50 a 69 anos (66,6%) seguidos de 30 a 39 anos
(14,3%).  No estado civil  prevaleceram solteiros  (52,4%) seguidos de casados (28,6%).  A baixa
escolaridade fica evidente com 52,4% dos participantes referindo que estudaram até 4 anos e 38,1%
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com 8 anos de estudo perfazendo 90,5% dos participantes. A maioria vive com a família cerca de
80,9%  e  19,1  %  mora  sozinho.  Quanto  ao  vínculo  empregatício  foi  relatado  por  57,1%  dos
entrevistados. A doença associada foi indicada por 57,1% (Diabetes Mellitus, hipertensão arterial,
entre outras). 

A idade referida para o inicio do hábito de beber prevalece entre 10 a 19 anos (57,1%); as
outras faixas de idade indicadas foram: 20 a 39 anos (33,3%) e 40 a 49 anos (4,8%). Cabe ressaltar
que 4,8% dos participantes indicaram início precoce para o hábito de beber, com menos de 9 anos
de idade.

As repostas afirmativas no questionário CAGE foram: “1- Alguma vez você sentiu que deveria
diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?” (85,7%), “2- As pessoas o aborrecem porque
criticam o seu modo de beber?” (76,2%), “3- Você se sente culpado(a)/chateado(a) consigo mesmo
pela maneira com que costuma beber?” (85,7%) e “4- Você costuma beber pela manhã para diminuir
o nervosismo ou a ressaca?” (71,4%). 

 Após analise do total de escores do questionário CAGE concluiu-se que 85,7% apontaram
uso abusivo de álcool, 4,8% apresentaram alto risco para uso abusivo e 9,5% não apontaram risco
algum.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se, após análise do total de escores do questionário CAGE, que os pacientes do
CAPS AD da região noroeste do Paraná apontaram uso abusivo de álcool em 85,7% dos pacientes
entrevistados e cerca de 4,8% apresentaram alto risco para uso abusivo. 

Esses resultados podem contribuir com o desenvolvimento de estratégias para aprimorar a
atenção de saúde e, também dos casos graves, severos e persistentes, além de outras situações de
desvantagem psíquica ou social em que se imponha um cuidado oportuno para que os usuários
possam seguir a vida em sua totalidade, fazendo parte ativa da comunidade e dos ambientes de
trabalho. 

Para tanto, é necessário que os profissionais envolvidos compreendam os fatores culturais,
sociais, econômicos e familiares, onde os indivíduos se sentem pressionado a responder de uma
forma consistente à demanda ou pressão social (ZEFERINO et al., 2015).

Este diagnóstico reafirma a importância da atenção psicossocial como estrutura no resgate de
pessoas com historia de dependência química visando a minimização dos agravos à saúde e sociais
melhorando a qualidade de vida dos envolvidos – a própria pessoa, a família e a sociedade. 
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