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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Fatores associados ao consumo de risco de álcool entre 
homens adultos na atenção primária à saúde

Factors associated with risk alcohol consumption among male adults at primary health care

Selma Cristina Franco1, Nelma Baldin2, Mariluci Paiva3

RESUMO o objetivo do estudo foi descrever o perfil de adultos do gênero masculino, 
classificá-los em zonas de risco para o consumo de álcool e identificar os fatores de risco. 
realizou-se inquérito domiciliar em área de unidade de Saúde da Família, utilizando o 
instrumento aUdIt e um questionário estruturado. Foram entrevistados 564 homens, os 
quais foram classificados nas zonas I (78,5%), II (15,6%), III (3,0%) e IV (2,9%). Identificou-se 
maior ocorrência de uso de risco (zonas II, III e IV) em homens com idade abaixo de 35 
anos, das classes d e E. a análise multivariada evidenciou associação entre uso de risco 
de álcool e uso de tabaco (rP=1,78 e p=0,003) e ter sido vítima de acidente (rP=1,51 e 
p=0,035). 

PALAVRAS-CHAVES: Consumo de bebidas alcoólicas; gênero e saúde; Saúde do adulto; 
Saúde da família; atenção primária à saúde

ABSTRACT the aim of this study was to describe the profile of male adults, to stratify them 

into risk zones for alcohol consumption, and to identify risk factors. a domiciliary survey was 

conducted in a family health unit area, using aUdit and a structured questionnaire. Five hundred 

and sixty-four men were interviewed and classified into zones i (78.5%), ii (15.6%), iii (3.0%) and 

iv (2.9%). greater occurrence of risky consumption (zones ii, iii and iv) was found among men 

younger than 35 years old and belonging to d and E classes. the multivariate analysis showed 

association between risky alcohol consumption and tobacco use (Pr=1.78 and p=0.003) and 

having suffered an accident (Pr=1.51 and p=0.035).

KEYWORDS: alcohol drinking; gender and health; adult health; Family health; Primary health 

care
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Introdução

O álcool é a droga mais consumida em todas as faixas etárias 
e constitui um grave problema de Saúde Pública no Brasil 
e no mundo, principalmente entre adultos do gênero mas-
culino, cuja prevalência chega a ser até sete vezes maior do 
que no feminino. Estudos coordenados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) apontam que o uso de álcool em 
alguns países desenvolvidos tem diminuído, porém, entre 
países como o Brasil, este uso vem aumentando (WHO, 
2004). Um levantamento, que foi realizado nas 107 maiores 
cidades brasileiras, mostra que o uso na vida de álcool foi 
de 68,7%, porcentagem próxima aos 70,8% observados no 
Chile e aos 81,0%, nos Estados Unidos, observando-se ain-
da as diferenças regionais marcantes, sendo o menor uso na 
vida de álcool observado na região Norte (53,0%) e o maior, 
na Sudeste (71,5%). Outro aspecto que chama a atenção 
no mesmo estudo é a elevada prevalência de dependência 
constatada, 12,3% nas pessoas entre 12 e 65 anos e 5,2% 
em jovens entre 12 e 17 anos, evidenciando agravantes 
para o problema, tais como: o volume ingerido e a preco-
cidade do início do uso (CARLINI; GALDURÓZ, 2007; 
GALDURÓZ; CAETANO, 2004). 

Além da magnitude, o problema ainda ganha rele-
vância social e complexidade por sua associação frequente 
com questões como criminalidade, acidentes automobilís-
ticos, abandono infantil, violência, problemas familiares, 
entre outras (MINAYO; DESLANDES, 1998; CHALUB; 
TELLES, 2006; MELONI; LARANJEIRA, 2004).

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
propõe-se que este agravo seja abordado predominante-
mente na Atenção Primária à Saúde (APS), a qual, pela 
sua inserção próxima ao contexto de vida das pessoas, 
oportuniza a identificação do padrão de uso e a realização 
das intervenções adequadas. Considerando que a atenção 
a este agravo não demanda densidade tecnológica para 
ser resolutiva, na grande maioria dos casos, a APS torna-
se estratégica no planejamento de ações preventivas, com 
a utilização dos instrumentos de rastreamento (BRASIL, 
2006; 2007). Especificamente em relação ao uso do ál-
cool, tais ferramentas são fundamentais, já que a grande 
maioria das pessoas que faz uso nocivo não é detectada 
até que complicações de maior gravidade surjam. 

Com este objetivo, a OMS elaborou um instru-
mento de triagem, o Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT), para classificar as pessoas em zonas de 
risco, conforme o grau de consumo (DE MICHELI; 
FORMIGONI; RONZANI, 2006; REINERT; ALLEN, 
2002; VOLK et al., 1997). A zona I (até 7 pontos) indica 
baixo risco; a zona II, de 8 a 15 pontos, indica o uso de ris-
co para problemas de saúde, legais ou sociais, e para sofrer 
ou causar ferimentos e violências; a zona III, de 16 a 19 
pontos, sugere uso nocivo, com os indivíduos já apresen-
tando problemas e mantendo uso regular; a zona IV, aci-
ma de 20 pontos, mostra provável dependência do álcool. 
A OMS também propôs que os indivíduos categorizados 
nas zonas I e II recebessem orientações sobre autocuidado 
à saúde; os indivíduos com uso de risco de álcool, classi-
ficados na zona III do AUDIT, devem ser submetidos a 
uma abordagem terapêutica no contexto da APS, chama-
da intervenção breve (IB), com a finalidade de desenvolver 
a autonomia, atribuindo-lhes a capacidade de assumir a 
iniciativa e a responsabilidade por suas escolhas. Segundo 
esta proposta, apenas os indivíduos categorizados na zona 
IV seriam encaminhados para níveis assistenciais especia-
lizados, nos quais há disponibilidade de equipes de saúde 
mental e exames de média e alta complexidade. Nesse sen-
tido, o AUDIT modifica a abordagem do problema, isto 
é, muda o foco do alcoolismo para o uso de risco, o que 
possibilita maior ênfase na detecção precoce dos problemas 
relacionados ao uso de álcool e cria oportunidade de execu-
ção de ações focadas na educação em saúde (RONZANI; 
RIBEIRO; AMARAL, 2005; RONZANI, 2008). 

No Brasil, estudos de prevalência do uso de álcool 
na APS são recentes, assim como as ações de prevenção 
elaboradas a partir dos mesmos. As pesquisas nacionais 
de maior abrangência vêm sendo realizadas pelo Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 
(CEBRID) há cerca de uma década, com os objetivos 
de estimar a prevalência do uso de drogas lícitas e ilíci-
tas e verificar as tendências no consumo pela população 
brasileira. Além desse órgão, estudos de âmbito munici-
pal têm sido observados, tanto entre frequentadores de 
unidades básicas de saúde quanto os de base domiciliar, 
buscando conhecer dados epidemiológicos a respeito do 
consumo de álcool, como o que foi realizado nos serviços 
de APS de municípios em Minas Gerais, com 921 sujei-
tos, o qual identificou que 18,3% faziam uso de risco e 
3,8% eram dependentes, sendo esses percentuais signifi-
cativamente mais elevados nos homens (CARLINI et al., 
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2002; CARLINI; GALDURÓZ, 2007; MAGNABOSCO; 
FORMIGONI; RONZANI, 2007). 

Considerando que a APS é a porta de entrada pre-
ferencial para o SUS, torna-se oportuno dispor de ferra-
mentas que permitam identificar e dimensionar as neces-
sidades de atenção das pessoas que consomem álcool, e 
oferecer-lhes opção terapêutica adequada a seu grau de 
risco com resolutividade. Diante disso, a presente pesqui-
sa teve como objetivo: identificar o perfil sociodemográ-
fico de adultos do gênero masculino, residentes em área 
de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família 
(USF) em um município de médio porte no Sul do país, 
classificando-os em zonas de risco para o consumo de 
álcool e reconhecendo os fatores de risco associados. 

Materiais e métodos

O desenho do estudo foi transversal, do tipo inquérito do-
miciliar, realizado entre adultos do gênero masculino, re-
sidentes em área de abrangência de uma USF de um mu-
nicípio de médio porte no Sul do país, responsável pelos 
cuidados à saúde de aproximadamente 3.750 pessoas. 

O município em questão, atualmente com cerca de 
500.000 habitantes, possui uma rede de APS composta 
por 56 unidades básicas, sendo que 36 destas funcionam 
segundo a Estratégia de Saúde da Família (ESF), 16 se-
gundo a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS) e 4 segundo o modelo chamado convencional. 
Cada USF possui uma ou duas equipes que atendem a 
uma população adscrita de cerca de 1.000 famílias.

Como o uso de álcool envolve uma questão de 
gênero, com maior predominância no sexo masculino, 
o presente estudo teve como critérios de elegibilidade: 
ser do gênero masculino, estar cadastrado na USF, ter 
idade igual ou superior a 18 anos e apresentar condições 
cognitivas para compreender e consentir em participar 
da pesquisa. O período de coleta dos dados foi de feve-
reiro a junho de 2008. 

Foram definidos dois instrumentos de pesquisa: o 
AUDIT, que é um teste de fácil e rápida aplicação e que foi 
utilizado para identificar distúrbios relacionados ao uso do 
álcool, apresentando sensibilidade de 92% e especificidade 
de 94%, sendo o seu escore a variável de desfecho, categori-
zada em zonas de risco (REINERT; ALLEN, 2002; VOLK 

et al., 1997). No presente estudo, comparou-se o uso de 
baixo risco (zona I) com o uso de risco (zonas II, III e IV), 
buscando-se identificar os indivíduos cujo padrão de consu-
mo venha a implicar em problemas de diversas ordens. Daí 
o motivo de se ter agrupado os indivíduos das zonas II e III 
juntamente com os considerados com provável dependên-
cia (zona IV). O segundo instrumento foi um questioná-
rio estruturado, previamente testado em um estudo piloto, 
contendo variáveis que caracterizaram a condição socioeco-
nômica, o consumo de álcool e a presença de situações de 
risco (acidentes e violência) para os respondentes. A classifi-
cação socioeconômica utilizada foi a da Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa – ABEP (ABEP, 2003).

 Os instrumentos foram aplicados nos domicílios 
cadastrados, por sete agentes comunitários de saúde 
treinados pelas pesquisadoras e supervisionados duran-
te o período do estudo piloto e da aplicação da pesqui-
sa, sendo que as entrevistas foram realizadas durante as 
visitas domiciliares mensais. Quando o sujeito não foi 
encontrado, realizou-se um esclarecimento ao morador 
presente, desde que fosse maior de idade, e agendou-se 
uma nova visita. Foram feitas até quatro tentativas de 
visitas e, em seguida, considerou-se perda. 

Os sujeitos que estavam nas zonas de risco I e II 
do AUDIT receberam orientações específicas dos agen-
tes comunitários. Os de zona III foram convidados a 
participar da intervenção breve. Os sujeitos que esta-
vam na zona IV foram encaminhados ao Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS-AD), que é uma referência 
para atenção em saúde mental dentro do município. 

O banco de dados foi digitado no programa 
Epidata, versão 3.1, para posterior análise estatística 
no programa Epi-info, versão 6.04. Para analisar as-
sociações entre o desfecho (uso de risco do álcool) e 
as variáveis de interesse, foram calculadas as razões de 
prevalência e o intervalo de confiança de 95%, obtidos 
pela regressão de Poisson. Este método tem sido consi-
derado adequado para estudos transversais, tanto para a 
análise univariada quanto para a construção do modelo 
multivariado. O modelo final foi construído incluindo 
as variáveis que se associaram a um nível de confiança 
inferior a 0,10 na análise univariada, sendo mantidas 
no modelo final apenas aquelas que apresentaram as-
sociação com nível de significância inferior a 0,05 na 
análise multivariada.
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade da Região de Joinville 
(Univille) (processo n. 032/07), atendendo às determi-
nações da resolução 196/96.

Resultados 

Foram entrevistados 564 homens, correspondendo a 
57,6% do universo de homens daquela localidade. Para 
averiguar possível viés de seleção dos participantes, foram 
pesquisadas as fichas de cadastro dos usuários na unidade 
e traçou-se o perfil sociodemográfico dos indivíduos não-
encontrados, o qual foi comparado ao dos participantes 
do estudo. Não foram encontradas diferenças significati-
vas quanto à idade, escolaridade e renda desses sujeitos. 

A estratificação em zonas de risco mostrou que a 
grande maioria deles (442, correspondendo a 78,4%) foi 
classificada na zona I, considerada de baixo risco; 15,8%, 
na zona II; 3,0%, na zona III e 2,8%, na IV (Tabela 1).

A distribuição das faixas etárias do grupo estudado 
foi semelhante aos registros da população adulta mascu-
lina residente em Joinville. Com relação à distribuição 
das classes socioeconômicas, quando comparadas com 
a população brasileira, identificou-se maior ocorrência 
das classes B2 e C na amostra (79,0%), as quais são 
consideradas de nível intermediário, e notou-se me-
nor ocorrência das classes D e E (13,5%), classificadas 
como baixo nível. 

A maioria dos indivíduos eram trabalhadores 
(78,7%), residiam com outras pessoas (96,1%) e ini-
ciaram-se no uso de álcool antes dos 20 anos de idade 
(95,8%). A precocidade do início do uso chamou aten-
ção, já que um pouco mais de um terço desta amostra 
relatou ter iniciado quando ainda tinham entre 11 e 15 
anos de idade. Tendo em vista esses resultados, calculou-
se a média de idade do início do uso, que foi de 16 anos. 
Cerca de um terço dos participantes (32,8%) relatou há-
bito de tabagismo e 3,2% referiu uso de drogas ilícitas. 

Com relação à ocorrência de outros agravos relaciona-
dos ao uso de álcool, 218 homens (38,7%) relataram aciden-
tes e 78 (13,8%) foram vítimas ou praticaram violência. 

A estratificação dos sujeitos mostrou maior ocor-
rência de uso de risco (zonas II, III e IV) em homens 
com idade abaixo de 35 anos, pertencentes às classes 

n %
Sujeitos 564 100
Zoneamento do AUDIT

Zona I 442 78,4
Zona II 89 15,8
Zona III 17 3,0
Zona IV 16 2,8

Idade
18 I-25 95 16,8
25 I-35 118 20,9
35 I-45 121 21,5
45 I-59 162 28,7
60 I-- 68 12,1

Classes socioeconômicas*
a2 4 0,7
B1 38 6,8
B2 131 23,3
C 313 55,7
d 70 12,4
E 6 1,1

Trabalha*
Sim 441 78,7
Não 119 21,3

Reside sozinho
Sim 22 3,9
Não 542 96,1

Idade de início do uso*
11 I-15 anos 176 37,0
15 I-20 anos 280 58,8
≥20 anos 20 4,2

Abuso de álcool na família
Não 324 57,4
Sim 240 42,6

Tabagismo
Não 379 67,2
Sim 185 32,8

Uso de outra droga
Não 546 96,8
Sim 18 3,2

Sofreu acidente
Não 346 61,3
Sim 218 38,7

Sofreu violência
Não 486 86,2
Sim 78 13,8

Praticou violência
Não 486 86,2
Sim 78 13,8

tabela 1. Dados sociodemográficos e relativos ao uso de 
álcool na amostra (n=564)

*Houve perda da respostas.
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socioeconômicas D e E, que residiam sozinhos, inicia-
ram o uso de álcool antes dos 15 anos de idade, possuí-
am história familiar de abuso de álcool, eram tabagistas 
e usuários de outras drogas ilícitas. Verificou-se também 

maior ocorrência de uso de risco entre aqueles que rela-
taram ter sofrido acidente relacionado ao uso do álcool, 
os que foram vítimas de violência ou que a praticaram 
(Tabela 2). 

Z-I Z-II Z-III Z-IV Uso de risco
(II+III+IV) Valor p

Sujeitos 78,5 15,6 3,0 2,9 21,5
Idade (anos) 0,337

18 I-- 25 73,1 18,5 5,6 2,8 26,9
25 I-- 35 75,5 18,8 3,8 1,9 24,5
35 I-- 45 82,1 13,6 1,4 2,9 17,9
45 I-- 59 81,8 12,6 3,5 2,1 18,2
60 I-- 77,6 16,4 0,0 6,0 22,4

Classes 0,001
a2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B1 73,7 21,0 0,0 5,2 26,3
B2 86,3 9,9 2,3 1,5 13,7
C 77,2 17,3 3,9 1,6 22,8
d 75,7 14,3 2,9 7,1 24,3
E 16,7 50,0 0,0 33,3 83,3

Trabalha 0,251
Sim 78,4 16,9 2,9 1,8 21,6
Não 76,5 15,1 3,4 5,0 23,5

Reside sozinho 0,002
Sim 50,0 31,8 4,6 13,6 50,0
Não 79,9 14,8 2,9 2,4 20,1

Idade de início do uso (anos) 0,003
11 I—15 70,4 21,6 4,0 4,0 29,6
15 I—20 80,7 13,5 2,9 2,9 19,3
≥20 80,0 20,0 0,0 0,0 20,0

Abuso de álcool na família 0,06
Não 81,7 14,5 2,8 1,0 18,3
Sim 75,3 17,0 2,8 4,9 24,7

Tabagismo 0,001
Não 83,9 13,2 2,1 0,8 16,1
Sim 67,0 21,1 4,9 7,0 33,0

Uso de outra droga 0,11
Não 78,9 15,6 3,1 2,4 21,1
Sim 61,1 22,2 0,0 16,7 38,9

Sofreu acidente <0,00
Não 83,5 12,4 2,3 1,8 16,5
Sim 70,2 21,1 4,1 4,6 29,8

Sofreu violência <0,01
Não 82,1 14,0 2,3 1,6 17,9
Sim 55,1 26,9 7,7 10,3 44,9

Praticou violência <0,01
Não 81,6 14,6 1,8 2,0 18,4
Sim 55,1 24,6 11,6 8,7 44,9

tabela 2. Distribuição das variáveis independentes em relação ao desfecho em zoneamento pelo AUDIT (em percentuais)
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A razão de prevalência (RP) foi utilizada como 
medida de associação entre as variáveis de interesse e 
o desfecho, ou seja, o uso de risco de álcool (Tabela 
3). A análise bivariada mostrou características como ter 
idade menor de 35 anos, morar sozinho, ter iniciado 
o uso do álcool antes dos 15 anos, ter uso abusivo de 
álcool na família, usar tabaco, sofrer acidente, e sofrer e 
praticar violência apresentaram associação significativa 
com o uso de risco de álcool. As demais variáveis não 
mostraram associação. 

Para controlar fatores de confusão, utilizou-se um 
modelo multivariado, o qual evidenciou a permanência 
de associação com significância estatística com o uso de 
tabaco (RP=1,78 e p=0,003) e ser vítima de acidente 
(RP=1,51 e p=0,035), como pode ser visto na Tabela 4.

Discussão

O presente estudo foi desenvolvido no contexto da 
APS, espaço privilegiado para acolher os pacientes que 

fazem uso de risco de álcool, onde atuam equipes de 
saúde multidisciplinares que conhecem e interagem 
com as comunidades e que planejam seus trabalhos a 
partir das necessidades de saúde dos usuários. A lite-
ratura mundial aponta elevada frequência de pacientes 
que fazem uso de risco do álcool entre os que utilizam a 
APS, o que torna oportuno e relevante a elaboração de 
ações que possam intervir nesta realidade, minimizando 
as consequências à saúde individual e ao sistema de saú-
de. Pesquisas mostram que, nas últimas duas décadas, 
o desenvolvimento dos procedimentos de triagem para 
identificar e tratar precocemente usuários de risco na 
APS tem possibilitado a redução dos problemas relacio-
nados ao consumo do álcool (RONZANI; RIBEIRO; 
AMARAL, 2005; AMARAL et al., 2007). Entretanto, 
no Brasil, estas intervenções são ainda pouco estudadas 
e as evidências sobre sua efetividade são ainda bases de 
dúvidas e questionamentos (BABOR et al., 2005). A 
escassez de estudos que avaliam o consumo do álcool na 
APS mostra uma lacuna no conhecimento necessário 
para embasar a elaboração de ações preventivas nesse 

tabela 3. Regressão de Poisson bivariada para identificação dos fatores de risco ao uso de risco de álcool

Uso de risco do álcool RP DP Valor de p IC95%
Idade <35 anos 1,35 0,24 0,097 0,947-1,932
Classes d + E 1,41 0,33 0,142 0,809-2,241
trabalho 1,11 0,24 0,616 0,730-1,698
reside sozinho 2,44 0.77 0,005 1,313-4,536
Idade de início <15 anos 1,43 0,27 0,057 0,990-2,064
Uso abusivo de álcool na família 1,35 0.24 0,097 0,946-1,925
Uso de tabaco 2,05 0.37 0,000 1,436-2,921
Uso de outra droga 1,84 0,72 0,115 0,861-3,960
Vítima de acidente 1,81 0,33 0,001 1,268-2,582
Vítima de violência 2,51 0,50 0,000 1,693-3,710
Prática de violência 2,44 0,51 0,000 1,625-3,673

tabela 4. Análise multivariada por regressão Poisson para identificação de fatores de risco para o uso de risco de álcool

Uso de risco do álcool RP DP Valor p IC95%
Idade <35 anos 1,39 0,27 0,083 0,958-2,026
reside sozinho 1,91 0.62 0,048 1,005-3,613
Idade de início <15 anos 1,18 0,23 0,387 0,809-1,729
Uso abusivo de álcool na família 1,18 0,22 0,378 0,815-1,716
Uso do tabaco 1,78 0,34 0,003 1,220-2,604
Vítima de acidente 1,51 0,29 0,035 1,029-2,212
Vítima de violência 1,64 0,44 0,069 0,962-2,782
Prática de violência 1,22 0,35 0,487 0,698-2,125
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nível de atenção. Conhecer os padrões de uso do álcool, 
identificar as pessoas em uso de risco e, mais importan-
te ainda, identificar as pessoas antes de fazerem uso de 
risco pode propiciar uma atuação oportuna das equipes 
multidisciplinares, no sentido de motivar os indivíduos 
a controlarem o uso e evitarem as consequências clíni-
cas e sociais associadas a este agravo. 

Trabalhos mostram que cerca de 60 patologias 
crônicas e agudas estão relacionadas direta ou indire-
tamente ao consumo do álcool, como consequência 
de seu uso ou tendo-o como fator dificultador do con-
trole adequado de outras morbidades (BABOR et al., 
2005; RONZANI, 2008). Além disso, há os proble-
mas sociais e psicológicos também relacionados ao uso 
de álcool, os quais agravam esta morbidade e tornam 
complexa a assistência demandada. A maioria destes 
problemas é prevalente entre os usuários da APS que já 
estão sendo atendidos nas unidades, porém, na maioria 
das vezes, sem um monitoramento de sua efetividade. 
Considerando o impacto que o uso de álcool pode ter 
para a saúde das pessoas e da população em geral e a 
abrangência dos serviços de APS no Brasil, qualifican-
do-os como o lugar ideal para o trabalho de prevenção 
e mudança de comportamentos de risco, a OMS vem 
procurando disseminar ações preventivas para o uso de 
risco de álcool neste âmbito, no mundo e no Brasil. 
Espera-se uma qualifi cação adequada, a qual forneça 
aos profissionais e gestores as ferramentas necessárias 
para a detecção precoce e intervenções voltadas para 
comportamentos de riscos, baseados principalmente na 
diminuição de preconceitos e estigmas em relação aos 
usuários de álcool. Além disso, o dimensionamento das 
equipes de saúde, de acordo com o perfil epidemiológi-
co e a vulnerabilidade social de sua população adscrita, 
também é fator determinante para que os serviços de 
APS realmente intervenham precocemente, com im-
pactos positivos aos indivíduos e ao sistema de saúde 
(RONZANI; RIBEIRO; AMARAL, 2005). 

Esta pesquisa foi desenvolvida juntamente com as 
atividades rotineiras da equipe de saúde, o que certa-
mente influenciou seus resultados. Não houve recusa, 
mas sim perda, uma vez que parte dos sujeitos não foi 
encontrada no domicílio após quatro tentativas, pois 
o horário das visitas para a aplicação dos instrumentos 
da pesquisa coincidiu com o período de trabalho dos 

mesmos. Este achado aponta a existência de uma difi-
culdade de interação entre as necessidades de saúde da 
população masculina e a organização das práticas sani-
tárias na APS, que não oferece facilidades de acesso a este 
grupo populacional, composto por homens em idade 
produtiva e que necessitam do seu trabalho como fonte 
de sustento para si e para sua família (FIGUEIREDO, 
2005). 

O amplo aceite em participar do estudo contraria 
expectativas, baseadas no imaginário social, de que os 
homens desvalorizariam o autocuidado à saúde devido 
à sua identidade masculina produzida durante o proces-
so de socialização (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 
2007). Uma pesquisa realizada em âmbito nacional en-
controu 9,3% de recusa dos sujeitos em participarem 
do estudo, percentual este considerado baixo e dentro 
dos níveis aceitáveis, conforme preconiza a literatura 
internacional (CARLINI; GALDURÓZ, 2007). Em 
uma pesquisa domiciliar, é admissível supor que haja 
um receio do entrevistado em se sentir exposto, e este 
aspecto só pode ser contornado com o treinamento do 
entrevistador para adquirir as habilidades necessárias 
para lidar com este aspecto. Mesmo assim, vale ressaltar 
que toda pesquisa que utiliza como fonte de dados o 
depoimento dos sujeitos possui como limitação meto-
dológica a possibilidade dos entrevistados falsearem as 
respostas, principalmente quando trata-se de certos te-
mas considerados sensíveis, como o uso de álcool. 

Com relação à estratificação em zonas de risco, os 
resultados mostram que, segundo preconizado por esta 
metodologia, 531 indivíduos deveriam receber orienta-
ções gerais sobre autocuidado à saúde e 17 seriam sub-
metidos à IB na própria unidade de saúde, totalizando 
548 pessoas (97,2%), as quais seriam alvo de ações ex-
clusivas da APS. Nesse raciocínio, somente 16 (2,8%) 
necessitariam de atenção especializada. Tal resultado 
ressalta a importância da organização do processo de 
trabalho e da disponibilidade de profissionais qualifi-
cados na APS, para o manejo adequado deste conside-
rável contingente de pessoas (PRIMO; STEIN, 2004; 
DE MICHELI; FORMIGONI; RONZANI, 2006; 
CARLINI; GALDURÓZ, 2007). 

O perfil dos participantes mostrou um grupo 
populacional jovem, trabalhadores com nível socioe-
conômico mais elevado do que a média da população 
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brasileira, que reside, em sua maioria, com outras pes-
soas, dado este semelhante ao encontrado em outros es-
tudos da região Sul do Brasil (PRIMO; STEIN, 2004; 
VAISSMAN, 2004; REHM; MONTEIRO, 2005; 
CARLINI; GALDURÓZ, 2007). 

Chamou a atenção a precocidade do início do uso 
de álcool, já relatada em outros estudos que a associam 
ao fácil acesso, à mídia (PECHANSKY; SZOBOT; 
SCIVOLETTO, 2004) e à permissividade existen-
te dentro das relações familiares e da sociedade como 
um todo (MINAYO; DESLANDES, 1998; PRIMO; 
STEIN, 2004; BARROS et al., 2008). Corrobora neste 
sentido o achado de que a maioria dos sujeitos (60%) 
declarou ter iniciado o uso do álcool com amigos e ape-
nas 16% com familiares. Este último resultado contra-
diz o relato de que é elevada a ocorrência de uso abusivo 
de álcool na família (43,8%) e, muito provavelmente, 
possa ser explicado pelo fato de os homens, em geral, 
iniciarem o uso do álcool fora do ambiente familiar 
(PECHANSKY; SZOBOT; SCIVOLETTO, 2004). 

O percentual encontrado para o tabagismo foi 
elevado, se comparado a diversos estudos nacionais, 
e entende-se que esse dado pode ter sido influencia-
do pela metodologia utilizada, já que realmente o há-
bito do tabagismo é mais frequente entre os homens 
(PRIMO; STEIN, 2004). Entretanto, a prevalência en-
contrada foi inferior à do estudo nacional de base do-
miciliar, no qual constatou-se o uso na vida de tabaco 
de 41,1% no total, sendo 46,2% para o uso na vida ao 
sexo masculino e 36,3% ao sexo feminino (CARLINI; 
GALDURÓZ, 2007). 

O uso de drogas ilícitas esteve abaixo do relatado 
em outras pesquisas, e uma das possibilidades para expli-
car essa questão pode ser decorrente do medo ou cons-
trangimento dos participantes de se exporem durante 
as entrevistas com os agentes comunitários, conforme 
já foi discutido (PRIMO; STEIN, 2004; CARLINI; 
GALDURÓZ, 2007). 

As situações de ser vítima de acidente, sofrer e 
praticar violência relacionados ao uso de álcool foram 
relativamente frequentes e estão em conformidade 
com os relatos de estudos anteriores, embora possam 
ter sido subestimadas pelo motivo anterior (MINAYO; 
DESLANDES, 1998; FERRI-DE-BARROS et al., 
2004; WHO, 2004; CARLINI; GALDURÓZ, 2007). 

A distribuição das zonas do AUDIT permitiu 
identificar a diferenciação no padrão de consumo de ál-
cool nas faixas etárias, com maior concentração do uso 
de risco entre indivíduos jovens e adultos jovens e com 
maior tendência à dependência nos idosos. Os estudos 
apontam, de forma geral, maior consumo de álcool nas 
faixas etárias de adultos jovens, porém, com relação aos 
idosos, os achados são variados (ALMEIDA-FILHO et 
al., 2004; WHO, 2004; REHM; MONTEIRO, 2005; 
CARLINI; GALDURÓZ, 2007; BARROS et al., 
2008). Tais diferenças podem ser explicadas, em parte, 
pelas diferenças culturais das regiões estudadas e tam-
bém pelas diferentes metodologias de pesquisa aplica-
das nos estudos já realizados, os quais trabalharam com 
perfis diferentes de participantes e com instrumentos 
diversos. 

Quanto à classe socioeconômica dos participantes 
da pesquisa, encontrou-se a maior frequência de consu-
mo de risco entre homens pertencentes às classes mais 
baixas (D e E). Esse achado foi similar ao encontrado 
em outros estudos nacionais, os quais mostraram asso-
ciação entre a pobreza e o uso de risco de álcool nos 
municípios da Bahia e do Rio Grande do Sul, sendo 
que em municípios de São Paulo, o maior uso de ris-
co ocorreu nas classes A e B (ALMEIDA-FILHO et al., 
2004; PRIMO; STEIN, 2004; CARLINI; GALDURÓZ, 
2007). 

O modelo de análise multivariada não evidenciou 
associação entre uso de risco de álcool e variáveis re-
lacionadas às características sociais dos sujeitos (idade, 
classe socioeconômica, não possuir trabalho), caracte-
rísticas do uso de drogas (início do uso do álcool antes 
dos 15 anos, abuso de álcool na família, uso de drogas 
ilícitas) e a situações de risco relacionadas à violência. 
A associação mais evidente foi com o tabagismo, com 
risco 1,78 vezes maior do uso de risco de álcool entre os 
tabagistas. Houve também associação com as variáveis 
‘ter sido vítima de acidentes’ e ‘residir sozinho’, mostran-
do a importância de se oferecer um suporte social para 
estes indivíduos. Tal resultado confirma o encontrado 
por outros autores (PRIMO; STEIN, 2004; SOUZA; 
SILVEIRA, 2007; CHAIEB; CASTELLARIN, 1998), 
principalmente quando o estudo analisa essa associação 
de consumo entre adolescentes. Uma possível explicação 
para o fato de não terem sido evidenciadas associações 
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com significância estatística para algumas destas vari-
áveis apontadas pela literatura pode ser decorrente da 
diferença dos sujeitos, quanto ao grau de consumo do 
álcool, uma vez que os estudos utilizam, em geral, indi-
víduos em fases mais avançadas, considerados abusado-
res e dependentes químicos. 

Ressalta-se aqui, ainda, que, apesar do presente 
estudo não ter enfatizado a associação entre uso de 
risco de álcool e violência, a literatura chama a atenção 
para a gravidade da violência familiar entre gêneros, 
reforçando inclusive a piora em fins de semana, qua-
se sempre relacionada com o uso abusivo do álcool. 
Apesar dos especialistas concordarem que drogas e 
álcool frequentemente têm papel importante nas ati-
vidades violentas, seu papel específico não está claro, 
ou seja, é difícil determinar-se com precisão. Existem 
dúvidas se a presença de álcool ou drogas nos even-
tos violentos permite inferir que tenham afetado o 
comportamento das pessoas envolvidas, ou seja, não 
é possível saber pessoas em estado de abstinência não 
teriam cometido as mesmas transgressões. Do mesmo 
modo, não há clareza sobre o uso do álcool ou drogas 
como um fator que, associado a outros, desencadeia 
comportamentos violentos. Ainda, pouco se conhece 
sobre as contribuições dessas substâncias na vitimiza-
ção, já que a maioria dos estudos enfoca o uso de álco-
ol por agressores (MINAYO; DESLANDES, 1998). 

Outro aspecto que também merece ser menciona-
do é o fato do consumo de álcool ser um agravo relacio-
nado ao homem trabalhador, sendo o local do trabalho 
de fundamental importância no alerta e na abordagem 
dessa condição. Neste aspecto, considera-se que ações 
de vigilância à saúde nestes ambientes poderiam ser ar-
ticuladas como uma rede cooperativa, coordenada pela 
APS e integrada em uma proposta mais abrangente de 
política de atenção à saúde do homem orientada pela 
integralidade do cuidado. O foco dessas ações seria as 
necessidades de saúde deste grupo populacional, em 
específico. Esta rede poderia ainda englobar as iniciati-
vas comunitárias existentes nos territórios, o chamado 

suporte social, com o objetivo de buscar a reinserção 
social e a reabilitação psicossocial dos indivíduos que 
apresentam problemas decorrentes do uso do álcool. 

Segundo apontam alguns autores, o suporte social 
no tratamento pode auxiliar na remoção de atritos e me-
lhorar a interação interpessoal dos usuários e a sociedade, 
ajudando-os a manter a abstinência e a assumir um novo 
papel social. O suporte social está associado às necessi-
dades subjetivas do indivíduo e também se relaciona à 
capacidade de suporte emocional da família e amigos 
na redução dos conflitos interpessoais e do estresse, 
resgatando-lhe o respeito perante a sociedade (PINHO; 
OLIVEIRA; ALMEIDA, 2008). Tais articulações em rede 
poderiam ampliar o leque das opções de cuidados oferta-
dos aos cidadãos. Assim, estar-se-á saindo do tradicional 
modelo assistencialista apenas, pois este tem se mostrado 
pouco efetivo diante de uma problemática tão complexa, 
como a do uso de risco de álcool. 

Considerações finais

A investigação, quanto à temática da ingestão do álcool 
pelo gênero masculino, evidencia que essa prática se in-
sere na endocultura dos homens brasileiros, e mostra a 
necessidade do envolvimento não apenas do Estado, do 
indivíduo e da família, mas da sociedade como um todo 
na prevenção, promoção e recuperação dos usuários de 
risco do álcool numa lógica que contemple a singulari-
dade e o resgate da cidadania. Nesse sentido, a APS se 
constitui em um cenário privilegiado para fazer a gestão 
do risco, identificando precocemente estes indivíduos 
com a utilização de ferramentas de rastreamento e in-
tervenções validadas por evidências. 
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