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Corro em volta de mim sem me encontrar... 

Tudo oscila e se abate como espuma... 

Um disco de oiro surge a voltear... 

Fecho os meus olhos com pavor da bruma... 

Que droga foi a que me inoculei? 

 Ópio de inferno em vez de paraíso?... 

                                                                      

Que sortilégio a mim próprio lancei? 

Como é que em dor genial eu me eterizo? 

Nem ópio nem morfína. O que me ardeu, 

Foi álcool mais raro e penetrante: 

É só de mim que ando delirante - 

Manhã tão forte que me anoiteceu. 
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RESUMO 

 

Introdução: A dependência do álcool é um grave problema de saúde pública 
no mundo. Neste contexto, homens e mulheres apresentam características 
heterogêneas e, consequentemente, comportam-se de maneira distinta nas 
diferentes etapas do processo de tratamento. Objetivos: 1. Caracterizar a 
amostra de pacientes quanto às variáveis: sociodemográficas, consumo 
alcoólico e intervenções terapêuticas, com enfoque no gênero; 2. Identificar os 
fatores associados à retenção, após a 4ª semana, nos primeiros 12 meses de 
tratamento, entre homens e mulheres dependentes do álcool; 3. Comparar o 
tempo de retenção, nos primeiros 12 meses de tratamento, entre homens e 
mulheres dependentes do álcool. Metodologia: Trata-se de estudo transversal 
retrospectivo, com amostra de 1051 pacientes (833 homens e 218 mulheres), 
que preencheram critérios diagnósticos para a síndrome de dependência do 
álcool, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que 
procuraram tratamento pela primeira vez na Unidade de Pesquisa em Álcool e 
Drogas (UNIAD), no período de janeiro de 2000 a janeiro 2006 e que 
compareceram semanalmente aos atendimentos terapêuticos. A primeira 
consulta (triagem) foi definida como o tempo zero do estudo; a partir daí os 
pacientes foram analisados durante os 12 meses consecutivos. A retenção no 
tratamento foi medida em “semanas de tratamento”, considerando-se 
abandono de tratamento como a quarta falta consecutiva e sem justificativa. 
Resultados: As mulheres dependentes do álcool apresentaram maior índice de 
desemprego, viviam menos com um companheiro, tinham nível educacional 
mais alto, iniciaram o consumo alcoólico mais tardiamente, necessitaram 
menos do programa de desintoxicação alcoólica ambulatorial, consumiam mais 
fermentados, apresentaram menos comorbidades psiquiátricas, usaram menos 
medicações coadjuvantes durante o tratamento e, em geral, apresentaram 
mais obstáculos para a entrada, retenção e abandono de tratamento, quando 
comparadas aos homens dependentes do álcool. O uso do Dissulfiram 
contribuiu para a retenção no tratamento, independentemente do gênero. A 
regressão logística final verificou que a retenção, após a 4ª semana, nos 
primeiros 12 meses de tratamento, tem mais chance de ocorrer entre os 
pacientes mais velhos, que utilizavam alguma medicação coadjuvante durante 
o tratamento, que bebiam mais frequentemente durante a semana e que 
apresentavam grau grave de dependência alcoólica. O tempo de retenção no 
tratamento foi de oito semanas, independentemente do gênero. Conclusões: 
Homens e mulheres dependentes do álcool apresentam uma série de nuances, 
que devem ser explorados para melhor entendimento de suas necessidades e 
especificidades, visando tornar as abordagens terapêuticas e ações 
preventivas mais eficazes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A história do álcool 

O consumo de bebidas alcoólicas faz parte da história da humanidade 

há milhares de anos e sofreu grandes transformações ao longo da nossa 

evolução histórica. Cada época apresentou uma maneira particular em lidar 

com a questão do álcool e as regras socioculturais também desempenharam 

um papel importante no comportamento do beber entre os gêneros, como será 

visto nesta breve retrospectiva histórica. 

Estudos arqueológicos apontam que a cerveja foi provavelmente a 

primeira bebida alcoólica elaborada pelo homem em larga escala (Guebaly & 

Guebaly, 1981), que os egípcios já utilizavam a levedura de cerveja na 

fermentação de pães (Lopes, 2007) e no período neolítico, o desenvolvimento 

da técnica da cerâmica facilitou o acondicionamento das bebidas, dando início 

à sua comercialização o que propiciou o aparecimento dos primeiros pontos de 

vendas, as tabernas. 

Hamurabi, imperador dos sumérios, elaborou entre 1728 e 1685 a.C. o 

mais antigo conjunto de leis conhecidas, que condenava à pena de morte quem 

ousasse diluir ou violar a cerveja que vendia (Blume & Zilberman, 2004). No 

Velho Testamento e no Talmude existem referências às bebidas mais 

concentradas, relacionadas a poder e riqueza, embora os excessos fossem 

condenados e a embriaguês feminina criticada (Blume, 1990).   

Na Itália, até o ano de 200 anos a.C., o vinho, muito raro na época, era 

proibido para as mulheres. Após essa época, começa a expansão da cultura 
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das uvas e a transformação de orgias em grandes festas populares, fazendo 

com que os impostos sobre as bebidas aumentassem. Nessa época, já existem 

relatos de descrições clínicas sobre o comportamento de beber das pessoas, 

feitos por Sêneca e Plínio (Fortes et al.,1991).  

Desenvolvida por volta do ano de 700 d.C. por alquimistas árabes, para 

os quais “al kohl” significava qualquer essência de material básico, a destilação 

tornou-se a primeira relevante mudança no modo e na magnitude do consumo 

alcoólico desde o início da civilização ocidental. Sua origem foi na escola 

médica de Salerno (Itália), um importante centro para a transferência de teorias 

médicas, químicas e métodos da Ásia Menor para o Ocidente. O método árabe 

se propagou para a Europa (a abstinência alcoólica ainda não havia sido 

adotada pelo Islamismo) e os destilados de vinhos (usados para a produção de 

licores), expandiram-se pelo continente por volta de 1100 d.C. Já em torno de 

1250 d.C., inicia-se o processo de destilação, que permitia a produção de 

bebidas com teor alcoólico superior a 50%; que contribuiu para o aumento da 

disponibilidade de bebidas alcoólicas, o que não implicou o decréscimo em 

seus custos, daí continuar fora do alcance da maioria das pessoas até 1500 

d.C. (Valle, 1998). 

Na Idade Média, quando frades e capuchinhos evitavam ingerir 

alimentos sólidos durante os períodos de jejum, passaram a fabricar cervejas, 

especialmente fortes, e seguiam o lema “liquidem non frangit ieiuniam“ – “os 

líquidos não quebram o jejum” (Vendrame, 2004). No Brasil, os primeiros 

portugueses que aqui chegaram entraram em contato com o cauim, do tupi 

“ka´wi”, batizados “vinhos”. Padre Anchieta (1584) descreveu sobre a bebida 
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fermentada preparada pelas mulheres, a partir de mandioca cozida ou de 

sucos de frutos mastigados, misturados e colocados para ferver em vasilhames 

especiais de cerâmica, os quais eram enterrados no chão durante alguns dias 

(Cascudo, 2005). O consumo estava presente nos ritos de passagens, nas 

guerras e nos festins canibais e já existiam regras e precauções, pois para 

bebê-lo era necessário atingir a puberdade. As mulheres podiam beber tanto 

quanto os homens e há registros de que elas se tornavam particularmente 

violentas sob efeito desses destilados (Venâncio & Carneiro, 2005).  

Até o final do século XVII, o consumo de álcool era visto como uma 

atividade social, pois ainda não havia a indústria da bebida e o consumo de 

vinhos e cervejas, eram geralmente de produção caseira. As técnicas de 

produção e de armazenagem eram incipientes, o que tornava tais produtos 

pouco acessíveis, de baixa durabilidade e de difícil estocagem. Apesar da 

escassa legislação existente, havia fatores sociais e econômicos suficientes 

para controlar a embriaguez em larga escala (Monteiro & Levav, 2006) e o 

alcoolismo era visto como uma degradação moral e de caráter ou de cunho 

religioso (Bauer, 2005). 

O fim do século XVIII e o início da Revolução Industrial foram marcados 

por mudanças demográficas e de comportamentos sociais na Europa. Durante 

esse período, o hábito do consumo alcoólico se intensifica, sobretudo devido 

ao aumento da produção, à migração da população do campo para as cidades, 

à facilidade de acesso às bebidas, principalmente da classe trabalhadora, e ao 

consumo de bebidas com maior teor alcoólico (Laranjeira & Nicastri, 1996). 

Pesquisadores nesse século começaram a catalogar e a diagnosticar doenças 
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de forma mais científica, com um olhar focado nas consequências do consumo 

excessivo. É a partir dessa nova perspectiva que surgirá então uma nova 

conceituação do problema: o álcool como droga, per se, de alguém dominado 

por uma substância “alienante”. Tal contexto social implicou o aparecimento 

das sociedades de temperança nos EUA, que viam a venda de álcool como 

uma ameaça pública (Moore & Gerstein, 1981). 

A ideia de que o ato de beber em excesso estava ligado a uma doença 

começou a ser proposta no começo do século XIX, quando os problemas de 

saúde decorrentes do consumo alcoólico excessivo se intensificam na Europa 

e nos EUA (Laranjeira & Pinsky, 2005). No início do século XX, a França passa 

a estabelecer a maioridade de 18 anos para o consumo de álcool (Viala-

Artigues & Mechetti, 2003) e os EUA, em 1920, decretam a Lei Seca, que teve 

duração de quase 12 anos. A abolição dessa lei nos EUA e a II Guerra Mundial 

contribuíram para o alastramento do alcoolismo; é no meio desse clima que 

surgem os Alcoólicos Anônimos (AA), em 1935. Quanto ao consumo alcoólico 

feminino, estima-se que tenha aumentado desde o final da II Guerra Mundial, 

quando elas passaram a desempenhar atividades que outrora eram 

designadas aos homens, emergindo no mercado de trabalho e na vida política 

(Blume, 1986). 

Apenas na segunda metade do século XX, o alcoolismo ganha 

características de transtorno mental, com o conceito de síndrome de 

dependência (Edwards & Gross, 1976), cuja gravidade varia ao longo de um 

continuum, com grupo de sinais e sintomas característicos, em que nem todos 

os elementos estão presentes em todos os casos, o que não impede que a 
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avaliação seja suficientemente regular para um reconhecimento clínico e 

distinção de síndrome e não síndrome.  

Embora a dependência do álcool seja um dos maiores problemas de 

saúde pública da atualidade, só nas últimas décadas é que pesquisadores 

focaram a questão dos gêneros, confirmando o que hoje nos parece óbvio, isto 

é, não só que homens e mulheres usuários do álcool apresentam disparidades 

e características heterogêneas, mas também que tanto as ações preventivas 

quanto as abordagens terapêuticas devem ser desenhadas e planejadas de 

acordo com as suas peculiaridades e especificidades de cada gênero. 

 

1.2. O uso do álcool e as diferenças entre os gêneros  

O termo sexo está relacionado aos aspectos físicos e biológicos, 

enquanto gênero enfatiza as características socialmente construídas em 

determinados contextos históricos, permitindo identificar os valores atribuídos a 

homens e mulheres, bem como as regras de comportamento decorrentes 

desses valores (Pinsky, 2009). 

Na revisão da literatura a respeito da relação entre gênero e 

dependência do álcool, enfocamos os seguintes tópicos: epidemiologia e a 

prevalência, aspectos relativos ao padrão de consumo, aspectos fisiológicos, 

aspectos clínicos, aspectos psicopatológicos, aspectos sociais e aspectos 

relacionados ao tratamento, à evolução e ao prognóstico. 
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1.2.1. A prevalência do alcoolismo 

O estudo multicêntrico americano “Epidemiological Catchment Area 

Study” (ECA), iniciado em 1980, usando critérios diagnósticos do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM–III), 3º revisão, revelou 

que a prevalência do alcoolismo (abuso e/ou dependência do álcool) ao longo 

da vida foi de 23,8% entre homens e 4,6% entre as mulheres. Resultados do 

“National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey”, de 1994, usando também 

os critérios do DSM-III, indicaram uma prevalência de 11% nos homens e 4,8% 

nas mulheres (Bucholz, 1992).  

Outro levantamento epidemiológico americano avaliou a relação do 

consumo do álcool e os problemas associados numa população de faixa etária 

entre 55 e 65 anos. Essa mesma população foi reavaliada 10 anos depois e os 

achados foram que 29-45% dos homens e 23-50% das mulheres consumiam 

álcool de modo nocivo (Moos et al., 2004). 

Resultados de um estudo epidemiológico englobando a população de 

308.237 habitantes de Oslo (Noruega) concluíram que as mulheres 

apresentaram maior prevalência para todos os tipos de transtornos mentais, 

exceto referente ao abuso de álcool e outras drogas, encontradas mais entre 

os homens (Kringlen, 2001). Na Alemanha, foram reavaliados os registros de 

todas as consultas realizadas entre 1990 e 1998, no Departamento de 

Psiquiatria do Hospital Universitário de Lübeck e se encontrou a dependência 

alcoólica em 17,7% dos homens e 4,2% das mulheres na população acima de 

64 anos admitidas naquele serviço (Wetterling, 2002). 
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Estudos latino-americanos realizados entre 1987 e 1992 constataram a 

predominância do alcoolismo masculino sobre o feminino com variações de 

10:1 a 3:1(Madrigal, 1993), enquanto trabalhos norte-americanos apresentam 

taxas com variações menores, de 4:1 a 2:1 (Willians et al., 1989; Anthony, 

1991; Grant, 1993; Wilsnack & Wilsnack, 1997). 

No I levantamento domiciliar brasileiro sobre drogas psicotrópicas 

realizado, estimou-se uma prevalência de dependência do álcool de 11,2% na 

população brasileira, sendo 17,1% para o gênero masculino e 5,7% para o 

feminino, além da prevalência mais elevada ser nas regiões Norte e Nordeste, 

com porcentagens acima dos 16% (Carlini et al., 2002). 

  

1.2.2. Aspectos relativos ao padrão de consumo 

A literatura aponta que, em relação ao padrão de consumo alcoólico, 

existem diferenças entre os gêneros. Achados consistentes indicam que o 

abuso do álcool é mais frequente entre os homens (Dawson & Archer, 1992; 

Almeida & Coutinho, 1993), mas há evidências científicas de que essa 

diferença vem diminuindo (Evans & Levin, 2004; Pala, 2004; Epstein et al., 

2007), chegando o consumo, inclusive, em algumas culturas ser praticamente 

similar entre os gêneros (Heath, 1991; Macchia, 2004). 

No Brasil, o consumo da cerveja aparece em primeiro lugar, com 54 l per 

capita/ano, depois a cachaça com 12 l per capita/ano e seguida pelo vinho com 

1,8 l per capita/ano (Galduróz & Caetano, 2004), sem contar a fabricação 

clandestina de destilados, que ocupa boa parte do mercado (Laranjeira & 

Dunn, 1998). O I levantamento nacional sobre os padrões de consumo de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Heath%20DB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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álcool na população brasileira (Laranjeira et al., 2007) entrevistou 2346 adultos 

e os achados foram estes: mulheres apresentaram maior prevalência de 

abstinência (59%) e os homens beberam com maior frequência que as 

mulheres, sendo que 11% deles faziam uso diário de bebidas. A quantidade 

também variou conforme o gênero, ou seja, enquanto a maioria das mulheres 

(68%) bebeu até duas doses de álcool na última ocasião, 38% dos homens 

beberam cinco ou mais doses, dos quais 11% beberam 12 ou mais doses na 

última ocasião. As mulheres também consumiram mais vinho que os homens, 

os quais beberam mais destilados que as mulheres, sendo a cachaça a bebida 

de escolha.  

O contexto que permeia o consumo alcoólico pelas mulheres contrasta 

com aquele que usualmente afeta os homens. Se a dona de casa bebe mais no 

próprio lar do que nos bares, aproveita para fazê-lo em horários em que a 

família está ausente; entretanto, apresentando situação empregatícia, pode 

assemelhar-se ao padrão masculino (Edwards et al., 2005). As indústrias de 

bebidas investem em campanhas publicitárias cuja intenção é estimular o 

consumo pelas mulheres, por meio da imagem de um beber socialmente mais 

aceitável, com propagandas mostrando lugares ou situações em que o álcool 

poderia ser consumido de modo menos estigmatizante, além de mulheres 

bebendo com outras mulheres, visando fortalecer e disseminar esse costume 

(Pinsky & Silva, 1999). 

A investigação do padrão de consumo de álcool do paciente é 

importante, pois permite não só avaliar os níveis de gravidade, como também 

observar comportamentos relacionados ao consumo e definir estratégias de 
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mudanças. Uma dificuldade encontrada com relação à padronização das doses 

refere-se ao tamanho dos recipientes, o que torna as informações dos 

pacientes pouco confiáveis. Devido à diversidade de bebidas alcoólicas 

encontradas nos mais diferentes locais do mundo e cada qual com um teor 

alcoólico, pesquisadores tentaram padronizá-las utilizando a unidade “Standard 

Drinks”, que converte as bebidas em “unidades de álcool” (Miller et al., 1991). 

Para obtenção das unidades de uma determinada bebida, é necessário 

multiplicar a sua quantidade pela concentração alcoólica e, como resultado, 

obtemos a quantidade absoluta de álcool da bebida. Em seguida, faz-se a 

conversão: uma unidade corresponde a cada 10 g de álcool da bebida, 

conforme ilustrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Conteúdo das principais bebidas consumidas no Brasil 

Bebidas Concentração alcoólica em 

gramas/l de álcool 

Unidades de álcool 

1 lata de cerveja = 350 ml 5% = 17 g de álcool 1,5 U 

1 copo de chope = 200 ml 5% = 10 g de álcool 1,0 U 

1 copo de vinho = 90 ml 12% =10 g de álcool 1,0 U 

1 dose de destilado = 50 ml 40-50% = 20-25 g de álcool 2,0-2,5 U 

Fonte: Laranjeira & Pinsky, 2005 

 

A partir desses valores, buscou-se determinar as quantidades de álcool 

que um adulto sadio poderia consumir sem causar danos à sua saúde. A tabela 

2 mostra os diferentes níveis de riscos à saúde entre homens e mulheres, 

atribuídas às características fisiológicas entre os gêneros.  
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Tabela 2: Riscos à saúde x consumo alcoólico 

Risco Mulheres Homens 

Baixo Menos de 14 U / semana Menos de 21 U / semana 

Moderado 15-35 U / semana 22-50 U / semana 

Alto Mais de 36 U / semana Mais de 51 U /semana 

Fonte: Laranjeira & Pinsky, 2005 

 

1.2.3. Aspectos fisiológicos 

O corpo feminino, como peculiaridade, apresenta maior vulnerabilidade 

aos efeitos do álcool e algumas características contribuem sensivelmente para 

elevar a concentração de álcool a nível sanguíneo, e aumentando a morbidade, 

relacionada ao álcool, quando comparadas aos homens. Entre elas estão 

menor estatura e volume de água corpórea/kg, maior quantidade de tecido 

adiposo, mais baixa concentração de álcool desidrogenase (ADH) a nível 

gástrico e variações hormonais (Roman, 1988). Mulheres também metabolizam 

o álcool e outras substâncias psicoativas mais lentamente do que os homens e 

são mais susceptíveis a desenvolver problemas clínicos, mesmo iniciando o 

consumo mais tardiamente ou consumindo menor quantidade de álcool que os 

homens. O “efeito telescópio” é citado diversas vezes na literatura, em que 

mulheres iniciam o consumo mais tardiamente que os homens, mas 

apresentam consequências negativas antes deles (Gomberg, 1995; Johnson et 

al., 2005; Diehl, 2007). 

A ação do álcool durante a gravidez foi estudada pela primeira vez pelo 

inglês William Sullivan, em 1899. O álcool consegue atravessar a barreira 
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placentária e causar a SAF (Síndrome Alcoólica Fetal) e os efeitos 

teratogênicos do álcool nos fetos de mães alcoolistas (Blume, 1996; Viljoen, 

2005). Estima-se que nos EUA existam de 1-3 casos para cada 1000 nativivos 

(Schuckit, 1991). Devido ao consumo de álcool durante a gravidez ser uma das 

mais importantes causas relacionadas ao retardo mental e por se desconhecer 

um limite de consumo seguro, a ingestão de álcool nesse período não é 

recomendada. 

 

1.2.4. Aspectos clínicos 

A cirrose é um dos problemas clínicos que aparece repetidamente na 

literatura e apresenta maior prevalência entre as mulheres bebedoras, mesmo 

consumindo níveis mais baixos de álcool e por período mais curto de tempo 

(Jones & Jones, 1976; Baraona et al., 2001; Corrao et al., 1997). Acredita-se 

que, para pacientes com o órgão íntegro, a dose mínima diária para o início da 

lesão seria de 20 g de etanol para as mulheres e 30-40 g para os homens e 

para a evolução em cirrose seriam necessários, no mínimo, de 8-10 anos de 

consumo de pelo menos 80 g de etanol ao dia (Prado et al., 2003).   

As complicações do uso do álcool e seus efeitos adversos são 

exacerbados nos idosos, pois o corpo nessa faixa etária sofre diversas 

mudanças, entre elas a perda de massa muscular, mais acentuada entre as 

mulheres. Além disso, as enzimas hepáticas que metabolizam o álcool e certas 

drogas tornam-se menos eficazes com a idade e a sensibilidade do sistema 

nervoso central aos efeitos do álcool eleva-se com a idade, para ambos os 

gêneros, sendo que mulheres mais velhas apresentam maior sensibilidade a 
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estes efeitos, quando comparadas às mulheres mais jovens e homens mais 

velhos (Blow & Barry, 2002). 

Estudo americano relacionando o hábito do uso do álcool e disfunção 

reprodutiva descreveu aumento de problemas menstruais e cirurgias 

ginecológicas nas mulheres que bebiam moderadamente (Wilsnack et al., 

1984). Outros estudos ainda relatam frequente aumento de distúrbios 

menstruais e aborto (Becker et al.,1989), infertilidade e endometriose (Perper et 

al, 1993; Grodstein, 1994). O uso excessivo do álcool pode contribuir para 

alguns efeitos negativos relacionados à fertilidade masculina, como a 

diminuição da quantidade de testosterona a nível sérico, causando a disfunção 

erétil e interferindo na qualidade do sêmen (Buffum, 1983; Muthusami & 

Chinnaswamy, 2005). 

Pesquisas com mais de 32.000 mulheres, participando de seis estudos 

prospectivos de coorte e pelo menos três meta-análises verificaram o aumento 

do risco de câncer de mama relacionado ao consumo alcoólico (Longnecker, 

1994). Outros estudos observaram aumento de cerca de 30% de câncer de 

mama para mulheres que bebiam duas ou mais doses de álcool por dia (Ellison 

et al., 2001; Longnecker et al., 1988) e aumento de câncer de ovários, naquelas 

peri ou pós-menopausadas, que usavam terapia com estrógeno e que 

consumiam ao menos um copo de vinho por dia (Chang et al., 2007), enquanto 

estudos não acharam qualquer associação entre câncer de próstata e o 

consumo alcoólico (Schoonen et al., 2005; Baglietto et al., 2006; Velicer et al., 

2006). 
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Num estudo entre homens e mulheres bebedores pesados e um grupo 

controle, submetidos à tomografia de crânio, os achados foram que os 

bebedores desenvolveram atrofia cerebral, principalmente as mulheres, 

embora elas tivessem feito menor consumo no ano anterior ao estudo, 

mostrando a maior susceptibilidade delas aos efeitos do álcool (Mann et al., 

2005). 

 

1.2.5. Aspectos psicopatológicos 

Frequentemente o alcoolismo ocorre associado a outro distúrbio 

psiquiátrico. A relação entre depressão e alcoolismo, por exemplo, aparece 

repetidamente na literatura. No entanto, ainda que haja concordância quanto à 

existência de uma conexão, a natureza desta relação está longe de ser 

esclarecida. Estudos sugerem que estresses dentro do núcleo familiar 

poderiam contribuir para a depressão ou alcoolismo entre as mulheres mais do 

que nos homens (Turnbull & Gomberg, 1988; Weissman et al., 1993). O uso do 

álcool como uma consequência de um distúrbio depressivo (depressão 

primária) e a depressão ocorrendo com o alcoolismo preexistente (depressão 

secundária) são achados em diversos estudos (Davidson & Ritson, 1993; 

Schuckit et al., 1997). Dados do “Epidemiologic Catchment Area Study” (ECA) 

revelou que, entre os homens, o alcoolismo precedeu o início da depressão, na 

maioria dos casos, enquanto que, entre as mulheres, a depressão usualmente 

antecedeu o consumo alcoólico (Helzer & Pryzbeck, 1988; Moscato et al., 

1997). A depressão parece ser particularmente comum durante e após o 

período de desintoxicação alcoólica (Beck et al., 1993) e está relacionada com 
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uma alta propensão à recaída (Connors et al., 1998; Greenfield et al., 1998). 

Mulheres que apresentam episódios depressivos experimentam exacerbação 

dos sintomas e mudança de humor na fase lútea do ciclo menstrual (Endicott, 

1993; Kornstein et al., 2002). 

Como se sabe, o álcool é usado muitas vezes na tentativa de se diminuir 

o estresse e a tensão. Embora tais conceitos sejam subjetivos, e que o fator 

desencadeante possa variar de pessoa para pessoa numa situação idêntica, é 

comum observar que alguém mais ansioso e preocupado, ou que numa 

determinada situação tenha mais dificuldade de ajustar-se ou ser assertivo, 

frequentemente tende a aumentar o consumo do álcool, com desastrosas 

consequências (Klassen & Wilsnack, 1986). Com a assunção dos novos papéis 

na vida moderna, as mulheres passaram a utilizar o álcool com a finalidade 

deste ser um veículo para a indução do relaxamento (Lex, 1991). 

As mulheres usuárias de álcool e de outras substâncias psicoativas 

apresentam mais experiências com abuso físico e/ou sexual, quando 

comparadas aos homens (Swift et al., 1995; Westermeyer et al., 2001; Schäfer 

et al., 2009), além de terem maior risco à violência doméstica, principalmente 

se o parceiro também faz uso do álcool ou de outras drogas (Kyriacou et al., 

1999). A experiência de trauma contribuindo para o desenvolvimento do 

transtorno de estresse pós-traumático (Richman, 2004) é mais frequentemente 

encontrado em mulheres do que homens dependentes do álcool. 

O uso do álcool, no transtorno bipolar, predispõe o agravamento dos 

sintomas maníacos, maior risco de labilidade emocional, comportamentos 

impulsivos, violência e abuso de outras drogas (Salloum et al., 2002) e o risco 
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de mulheres com transtorno bipolar desenvolverem alcoolismo é maior do que 

nos homens ou quando comparadas à população em geral (Salloum & Thase, 

2000; Frye, 2003). Transtorno de personalidade borderline é mais comum em 

mulheres usuárias de álcool (Verheul et al., 1995; Rousanville et al., 1998), 

enquanto que homens apresentam mais critérios para transtorno de 

personalidade antissocial (Rounsaville et al., 1987; Tadić et al., 2009).           

O risco de suicídio está relacionado ao aumento do consumo alcoólico e 

é encontrado com maior frequência nos estágios avançados da dependência 

alcoólica (Merril et al. 1992; Kendall, 1983) e alguns estudos apontam o 

crescente aumento destes episódios entre homens, mais do que nas mulheres 

dependentes de álcool (Welte, 1988; Rutz, 2004; Sher, 2006). Já a prevalência 

de transtornos alimentares, incluindo bulimia e anorexia, entre mulheres com 

abuso ou dependência alcoólica e outras substâncias, parece ser maior do que 

os achados na população feminina em geral (Krahn, 1991; Goldbloom et al., 

1992; Franko et al., 2005). Além disso, pacientes com transtornos alimentares 

são mais propensas a terem história familiar positiva para abuso de álcool ou 

outras drogas (Jones et al., 1985). 

 

1.2.6. Aspectos sociais 

Os aspectos sociais considerados se referem a relacionamentos tanto 

heterossexuais quanto homossexuais. 

Recém-casados foram avaliados no momento do casamento e 

reavaliados nos dois anos consecutivos. O modelo de entrevista se baseou em 

crenças, aspectos positivos do beber e expectativas do consumo alcoólico. Os 
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resultados mostraram que o beber do marido influenciou o beber da esposa no 

primeiro ano de casamento, mas que o beber da esposa foi preditivo para o 

consumo alcoólico do marido no segundo ano de casamento (Leonard & 

Mudar, 2004).   

Entrevistas telefônicas realizadas em 592 alcoolistas (180 mulheres e 

412 homens) entre três e 15 meses pós-alta, reunindo informações que 

incluíam a relação com a família, desempenho pessoal, comprometimento 

psicológico, esforço na recuperação e consumo alcoólico do parceiro, 

revelaram que ser casado foi relato consistente para beber menos entre os 

homens; para as mulheres, entretanto, estarem casadas contribuiu para as 

recaídas em menor intervalo de tempo. Como se percebe, homens e mulheres 

apresentaram diferentes características, as quais foram preditivas para os 

resultados pós-tratamento (Schneider et al., 1995). 

Estudo prospectivo avaliou 327 mulheres casadas com homens que 

haviam sido avaliados em várias ocasiões, durante os 15 anos anteriores. Os 

dados compararam as características de 235 mulheres (71,9%), cujos maridos 

não haviam desenvolvido abuso ou dependência do álcool, com 92 mulheres 

(28,1%), em cujos maridos tais distúrbios foram observados e documentados.  

Observou-se um aumento significativo do risco para uso de substâncias ilícitas 

e problemas com álcool, principalmente em mulheres casadas com alcoólicos 

(Schuckit et al., 2002). 

Como os estudos epidemiológicos que enfocam o alcoolismo raramente 

exploram a orientação sexual e os estudos de base ampla de grupos de 

minoria sexual ocasionalmente exploram o uso do álcool, há então uma lacuna 
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sobre essa população especial. Sabe-se que os riscos do uso do álcool não 

resultam da opção sexual por si só, mas de um conjunto de fatores culturais e 

ambientais associados, que contribuem para a estigmatização e 

marginalização dessa população. Em relação aos grupos heterossexuais, 

estudos apontam que lésbicas e mulheres bissexuais apresentaram um 

consumo maior do álcool e “binges”, quando comparadas as mulheres 

heterossexuais (Nawyn et al., 2000, Burgard et al., 2005), além de maiores 

taxas de dependência alcoólica do que as mulheres heterossexuais (Drabble et 

al., 2005).  

Os estudos comparando homens homossexuais e heterossexuais foram 

inconclusivos. Cochran et al. (2000) não acharam diferenças no consumo 

alcoólico entre os dois grupos, enquanto que Greenwood et al. (2001) 

observaram que os homens homossexuais  fizeram consumo mais pesado do 

álcool do que os heterossexuais. 

 

1.2.7. Aspectos relacionados ao tratamento  

O tratamento da dependência do álcool representa um grande desafio 

na área da saúde pública. Somente a partir das últimas três décadas é que 

pesquisadores concentraram as atenções nas diferenças entre os gêneros 

quanto à entrada, à retenção e ao abandono de tratamento, descritos a seguir. 

 

 

                                                 
 Binge drinking: consumo de cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma única 
ocasião, para homens, ou quatro ou mais doses de bebidas alcoólicas consumidas em uma 
única ocasião por mulheres (NIAAA, 1994). 
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1.2.7.1. A entrada no tratamento 

Com relação à entrada num tratamento, os estudos são inconclusivos: 

algumas evidências sugerem que as mulheres apresentam mais dificuldades 

de iniciar um tratamento do alcoolismo, quando comparadas aos homens 

(Weisner & Schmidt, 1992); outras indicam que as mulheres e os homens têm a 

mesma probabilidade de iniciar um tratamento nos primeiros anos após o início 

do abuso ou dependência de álcool (Dawson, 1996; Ogborne & DeWit, 1999); 

ou ainda que as mulheres tenham maior propensão que os homens a procurar 

tratamento para o uso de álcool ou outras substâncias psicoativas (Kertesz, 

2006). 

Os motivos e as pressões para a entrada em um tratamento ocorrem de 

maneira distinta entre os gêneros. Pressões no trabalho ou na escola estiveram 

entre as causas mais prevalentes entre os homens e sentir que “a vida estava 

fora de controle“ foi relatado pelas mulheres (Green et al., 2002). Já estudo de 

Jakobsson et al. (2008) revelou que confiar na própria capacidade e ter 

objetivos no futuro foi relatado pelos homens, enquanto a pressão de alguém 

importante e o compartilhamento do problema com outros foram motivos da 

procura de ajuda pelas mulheres; revelou ainda que o sentimento de vergonha 

e o significado do papel do álcool em suas vidas foram obstáculos para 

retardarem a ajuda, independentemente do gênero. 

Diversas barreiras interferem no tratamento de um usuário de 

substâncias psicoativas e fatores intrínsecos e extrínsecos têm sido estudados 

na tentativa de se compreender este processo. Sabe-se que em relação aos 

homens, as mulheres têm maiores dificuldades para o acesso a um tratamento 
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e mais obstáculos para a sua continuidade (Haver & Franck, 1997; Haver, 

2003). Uma revisão sobre as barreiras que as mulheres enfrentam, quando 

procuram ajuda para sua dependência do álcool, enfatizou que elas, quando 

comparadas aos homens, procuram com maior frequência serviços de saúde 

não especializados, estando sub-representadas nos tratamentos de 

dependência química (Schrober & Annis, 1996). Outro estudo associando o 

envolvimento familiar no tratamento de dependentes do álcool observou que as 

mulheres experimentaram 12 vezes mais oposição do que os homens para 

buscar tratamento e os maridos de mulheres alcoolistas foram os que menos 

encorajaram a busca de tratamento (McCrady, 2004). O medo de perder a 

guarda dos filhos é um problema real para as mulheres dependentes do álcool. 

Assim, muitas adiam a procura por ajuda com medo de serem denunciadas a 

um órgão competente, com o argumento de que são incapazes de oferecer-

lhes um suporte adequado (Poole & Isaac, 2001); por outro lado, para algumas 

mulheres, o medo de perder a custódia dos filhos pode ser um motivo para a 

procura e entrada em um tratamento (Grella & Joshi, 1999). 

 

1.2.7.2. A retenção no tratamento 

Embora a retenção no tratamento não seja uma medida de resultado, 

per se, a capacidade de manter pacientes em participação ativa é uma medida 

sensível, relacionada com a qualidade e eficácia dos serviços de saúde, 

tornando-se assim uma das metas dos programas de tratamento (McLellan et 

al., 2007; Graff et al., 2009; Walker, 2009). Em geral, os índices de retenção no 

tratamento estão diretamente relacionados à capacidade de o paciente 
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perceber a sua condição e compreender o seu problema, sendo mais elevados 

entre pacientes com doenças agudas, quando comparados a pacientes com 

doenças crônicas, que exigem períodos mais prolongados de tratamento 

(National Treatment Agency for Substance Misuse, 2007). A percepção da 

gravidade de sua patologia tende a aumentar a adesão dos pacientes, mesmo 

para aqueles tratamentos mais prolongados (Silvestre-Busto et al., 2001). 

O conceito de retenção tem sido definido como uma variável dicotômica 

relacionada à presença a um específico número de sessões de tratamento 

(Arfken, 2001), tratamento com um número específico de dias (De Weert-Van 

Oene, 2001) ou uma medida contínua relacionada ao tempo de permanência, 

como meses em tratamento (Comfort & Kaltenbach, 2000). Alguns autores 

consideram três meses o tempo mínimo que um paciente deveria ficar exposto 

a um tratamento para obter algum resultado positivo (Joe et al.,1998; Health 

Canada, 2001). Outros consideram que um tratamento em regime de 

internação não deveria ser inferior a quatro semanas e o tratamento 

ambulatorial deveria girar em torno de três a seis meses, considerando sempre 

as necessidades individuais de cada paciente (National Institute on Drug 

Abuse, 1999); consideram ainda que os índices de adesão de pacientes 

crônicos apresentam um declive após os seis primeiros meses de tratamento 

(Osterberg & Blaschke, 2005). 

Programas especializados e planejados, visando atender às 

especificidades de sua clientela, tendem a facilitar a entrada e a permanência 

de pacientes em tratamento (Coughey, 1998; Ashley, 2003). Estudo qualitativo 

realizados com 34 mulheres que participaram de grupos mistos e grupos 
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específicos constatou que um programa voltado exclusivamente às mulheres 

facilitou o engajamento delas no tratamento, pois o grupo ofereceu um espaço 

de compartilhamento de dificuldades, tanto criando intimidade quanto 

estabelecendo uma identificação com o outro, sem receio da crítica e do 

julgamento, comum na sociedade em geral, e com discussão de temas 

pertinentes ao universo feminino, como a questão do papel materno, que teria 

pouco espaço para discussão num grupo misto (Kauffman, 1995).  

Há um limitado de terapias farmacológicas utilizadas como coadjuvantes 

no tratamento do alcoolismo e elas vêm sendo testadas com a finalidade de 

manter o paciente o maior período de tempo abstinente, tentando diminuir 

episódios de lapsos e/ou recaídas, que interferem na continuidade de um 

tratamento (Witkiewitz & Marlatt, 2007). Estudos apontam que o Dissulfiram se 

mostra mais efetivo quando ministrado sob uma supervisão sistemática (Chick 

et al., 1992; Hughes & Cook, 1997; Buri et al., 2007). De Sousa & De Sousa 

(2004) encontraram valores de 103 dias de abstinência para o grupo do 

Dissulfiram e 44 dias para o grupo do Naltrexone, já para Laaksonen et al. 

(2007), os valores foram de 30 dias de abstinência para o grupo do Dissulfiram, 

16 dias para o Naltrexone e 11 dias para o Acamprosato. 

Os programas de desintoxicação alcoólica ambulatorial mostram-se 

eficazes na retenção dos pacientes como etapa inicial no tratamento do 

alcoolismo. Numa revisão da literatura, Abbott et al. (1995) concluíram que 

70% dos pacientes que foram submetidos a esse tipo de intervenção 

completaram o programa e que, na maioria dos estudos, 50% dos pacientes 

permaneceram em tratamento depois do processo de desintoxicação 
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ambulatorial, enquanto outro estudo mostrou que a desintoxicação alcoólica 

ambulatorial com 114 pacientes (85% homens e 15% mulheres) reteve 73% 

dos pacientes ao final de uma semana (Sawicki et al.,1996). 

A permanência em um tratamento é um processo que envolve uma 

variedade de fatores e que encontra sua estruturação e sua sustentação no 

entrosamento de quem cuida e de quem é cuidado. Estudos apontam que 

pacientes que apresentaram uma estreita vinculação com o terapeuta 

tenderam a permanecer mais tempo em tratamento (Connors et al., 2000; 

Silveira & Ribeiro, 2005).  

Fatores sociodemográficos podem estar associados à retenção de 

pacientes no tratamento. Pesquisa com 317 mulheres e 599 homens revelou 

que, para as mulheres, ser casada, estar desempregada, pertencer à etnia que 

não a afro-americana, ter melhor salário e menor nível de severidade 

psiquiátrica foram fatores preditivos para a retenção no tratamento, enquanto 

estar empregado, ser mais velho e apresentar menos comorbidade psiquiátrica 

foram preditivos para a retenção no tratamento entre os homens (Mertens & 

Weisner, 2000). 

  

1.2.7.3. O abandono de tratamento 

O abandono de tratamento para abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas, nos mais variados cenários e modalidades terapêuticas, é um dos 

grandes desafios encontrados com frequência por profissionais que atuam 

nessa área. Não raro encontramos índices de abandono acima de 50% até a 

quarta sessão de tratamento ambulatorial, independentemente do gênero 
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(Baekland & Lundwall, 1975; Elbreder et al. 2008); ademais, os três primeiros 

meses parecem estar associados aos maiores índices de recaída e abandono 

de tratamento (Stark, 1992). O tempo utilizado no tratamento é um dos mais 

fortes fatores associados a resultados positivos no pós-tratamento. Dessa 

forma, aqueles pacientes que têm abandono precoce, não completando as 

etapas do tratamento proposto, tendem a aumentar o risco de readmissões 

(Moos et al., 1995).  

Pesquisa com 3649 homens, usuários de substâncias psicoativas, 

analisando os fatores preditivos e avaliando como o ambiente de tratamento 

poderia influenciar o risco de abandono, concluiu que ser mais jovem e ter 

menos severidade da dependência do álcool foram preditivos para o abandono 

de tratamento, pois os pacientes tinham mais curta história de uso da 

substância, menor cronicidade e menos problemas associados e percebiam 

menos a necessidade de um tratamento (McKellar, 2006). Com relação à etnia, 

os estudos de Mammo & Weinbaum (1993) comprovaram que mulheres 

usuárias do álcool tenderam a abandonar mais o tratamento do que os homens 

e que as mulheres negras apresentavam maior risco de não completarem o 

tratamento. 

Analisando pacientes em um programa de álcool e drogas, Pulford et al. 

(2006) concluíram que 90% daqueles que abandonaram o tratamento antes de 

completar a terceira sessão relataram satisfação com o tratamento geral 

recebido, sugerindo que esse poderia ser um fator preditivo para as faltas dos 

pacientes. Em outro estudo, Reitzel et al. (2009) relataram que um dos motivos 
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para a interrupção do tratamento ocorre quando o paciente tem  a percepção 

de sua melhora. 

 

 

1.2.7.4. A evolução e o prognóstico 

A evolução refere-se ao curso da doença e o prognóstico se relaciona às 

chances de remissão dos seus sinais e sintomas, os quais são importantes 

para a prática clínica, a implantação de serviços de saúde, ajustes das 

intervenções terapêuticas e medidas preventivas e pesquisa científica. 

Analisando-se uma amostra de pacientes (1102 homens e 348 

mulheres) do Projeto MATCH (Matching Alcoholism Treatment to Client 

Heterogeneity), observou-se que pacientes que buscaram tratamento para o 

alcoolismo, apresentando elevados níveis de depressão, foram os que menos 

se beneficiaram do tratamento. Isto posto, percebe-se que a depressão exerce 

um impacto sobre o curso do tratamento e que a fase inicial poderia ser crucial 

para o desfecho do mesmo (Conner et al., 2005). Outro estudo relacionando 

ainda depressão e alcoolismo encontrou que mulheres dependentes do álcool 

com depressão maior apresentaram intervalo menor de abstinência do que 

aquelas mulheres dependentes e sem depressão, enquanto que homens 

dependentes do álcool e com depressão permaneceram mais tempo 

abstinentes, quando comparados aos homens sem depressão (Westermeyer et 

al., 1997). 

Estudo de meta-análise mediu a importância e a propensão das 

diferenças entre os gêneros quanto aos resultados dos tratamentos do 
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alcoolismo. Verificou que as mulheres apresentaram resultados mais 

satisfatórios nos primeiros 12 meses de tratamento, enquanto que os homens 

tiveram mais benefícios nos 12 meses pós-tratamento (Jarvis, 1992). Estudo 

prospectivo observacional, com seguimento de dois anos, revelou que o gênero 

feminino e o número de tratamentos prévios foram fatores preditivos 

associados a resultados negativos em um tratamento ambulatorial (Soyka & 

Schmidt, 2009). 

Estudo da Universidade de Basel (Suíça), com 85 dependentes do álcool 

(48 homens e 37 mulheres) já desintoxicados e um grupo controle de 62 não 

bebedores (35 homens e 27 mulheres), observou que mulheres dependentes 

do álcool, quando comparadas aos homens na mesma condição, sofrem de 

mais e diferentes problemas interpessoais, ratificando que existe, efetivamente, 

uma significativa diferença entre os gêneros e que elas necessitam de 

programas específicos que assegurem um resultado positivo no tratamento 

(Mueller et al., 2009).  

Para o início de um tratamento do alcoolismo, mulheres com idade 

variando entre 55 e 65 anos receberam mais apoio dos filhos, parentes e 

amigos do que os homens; e as mulheres que apresentaram boa evolução no 

primeiro ano de tratamento haviam recebido menos apoio do seu companheiro 

(Brennan et al., 1993). Estudo de seguimento de seis meses com 92 pacientes 

(63 homens e 29 mulheres), com idades entre 55 e 77 anos, tratados em um 

serviço privado para dependência química, revelou que 79,3% das mulheres, 

versus 54% dos homens, estavam abstinentes do álcool nos 30 dias anteriores 

ao acompanhamento, o que, por conseguinte, revela que as mulheres mais 



Introdução                                                                                                                                    26 

 
 

 

 

velhas apresentaram resultados mais satisfatórios no tratamento (Satre et al., 

2004). 

 

1.3. Objetivos e hipótese 

O objetivo geral desta tese é analisar homens e mulheres dependentes 

do álcool quanto às características gerais e à retenção no tratamento.  

Os objetivos específicos são:  

1. Caracterizar a amostra de pacientes quanto às variáveis: 

sociodemográficas, consumo alcoólico e intervenções terapêuticas, 

com enfoque no gênero. 

2. Identificar os fatores associados à retenção, após a 4ª semana, nos 

primeiros 12 meses de tratamento, entre homens e mulheres 

dependentes do álcool. 

3. Comparar o tempo de retenção, nos primeiros 12 meses de 

tratamento, entre homens e mulheres dependentes do álcool. 

Para o presente estudo levantou-se a seguinte hipótese: 

             O tempo de retenção de mulheres dependentes do álcool, nos 

primeiros 12 meses de tratamento, é menor, quando comparado ao dos 

homens na mesma situação. 



Materiais e métodos                                                                                                                    27 

 
 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Amostra 

Compondo uma amostra de conveniência, participaram deste estudo 

1051 pacientes (833 homens e 218 mulheres) dependentes do álcool, de 

acordo com os critérios da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

inscritos na Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (UNIAD), no período 

entre 01 /2000 e 01/2006. 

 

2.2. Local do estudo 

Considerada um centro de excelência em ensino, pesquisa e assistência 

do uso indevido de substâncias psicoativas, a Unidade de Pesquisa em Álcool 

e Drogas (UNIAD) foi criada em 1994 e está vinculada ao Departamento de 

Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina 

(UNIFESP/EPM). 

No período da coleta de dados, os ambulatórios de tratamento eram 

subdivididos em: álcool, maconha, cocaína/crack, tabaco e adolescentes. Os 

pacientes procuravam ajuda de modo espontâneo, sendo encaminhados por 

meio dos diversos serviços da própria universidade ou oriundos de serviços 

externos. A assistência era gratuita e não regionalizada, realizada por uma 

equipe interdisciplinar no atendimento das demandas e particularidades de 

cada paciente, tornando-o, portanto, único. A meta do tratamento era a 

abstinência total das substâncias psicoativas. 
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No ambulatório do álcool, a triagem era o primeiro contato com o 

paciente e o preenchimento da ficha de cadastro (Anexo 1) tinha como 

principais objetivos: fazer o diagnóstico diferencial de abuso e/ou dependência 

do álcool, segundo critérios do CID-10; explorar as diferentes áreas 

comprometidas do indivíduo (biológica, psicológica e social); observar a 

presença ou não da síndrome de abstinência alcoólica; e encaminhá-lo ao 

programa de desintoxicação alcoólica, se necessário. Embora nesse programa 

os pacientes fossem monitorados semanalmente, o processo de 

desintoxicação totalizava, em média, de 2 a 4 consultas.  

A prática da desintoxicação ambulatorial surgiu no Reino Unido no final 

da década de 80 (Harrington-Dobinson & Blows, 2007) e a equipe de 

enfermagem tem sido marcante nesse processo. Com visão holística, procura 

identificar as necessidades básicas do paciente, monitorando os sintomas da 

abstinência. Ainda tem habilidade para reconhecer e atuar nos estados de 

abstinência mais simples e intervir de forma cuidadosa nas situações mais 

críticas, além de esclarecer as dúvidas sobre a doença e o tratamento, 

estimular o processo de mudança e facilitar o vínculo terapeuta-paciente, 

permeando a retenção e a continuidade do tratamento.  

Posteriormente, os pacientes eram encaminhados ao atendimento 

individual com psicólogos(as), cujo objetivo era ouvir e sensibilizar o paciente 

para seu problema, discutir sobre a necessidade de um tratamento, verificar o 

estágio de motivação, incentivar a permanência em tratamento, estimular o 

vínculo terapeuta-paciente para depois encaminhá-lo a um grupo terapêutico 

específico, com abordagem cognitivo-comportamental, na qual eram tratadas 
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questões relacionadas a conceitos de dependência do álcool, identificação de 

fatores de risco e proteção, estratégias para a prevenção de recaídas, 

autoestima e comportamento assertivo, entre outros temas. As mulheres eram 

direcionadas a um grupo específico, coordenado pela autora desta tese. 

A consulta com o médico psiquiatra visava à avaliação de comorbidades 

psiquiátricas e era agendada com o indivíduo já desintoxicado. Concomitante 

ao tratamento grupal, os pacientes poderiam permanecer em acompanhamento 

individual com psicólogos(as) ou com os(as) psiquiatras. A família contava 

também com um grupo de apoio, coordenado por psicólogos(as). A internação 

hospitalar era pouco acessada e se limitava ao atendimento de pacientes com 

transtornos psiquiátricos e/ou clínicos associados, como insuficiência hepática, 

ideação suicida, bem como nos casos de tratamento ambulatorial sem 

resposta, falta de suporte social ou gravidez.  

 

2.3. Instrumentos da pesquisa 

Os dados da pesquisa foram coletados da ficha de cadastro do paciente, 

a qual a equipe interdisciplinar investiga e na qual registra aspectos relevantes, 

com a finalidade de auxiliar o raciocínio clínico para a escolha do planejamento 

terapêutico. Objetiva ainda monitorar a evolução do paciente, desde a triagem 

até a finalização do seu tratamento (Anexo1). 

Desenvolvido por Raistrick et al. (1983), o Short Alcohol Dependence 

Data – SADD (Anexo 1) é um instrumento que avalia a gravidade da 

dependência, em casos do alcoolismo já identificado, e foi aplicado 

rotineiramente nos pacientes deste serviço. Validado para uso na população 
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brasileira por Jorge & Masur (1985), é composto de 15 perguntas, com 

pontuação que varia de 0 a 3 (0 = nunca, 1 = poucas vezes, 2 = muitas vezes e 

3 = sempre); por meio dele obtém-se a seguinte classificação: dependência 

leve (1-9 pontos), moderada (10-19 pontos) e grave (20-45 pontos). Assim, 

caso o paciente estivesse muito intoxicado ou resistente ao tratamento, o 

questionário seria aplicado, ou reaplicado, num momento mais favorável. 

 

2.4. Metodologia 

Participaram deste estudo, transversal retrospectivo, 1051 pacientes 

(833 homens e 218 mulheres), inscritos na Unidade de Pesquisa em Álcool e 

Drogas (UNIAD), no período de janeiro de 2000 a janeiro de 2006. 

As informações foram obtidas diretamente da ficha de cadastro de cada 

paciente. A primeira consulta (triagem) foi definida como o tempo zero do 

estudo, momento a partir do qual cada paciente foi acompanhado durante os 

12 meses consecutivos, considerando alguns critérios utilizados, que seguem 

abaixo: 

1. Retenção: Presença às consultas de enfermagem, médica ou 

psicológica, na data do retorno agendada, com o paciente estando 

ou não abstinente. A retenção foi medida em “semanas de 

tratamento”. 

2. Falta: Ausência, justificada ou não, no dia do retorno agendado. 

Quanto ao número de faltas, determinou-se que os pacientes fossem 

contatados caso apresentassem três faltas consecutivas, enviando 

telegrama ou fazendo contato telefônico. 
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3. Abandono: Paciente ausente do tratamento por quatro vezes 

consecutivas, sem justificativa prévia e que não retornou após o 

contato telefônico ou telegrama. Nesse caso, o paciente foi 

desligado do tratamento. O uso desse critério foi baseado nos 

estudos de Baekland & Lundwall [a], 1975. 

A retenção do paciente foi registrada em “semanas de tratamento”, 

computando-se as consultas individuais ou em grupo. O paciente, após o 

abandono (4ª falta consecutiva), poderia retornar ao tratamento, mas seria 

excluído de novos registros, uma vez que, neste estudo, consideramos apenas 

a primeira entrada do paciente no ambulatório. 

 

2.5. Critérios de seleção da amostra 

Os critérios de inclusão do estudo usados foram: preencher os critérios 

diagnósticos da síndrome de dependência do álcool, segundo a Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10); ter procurado ajuda pela primeira vez no 

ambulatório da UNIAD, no período de janeiro 2000 a janeiro 2006; e ter 

comparecido semanalmente aos atendimentos terapêuticos. 

Foram excluídos do estudo 39 pacientes, cujos registros na ficha 

cadastral estavam incompletos. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Este estudo foi previamente submetido à aprovação do Comitê de Ética 

e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo [CEP nº 1627/05] (Anexo 2). 
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2.7. Análise estatística 

Na primeira etapa do estudo, foi realizada uma análise comparativa 

entre homens e mulheres dependentes do álcool em tratamento na UNIAD. Na 

análise univariada, em se tratando de variáveis categóricas, aplicou-se o teste 

do qui-quadrado de Pearson, para verificar a existência de associação, 

entretanto, e não sendo válido, por conta do reduzido valor das frequências 

esperadas, aplicou-se o teste exato de Fisher (Vieira, 2008). 

Para a comparação de médias – variáveis quantitativas com distribuição 

normal –, recorreu-se à análise de variância – ANOVA, extensão do teste t de 

Student (Barbosa, 2009). 

A análise multivariada foi realizada empregando-se o modelo de 

regressão logística. No modelo inicial ou completo, todas as variáveis que 

apontam significância menor ou igual a 20% (p≤0,20) na análise univariada 

integram o modelo. A partir daí, foram eliminadas, uma a uma, as variáveis 

com maior valor de p até que no modelo final ou reduzido restassem apenas as 

variáveis, que, no conjunto, apresentassem-se p<0,05. Todas as possíveis 

interações multiplicativas foram testadas e não se mostraram estatisticamente 

significantes. 

Na análise de retenção no tratamento, foram construídas as curvas de 

sobrevida estimadas pelo método Kaplan-Meier, por gênero (Vieira [a], 2008). 

Nessas análises, para cada paciente, o período inicial para o estudo foi a 1ª 

consulta (triagem) e considerou-se o momento do abandono – 4ª falta 

consecutiva e sem justificativa – como o término do estudo. 



Materiais e métodos                                                                                                                    33 

 
 

 

 

Foi utilizado como banco de dados e instrumento de análise estatística 

SPSS (Statistical Package for Social Scientists) para Windows, versão 16.
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3. RESULTADOS  

Os resultados encontrados pelos estudos serão apresentados em forma 

de artigos, já publicados em revistas indexadas. 

1. O primeiro artigo, “The Use of Disulfiram for Alcohol-Dependent 

Patients and Duration of Outpatient Treatment”, foi publicado na revista 

“European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience”, em 2010. O 

estudo englobou 810 pacientes (652 homens e 158 mulheres) dependentes do 

álcool e analisou o impacto do uso do Dissulfiram na retenção de dependentes 

do álcool em tratamento ambulatorial especializado.  

2. O segundo artigo, “Analysis of the Obstacles Related to Treatment 

Entry, Adherence and Drop-out among Alcoholic Patients”, foi publicado na 

“Rivista di Psichiatria”, em 2009. Trata-se de um estudo descritivo baseado na 

experiência da prática clínica diária na unidade de investigação, a partir de 

relatos dos próprios pacientes ou observados pela equipe interdisciplinar 

atuante, com sustentação na literatura especializada. O artigo analisou os 

principais obstáculos (sistêmicos, socioculturais, individuais e estruturais) para 

a entrada, a aderência e o abandono de tratamento, com enfoque no gênero. 
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3. O terceiro artigo, ”Alcohol-Dependent Patients Receiving Specialised 

Outpatient Care: An Overview of Gender Issues”, foi publicado no “Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria”, em 2010. O artigo caracterizou a amostra de 1051 

pacientes (833 homens e 218 mulheres) dependentes do álcool quanto às 

variáveis: sociodemográficas, consumo alcoólico e intervenções terapêuticas, 

visando ampliar o conhecimento das diversidades entre os gêneros. 

4.  O quarto artigo, “Alcohol Dependence: Analysis of Factors Associated 

to Retention of Patients in Outpatient Treatment”, aceito para publicação na 

revista “Alcohol & Alcoholism”, analisa 1051 pacientes (833 homens e 218 

mulheres) dependentes do álcool. Com enfoque no gênero, o estudo tem como 

objetivo identificar os fatores associados à retenção, após a quarta semana de 

tratamento, nos primeiros 12 meses de tratamento, de dependentes do álcool, 

bem como comparar o tempo de retenção da amostra estudada. 
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