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EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Nós, rebentos prematuros de um futuro ainda não provado, nós 

necessitamos, para um novo fim, também de um novo meio, ou seja, de uma 

nova saúde, mais forte, alerta, alegre, firme, audaz que todas as saúdes até 

agora. (...) E agora, apenas temos estado por largo tempo assim a caminho, 

nós argonautas do ideal, mais corajosos talvez do que seria prudente, e com 

freqüência náufragos e sofridos, mas, como se disse, mais sãos do que nos 

concederiam, perigosamente, sempre novamente sãos”  

(Trecho de: “Assim falou Zaratustra – Um livro para todos e para ninguém”)  

Friedrich Nietzsche – Filósofo alemão (1844-1900) 

 
 

 
 
 
 
 
“Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. 

Movo-me na esperança enquanto, 

e se luto, com esperança espero.” 

Paulo Freire - Educador Brasileiro (1921-1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A vida é um moinho 

É um sonho, um caminho 

Do Sancho, o Quixote 

Chupando chiclete...” 

(Banda Os Mutantes – Trecho da música “Dom Quixote”) 
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RESUMO 

 

 

 

Objetivo: Avaliar o processo de implantação das rotinas preventivas de 
detecção do uso de risco de álcool, associadas à Intervenção breve (IB), em 
serviços de Atenção primária à Saúde do município de Juiz de Fora – Minas 
Gerais. Método: A pesquisa-ação foi escolhida como metodologia a ser 
utilizada, pois busca uma mudança prática na realidade estudada, sendo esta 
planejada por pesquisadores e participantes do estudo. Nesse trabalho, foram 
estudados dois ambientes: serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) da 
rede pública e o serviço de saúde da Polícia Militar (PM). Resultados: 70 
profissionais de saúde dos serviços de APS foram capacitados para execução 
dessas rotinas preventivas. Na PM foram treinados 8 policiais voluntários e 
uma psicóloga. Foram muitas as dificuldades de implantação da proposta na 
APS, principalmente relacionadas à cultura organizacional, baixa motivação, 
falta de tempo e outras prioridades que não incluíam o trabalho preventivo para 
o uso de risco de álcool. Houve um maior nível de implantação da proposta na 
PM, possivelmente devido à maior motivação dos participantes e sua prontidão 
para lidar com os obstáculos institucionais. Conclusões: As principais 
barreiras na APS foram relacionadas às características organizacionais e de 
formação dos profissionais, bastante focada no modelo curativo e não no 
preventivo. A pesquisa-ação se mostrou uma importante ferramenta para 
aproximar pesquisa e prática. Além disso, apontou para importantes desafios 
enfrentados pelo trabalho preventivo para o uso de risco de álcool e sua real 
implantação nos serviços de saúde.  
 
 
Palavras-chave: álcool, intervenções breves, prevenção, saúde pública, 
pesquisa-ação 
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NOTA DE ABERTURA 

 

 

 

 Nesta Tese de Mestrado optamos por apresentar os resultados e a 

discussão do trabalho executado na forma de um artigo científico anexado a 

este material. Em função disso, apresentaremos uma breve introdução sobre o 

tema estudado, seguida do artigo científico escrito a partir da experiência de 

campo e, por fim, uma conclusão geral sobre o trabalho realizado. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 
 

 

1   INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por meio das ciências ‘queremos compreender a peculiaridade da vida que 

nos rodeia’, composta por uma diversidade quase infinita de elementos. Ao 

tomar um objeto, apenas um fragmento finito dessa realidade, o cientista social 

empreende uma tarefa muito distinta da que se propõe o cientista da natureza. 

O que procura é compreender uma individualidade sócio-cultural, formada de 

componentes historicamente agrupados, nem sempre quantificáveis, a cujo 

passado se remonta para explicar o presente partindo então deste para avaliar 

perspectivas futuras”. 

     Max Weber - Sociólogo alemão (1864-1920)  
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Apesar das conseqüências adversas do uso abusivo do álcool e de 

outras drogas, seu consumo está presente na sociedade desde os primórdios 

da humanidade. As crenças sobre o significado do uso destas substâncias 

variaram largamente ao longo da história. O álcool, por exemplo, por muitas 

vezes perpassou o sagrado e o profano, a legalidade e a proibição, sendo hoje 

seu consumo amplamente aceito e incentivado em muitas sociedades. 

Atualmente, em muitas culturas, as drogas exercem um papel relevante no 

convívio social e nem sempre estão associadas a um uso problemático. Há o 

uso em situações de celebração ou para promover a inserção do indivíduo em 

um determinado grupo, como se observa entre os adolescentes, e situações 

em que o uso está ligado ao prazer e a euforia provocada por essas 

substâncias. Além disso, há aqueles que buscam nas drogas propriedades 

para o alívio de tensões ou como automedicação.  (Neves, 2004; Amaral, 2006; 

Fiore, 2006). Porém, seja qual for o motivo do uso, há casos em que o uso se 

torna problemático, podendo trazer danos para a saúde do indivíduo e para o 

meio em que ele se encontra. Além disso, se pensarmos em termos 

epidemiológicos pode-se falar em importantes problemas econômicos e de 

saúde pública, como por exemplo, os decorrentes do uso abusivo1 de álcool 

(Beck, 1993; Babor et al., 2003;). 

                                                 
1 Neste texto usaremos indistintamente os termos uso abusivo, nocivo e de risco, significando 
níveis de consumo de álcool e outras drogas associados a problemas. A terminologia uso 
nocivo é adotada na CID-10 para referir-se um padrão de consumo de qualquer substância 
psicoativa que produz dano para a saúde. O prejuízo pode ser físico ou mental. Comumente, o 
uso nocivo tem conseqüências sociais adversas, no entanto, estas conseqüências por si só 
não são suficientes para justificar o diagnóstico de uso nocivo. O termo foi introduzido no CID-
10 para substituir "uso não dependente" como termo diagnóstico. A terminologia uso abusivo 
ou abuso é adotada na classificação pela Associação Psiquiátrica Americana no DSM-IV, com 
significado equivalente ao de “uso nocivo”, mas usualmente inclui danos sociais. A terminologia 
uso de risco tem sido adotada pela Organização Mundial de Saúde para se referir a um padrão 
de uso que aumenta o risco de conseqüências prejudiciais para o usuário de álcool e outras 
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Historicamente, diversos problemas associados ao uso de álcool 

receberam pouca ou nenhuma atenção sistemática nos serviços de atenção à 

saúde. Durante muito tempo a classificação dos usuários de álcool se polarizou 

entre aqueles que faziam “uso social” e os “dependentes”, ocasionando sérias 

dificuldades para uma adequada detecção dos usuários de risco – aqueles que 

já começavam a apresentar algum problema com seu uso. O estigma, 

carregado de conotações morais, associado ao “alcoólatra” ou “dependente de 

drogas” tem dificultado desde então o reconhecimento do problema em suas 

fases intermediárias, tanto por parte dos profissionais de saúde, como dos 

pacientes e da sociedade de modo geral. 

Essa situação é decorrente de noções — muito comuns em um passado 

recente, mas ainda existentes — de que por um lado a dependência de drogas 

se constituiria em um problema sem cura e por outro que o dependente seria 

alguém com “deficiência de caráter”. Julgava-se com os mesmos parâmetros o 

usuário e o traficante de drogas, vistos como pessoas “marginais” e “amorais”. 

Além disto, o paciente era citado também como “fraco” e “sem força de 

vontade” para “dominar” o hábito (Corradi-Webster et al., 2005; Room et al, 

2006). Algumas dessas crenças têm sido reforçadas ao longo da formação dos 

profissionais de saúde, sendo os problemas associados ao uso de álcool e 

outras drogas muito centrados no conceito de “doença e cura”, onde apenas os 

“dependentes”  são alvo de alguma intervenção.  

Muito pouco tem sido feito em relação à prevenção, à promoção de 

saúde ou a intervenções comportamentais que considerem os aspectos 

socioculturais do consumo de substâncias psicoativas ou que sejam dirigidas 

                                                                                                                                               
drogas. Além dessas terminologias, há ainda aquela que se refere ao consumo de risco/ 
pesado (5 ou mais doses) em uma única ocasião – o chamado padrão Binge. 
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às pessoas em fase inicial de problemas. O sistema de saúde, principalmente o 

setor dedicado à atenção primária também não se encontra bem organizado 

para atuar na prevenção, detecção ou encaminhamento, com profissionais 

despreparados para lidar com pessoas que fazem uso problemático de álcool e 

outras drogas (Henrique, 2004; Ronzani, 2005; Gonçalves, 2005). 

 

A Formação do Profissional   

Segundo Arouca (2003), a formação do profissional de saúde foi durante 

muito tempo (e ainda é em muitos casos) dominada pela lógica curativa, 

levando para a prática profissionais que não atendem às necessidades de 

atenção da comunidade. Para este autor, o problema agrava-se em países 

subdesenvolvidos, onde muitas escolas continuam a formar profissionais de 

saúde segundo padrões de países desenvolvidos e que, portanto, são 

estranhos ao seu próprio meio social.  Isso se reflete também na formação para 

o trabalho na área de álcool e drogas, com ênfase no tratamento da 

dependência dessas substâncias, ou seja, ainda muito centrada na lógica 

curativa. São abordagens que se voltam para o problema já instalado e não 

para um trabalho de prevenção do mesmo.  

Além disso, no que tange a elaboração de políticas de saúde, é muito 

comum a implantação de propostas assistenciais sem levar em conta a 

realidade do profissional, ou seja, sua formação, suas dificuldades e suas 

crenças e atitudes, o que pode contribuir para dificultar a efetivação de diversos 

programas. O profissional de saúde torna-se então, apenas um consumidor 

passivo de algumas técnicas, realizadas de forma acrítica e sem a 
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possibilidade de adequação ao seu contexto (Pinheiro, 2001; Souza, 2001; 

Ronzani, 2002).  

Torna-se então importante propor abordagens mais próximas da 

realidade do profissional de saúde, repensar sua capacitação, focar na 

educação permanente dos mesmos (tanto na graduação, quanto na prática dos 

serviços) e desenvolver habilidades visando prepará-los para lidar mais 

adequadamente com as demandas a que estão submetidos no contexto dos 

serviços de saúde, dentre elas o uso e abuso de álcool e outras drogas. 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) 

Além da formação do profissional, a organização e a filosofia do sistema 

de saúde constituem um cenário que merece consideração. Quando se fala em 

prevenção, nosso olhar se volta diretamente para a Atenção Primária à Saúde. 

Teoricamente, este nível de atenção preconiza uma visão ampliada do conceito 

de saúde e do processo de adoecimento, não limitando seu foco na doença 

(Starfield, 2004; Paim, 2006). Entretanto, na prática, como já apresentado 

acima, muitas vezes a postura do profissional de saúde está focada no 

tratamento das patologias já instaladas, afastando-se da perspectiva da 

atenção primária, segundo a qual a ênfase deveria ser colocada na prevenção 

e promoção de saúde, com ações mais gerais, dirigidas a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, aos comportamentos de risco e aos danos a 

eles associados (Czeresnia & Freitas, 2003; Lima et al., 2005; Minayo, 2005).  

Além disso, a APS, em especial por meio do Programa de Saúde da 

Família (PSF) é vista hoje pelo Ministério da Saúde e pela SENAD (Secretaria 

Nacional Antidrogas) como eixo fundamental para a consolidação das ações 
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preventivas de problemas associados ao uso de risco de álcool e outras drogas 

e como setor importantíssimo na composição da rede de assistência junto aos 

CAPS-ad (Centros de Atenção Psicossocial – álcool e drogas) (PNAD, 2005).  

Um último aspecto em relação às intervenções realizadas no nível da 

APS é o aspecto econômico, fator essencial na implementação de propostas. 

Intervenções realizadas no nível da APS podem diminuir sensivelmente o 

agravamento de problemas, reduzindo os gastos tecnológicos e com 

hospitalização. Há relatos de que a resolutividade deste nível de atenção 

encontra-se na faixa de 70% a 80% (Rubin, 1996; Starfield, 2004; Paim, 2006). 

No momento, no Brasil, o Ministério da Saúde tem proposto uma política clara 

de priorização e incentivo para maior abrangência das ações dos serviços de 

APS (Gerschman, 2004). Em 2006 o governo aumentou o número de pessoas 

beneficiadas pelo Programa de Saúde da Família de 63,5 milhões para 100 

milhões e ampliou o número de equipes de PSF de 19 mil para 30 mil (Brasil, 

2006).  

Assim, a APS mostra-se como um nível estratégico que pode (e deve) 

incluir ações voltadas para o uso de risco de álcool e outras drogas, reforçando 

a importância de ter profissionais de APS mais preparados para lidar com 

essas questões. 

 

A Detecção Precoce 

Atualmente, é possível observar que começa a surgir uma maior 

preocupação com os problemas associados ao uso de risco de álcool e outras 

drogas, como o aparecimento de algumas iniciativas inovadoras, que visam 

uma abordagem mais adequada da questão. A detecção precoce dos 
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problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas tem sido de grande 

importância para o desenvolvimento de abordagens de prevenção secundária, 

que visam evitar o agravamento do quadro de saúde física e mental do usuário 

(Jekel et. al, 1996; Rubin, 1996; Gershman, 2004). Passou-se a valorizar 

também abordagens que levassem em consideração características locais e 

regionais, culturais e sociais, visando aumentar a resolutividade e a eficácia 

das ações (Brasil, 2005). Observa-se também um crescente número de 

pesquisas em relação a intervenções para uso abusivo de substâncias 

psicoativas especialmente em serviços de atenção primária à saúde (Anderson 

et al., 2003; De Micheli et al., 2004; Gonçalves, 2005; Ronzani et al., 2005; 

Babor et al., 2006; Heather, 2007; Kaner et al., 2007; Minto et al., 2007;) e ao 

desenvolvimento de instrumentos breves para a detecção dos padrões de uso 

de substâncias, avaliados quanto à sua validade e confiabilidade, que sirvam 

de base para intervenções mais adequadas nesse tipo de serviço (Babor et. al., 

2001, Henrique et al. 2001). 

A detecção do uso de risco de álcool e outras drogas — um fenômeno 

de consumo que antecede a instalação de um transtorno propriamente dito — é 

essencial para ações de prevenção e tratamento (Ronzani, 2005). A definição 

de consumo de risco (Anderson et al., 2003) geralmente se refere a um padrão 

maior que 280 g de álcool por semana, para homens ou 168 g para mulheres. 

Ou seja, não mais do que duas doses-padrão2, 5 vezes por semana para os 

homens e não mais do que uma dose-padrão 5 vezes por semana para as 

mulheres.  

                                                 
2 Considera-se dose padrão: Cerveja = 350ml; Vinho de mesa= 125ml; Destilados (cachaça, 
vodca, uísque, conhaque) = 45m); 
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Estudos anteriores demonstram que cerca de 8 a 20% dos pacientes 

atendidos em serviços de APS apresentam uso de risco de álcool (Ribeiro et 

al., 1999; Magnabosoco et al., 2006). Além disso, na população geral, a maior 

parte da morbidade e da mortalidade relacionada ao álcool incide sobre 

sujeitos que habitualmente não chegam a procurar serviços especializados. 

Desta forma, são extremamente importantes os esforços no sentido de detectar 

precocemente problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas.  

 

O AUDIT 

Considerando o fato de o consumo de álcool e outras drogas ser uma 

das causas evitáveis de morbidade mais freqüentes, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) incentivou um grupo internacional de pesquisadores a 

desenvolver um instrumento de detecção do uso de álcool, que veio a ser 

denominado AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test - Babor et. al., 

1989). Este instrumento, composto por 10 perguntas, visa a detecção de 

padrões de uso de álcool e problemas associados e tem se mostrado muito útil 

para introduzir intervenções preventivas. 

O AUDIT tem se mostrado adequado para ser aplicado em serviços de 

APS (Babor et al., 2001; Corradi-Webster et al, 2005; Ronzani, 2005), tendo 

sido validado em vários países, inclusive no Brasil, apresentando bons níveis 

de sensibilidade (87,8% para o uso nocivo de álcool). Além disso, na validação 

brasileira, apresentou uma confiabilidade satisfatória e capacidade de 

responder às mudanças do consumo (Méndez, 1999). 

 

A Intervenção Breve 
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Juntamente com instrumentos validados e adequados para detecção do 

uso e risco de álcool e outras drogas foram desenvolvidas estratégias 

terapêuticas simples, acessíveis a profissionais de diversas formações que 

atuam em serviços de atenção primária. A Intervenção Breve (IB) surgiu como 

uma destas estratégias e como uma alternativa, podendo ser utilizada por 

profissionais com diferentes formações técnicas, despendendo relativamente 

pouco tempo, tanto no treinamento dos profissionais como no atendimento dos 

pacientes, requerendo apenas uma ou poucas sessões de intervenção. A IB 

tem como objetivo principal motivar aquelas pessoas que estão fazendo uso de 

risco de determinada substância a modificar seus comportamentos, sendo 

focada nos problemas atuais do indivíduo e naqueles que podem decorrer do 

seu padrão de uso. As IBs são personalizadas e fundamentam-se nos 

princípios da entrevista motivacional. Seus pressupostos consistem em uma 

intervenção do tipo diretiva, centrada no paciente e que objetiva ajudar as 

pessoas a resolver suas ambivalências sobre seu uso de substâncias e mover-

se em direção a mudanças (Prochanska et al., 1992; Babor et al., 2001; Dunn, 

2001; Miller & Rollnick, 2002; Allsop, 2007).   

Estudos sugerem que a efetividade da IB seja idêntica ou até mesmo 

superior à de outras intervenções que demandam maior tempo e treinamento 

mais intensivo dos profissionais (Formigoni, 1992; Babor & Higgins-Biddle, 

2001; Fleming, 2005; Bertholet et al., 2005; Kaner et al., 2007). As estratégias 

de detecção e IB têm apresentado também boa relação custo-benefício na 

redução do consumo de álcool e problemas associados (Wutzke et al., 2001; 

Fleming et al., 2000).  
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 Em uma revisão atual, Kaner et al., 2007 verificou que as intervenções 

breves se mostraram efetivas na redução do consumo de álcool, 

principalmente para homens, em serviços de APS. Esta revisão também 

mostrou que esta eficácia pode ser demonstrada em ambientes controlados, 

mas os estudos até agora não tem conseguido comprovar essa eficácia na 

prática clínica, ou seja, seguindo o continuum eficácia – efetividade. Falaremos 

um pouco sobre isso no item a seguir.  

 

A Lacuna entre Pesquisa e Prática 

Estudos que avaliam os processos de implantação de rotinas 

preventivas, como a detecção do uso de risco de álcool e as IBs, nos serviços 

de saúde em geral, têm demonstrado que há uma grande diferença entre os 

resultados obtidos em protocolos de pesquisa e aqueles observados no 

cotidiano de trabalho desses serviços. Ou seja, parece tratar-se de propostas 

boas na teoria, mas, em geral, pouco utilizadas na prática (Roche, 2004; 

Ronzani et al, 2005; Rapley et al, 2006). 

A lacuna entre pesquisa e prática reflete, em parte, a lacuna entre o 

ambiente protegido no qual a pesquisa se realiza e a complexidade da prática, 

na qual dificuldades não existentes em projetos de pesquisa se apresentam. 

Intervenções bastante eficazes em estudos controlados, com freqüência não 

são facilmente replicáveis ou introduzidas em organizações e serviços de 

saúde. 

Alguns autores (Rosenheck, 2001; Campos, 2006) têm apontado que a 

disseminação efetiva de novos métodos e propostas requer atenção especial 

para os processos organizacionais. As estratégias-chave para se caminhar da 
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pesquisa para a prática incluem a construção de decisões coletivamente 

pactuadas e o estabelecimento de novas iniciativas que legitimem as metas e 

valores compartilhados, além de uma implementação com monitoramento 

adequado e dinâmica flexível.  

No trabalho que será aqui apresentado falaremos de nossa experiência 

de tentar “caminhar” do campo da pesquisa para o campo da prática na 

implantação das rotinas de detecção de uso de risco de álcool e IBs nos 

serviços de APS, assim como dos desafios próprios dessa experiência. 

 

O Projeto ESTIGMA 

Após a testagem do uso do AUDIT e das intervenções breves em vários 

países, a OMS iniciou um projeto multicêntrico internacional cujo objetivo foi 

avaliar o processo de implantação, em serviços de Atenção Primária à Saúde, 

de um modelo que consistia na detecção de usuários de risco de álcool 

utilizando o AUDIT, seguida por uma intervenção breve de sessão única (WHO, 

2007). O projeto também tinha por finalidade avaliar a influência das crenças 

dos profissionais de saúde a respeito do uso de álcool, razão pela qual recebeu 

o nome fantasia de “projeto ESTIGMA”. No Brasil, o projeto contou a parceria 

de pesquisadores da Universidade de Connecticut – Estados Unidos, tendo 

sido apoiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e financiado pelo 

National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Teve como 

principais parceiros brasileiros docentes das seguintes universidades: 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) e Universidade de São Paulo – campus Ribeirão Preto 

(FMUSP-RP). A primeira fase deste projeto foi desenvolvida nos municípios de 
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Juiz de Fora e Ribeirão Preto (Corradi-Webster et al., 2005; Ronzani, 2005; 

Minto et al., 2007). A partir de parcerias entre as universidades e as secretarias 

de saúde de cada local, vários profissionais de saúde foram treinados na 

aplicação do AUDIT e na realização da IB dirigida a usuários de risco de álcool 

classificados pelo AUDIT. 

Simultaneamente, um projeto semelhante utilizando o instrumento de 

detecção ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening 

Test) (Ali et al., 2002), associado à IB, estava sendo desenvolvido em serviços 

de atenção primária à saúde, em vários locais do mundo, entre os quais no 

Brasil, onde foi realizado nas cidades de São Paulo, Diadema e Curitiba, tendo 

como parceiros as Universidades Federais de São Paulo (UNIFESP), 

Universidade Federal do Paraná (UFPA) e as prefeituras dos municípios.  

Na avaliação inicial da viabilidade do uso do AUDIT (ou do ASSIST) 

associado à IB foram detectados muitos obstáculos e barreiras que dificultaram 

sua efetiva implantação, quando os instrumentos foram aplicados pelos 

próprios profissionais dos serviços de APS (Gonçalves, 2005; Ronzani, 2005). 

No caso de Curitiba (Gonçalves, 2005), por exemplo, apesar das grandes 

expectativas iniciais dos gestores de saúde local em relação ao projeto, 

algumas limitações do sistema dificultaram a implantação do projeto, entre 

elas: falta de recursos humanos, remanejamento constante das equipes, falta 

de tempo para a aplicação dos instrumentos, falta de uma sensibilização 

adequada das equipes nas unidades de saúde e a existência de “tabus” entre 

os profissionais quanto à abordagem do tema “álcool e outras drogas”.  Em 

Juiz de Fora (Ronzani, 2005), os obstáculos foram semelhantes: falta de tempo 

para atender os pacientes e aplicar o questionário, sobrecarga de trabalho, 
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pouca motivação dos profissionais e formação inadequada para o trabalho com 

problemas decorrentes do uso de risco de álcool e outras drogas na atenção 

primária. Foram também mencionadas como dificuldades: falta de infra-

estrutura adequada, alta rotatividade dos profissionais, burocratização do 

trabalho, dificuldade de trabalhar em equipe, falta de sistematização das rotinas 

e organização das equipes, dificuldade para se encaminhar os pacientes 

graves, resistência das equipes para novas propostas de atuação, que foram 

consideradas como “mais uma tarefa” a ser realizada. Detectou-se também 

certo descontentamento com questões trabalhistas e com as políticas da APS 

(Ronzani, 2005). Em Ribeirão Preto (Corradi-Webster et al., 2005), detectou-se 

a existência de um estigma relacionado ao estereótipo do “alcoólatra” entre os 

profissionais de saúde.  Em reuniões com as equipes de saúde levantou-se a 

necessidade de uma investigação regular e sistemática do uso problemático de 

álcool, utilizando instrumentos padronizados e metodologia de avaliação 

adequada para que, obtendo um panorama da real dimensão do problema, 

fosse possível implantar práticas preventivas e intervenções adequadas.  

 Apesar de todas as barreiras e dificuldades mencionadas pelos 

profissionais de saúde das diferentes cidades nas quais ocorreu a primeira fase 

de implantação, muitos profissionais e gestores reconheceram a importância da 

proposta, solicitaram sua continuidade, com o treinamento de novas equipes. 

Eles também sugeriram que a implantação seria mais efetiva se fosse 

“oficializada/obrigatória”.  

Foi a partir desses resultados que se planejou a segunda fase de 

implantação das rotinas preventivas para uso de risco de álcool no município 

de Juiz de Fora, processo que será aqui apresentado e discutido. Nossa 
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hipótese inicial foi de que uma nova proposta de capacitação coletivamente 

construída, junto a gestores, profissionais de saúde e outras atores sociais 

envolvidos com a questão do álcool aumentaria a adesão aos procedimentos 

de TIB. 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o processo de implantação de 

estratégias de detecção de usuários de risco de álcool, associadas à 

Intervenção breve, em serviços de Atenção primária à Saúde do município de 

Juiz de Fora – Minas Gerais. Um outro objetivo foi atender à solicitação dos 

profissionais e gestores locais de uma continuidade do trabalho desenvolvido 

na primeira fase de implantação da proposta. 

Para atender a esses objetivos a metodologia de trabalho escolhida foi a 

da pesquisa-ação. A pesquisa-ação pode ser concebida como procedimento de 

natureza exploratória, com objetivos a serem determinados pelos 

pesquisadores conjuntamente com os interessados (Brandão, 1999). Os 

resultados da exploração são úteis para elucidar a ação e para desencadear 

outras pesquisas. De acordo com este método a pesquisa é guiada pelo 

conhecimento que vem da prática, possuindo dois parâmetros centrais: 1) a 

geração de conhecimento a partir da ação e 2) a experiência contextualizada e 

a participação coletiva, ambas como método e meta a serem atingidos 

(Silverman, 1997; Denzin & Lincoln, 2005).  

Segundo Brandão (1999), para desenvolver uma metodologia 

participativa é necessária uma mudança na postura do pesquisador e dos 

pesquisados, uma vez que todos são co-autores do processo de diagnóstico da 

situação-problema e da construção de vias que possam resolver as questões. 

Citando Adorno et al. (1987): 
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 “Durante a reunião preparatória discutiu-se a dinâmica a ser adotada na 
reunião geral. O problema consistia em evitar (desde esta reunião geral) 
o exercício do ”Poder do Conhecimento”, possuído pelos sub-grupos 
acadêmicos e do serviço, ou seja, os tradicionais ‘donos da palavra’ ”  

 

A pesquisa-ação seria um meio de melhor adequar a pesquisa aos 

temas e problemas encontrados no local pesquisado. Além disso, em função 

dos canais de comunicação fomentados pela própria pesquisa, seria possível 

divulgar rapidamente os resultados considerados como utilizáveis dentro do 

meio social que os gerou. 

Para Michel Thiollent (apud Brandão, 1999), a interpretação dos fatos 

observados e dos dados colhidos não deve ser deixada ao senso comum nem 

aos impulsos dos participantes. Os pesquisadores envolvidos na pesquisa-

ação trazem a bagagem teórica que possuem para estabelecer explicações e 

interpretações adequadas. A interpretação é realizada pelos especialistas, mas 

não é monopolizada por eles, pois é constantemente submetida ao 

entendimento dos membros dos grupos implicados, sendo que as sugestões 

desses últimos são levadas em consideração.  
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PROCESS EVALUATION OF A BRAZILIAN SCREENING AND BRIEF 

INTERVENTION PROGRAM FOR ALCOHOL ABUSE   

 

Abstract 

 

Background: We evaluated the implementation’s process of an alcohol 

screening and brief intervention (SBI) program in Primary Health Care (PHC) in 

a Brazilian city. Methods: Action research qualitative methodology was utilized. 

Action research is especially suited to the goal of filling the gap between 

research evidence and practice, where researchers collaborate with local 

stakeholders to identify and enact solutions to problems of major importance to 

the stakeholders. Two different settings participated: public PHC services and a 

Military Police (MP) health service. All health professionals were trained on SBI 

strategies and supervised for 6 months. Results: 70 health professionals 

received the training in SBI in the PHC setting and eight volunteer police 

officers and one psychology received the training in SBI in the MP health 

service setting. There were difficulties in PHC implementation process related to 

organizational culture, low motivational levels, lack of time and priority devoted 

to other actions. There was a higher level of SBI implementation in MP, possibly 

related to professionals’ motivation and willingness to develop strategies to deal 

with obstacles. Conclusions: The main barriers to the implementation of SBI in 

the routine procedures of PHC professionals were related to the setting 

conditions and the professionals’ education. The action research methodology 

provided an opportunity to bridge the gap between research and practice, but it 
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also shows that alcohol SBI faces significant challenges before it can be 

implemented in health care and social service settings in Brazil.  

Key words: alcohol, screening, brief intervention, health professionals, action 

research. 

 

Introduction 

The Primary Health Care (PHC) considers Screening and Brief 

Intervention (SBI) to be a good prevention strategy for alcohol abuse. 

International researchers, supported by the World Health Organization (WHO) 

have developed screening instruments (e.g., AUDIT and ASSIST) and 

standardized brief intervention methods (WHO, 2006) that are considered 

effective when applied under clinical research conditions. Nevertheless, there is 

some evidence to suggest that there are many difficulties when one tries to go 

from theory to practice (Anderson et al., 2003; Babor et al., 2006; Heather, 

2007; Kaner et al., 2007; Roche and Freeman, 2004; Room, et al., 2005).  

It is therefore important to understand why alcohol SBI strategies, known 

to be effective in clinical service settings, do not produce the expected results 

when applied in practical situations (Allsop, 2007; Arouca, 2003). In developed 

countries (Heather, 2007; Roche et al., 1991; Segura-García et al., 2005), some 

studies suggest that involving PHC staff in the detection and management of 

alcohol problems is difficult. Possible reasons for this difficulty include the lack 

of local, regional and sometimes national support from governmental authorities 

and the inadequacy of professionals’ background regarding health education 

strategies, prevention of risk behaviors and their ability to deal with social 

aspects related to these issues (Roche et al., 1991; Ronzani et al., 2005; 
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Starfield, 2004). In developing countries, such as Brazil, another difficulty in 

implementing SBI strategies involves the lack of systematic preventive health 

service routines in daily practice and lack of standardized information about 

preventive strategies to alcohol and other drugs abuse. 

Despite the efforts made by researchers and the WHO (WHO, 2006) to 

encourage health professionals to implement SBI in PHC and other health 

services, systematic routines are frequently not followed due to the lack of well-

defined public policies on substance misuse as well as resources to implement 

these programs. Moreover, professionals are often confronted with situations 

that require them to define as “problem behavior” what is generally regarded by 

patients as normal and desirable. This may explain why it is common to see 

health professionals focusing only on alcohol-dependent patients, which is a 

general recognized problem. 

   Epidemiological data have shown an increase in the harmful use of 

alcohol in Brazil. In 2001, the prevalence of  alcohol dependence in the general 

population was estimated at 11.2%; in 2005, this prevalence rate increased to 

12.6% (Carlini et al., 2007) indicating the need for preventive approaches and 

established guidelines for moderation (Babor et al., 2003; Babor et al., 2006; 

Room, et al., 2005). Although in theory the focus of Brazilian public policies is 

prevention, the real approach of health professionals is still based on old-

fashioned hospital models - less than 30% of the health professionals adopt 

preventive strategies in their daily routines (Gual et al., 2006; Roche et al., 

1991). 

Adequate investigation methods can help researchers to acquire a 

deeper understanding of this issue (Denzin and Lincoln, 2005). According to 
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some authors (Collins, 2005; Kaskutas et al., 2000), health professionals must 

emphasize social, political and technical aspects, transcending the biological 

perspective so frequently observed in health professionals’ education. In this 

way, "action research" is a valuable qualitative investigation method, especially 

in complex study areas such as public health (Denzin and Lincoln, 1998; Neale 

et al., 2005). Action research is especially suited to the goal of filling the gap 

between research evidence and practice (Heather, 2007; Silverman, 1997). The 

central idea of this method is to make a difference under “real world” conditions, 

changing the researcher’s role from observer to actor.  

The aim of this study was to evaluate the process  of  implementing 

alcohol SBI procedures and programs as a health service routine, in two 

different settings in the Brazilian city of Juiz de Fora: the first was the Primary 

Health Care (PHC) services and the second was the health service of the Juiz 

de Fora city Military Police (MP). This is the second phase of a study, initially 

developed in association with other WHO-supported researchers.3  Ronzani, et 

al. (2005) previously described the first phase. 

 

Materials and Methods 

This study employed a qualitative research method called action 

research (Denzin and Lincoln, 1998; Denzin and Lincoln, 2005). According to 

this method, the research is guided by the knowledge that comes from services’ 

daily practice, including the practical transformations needed to implement 

research on real world programs. The general characteristic of pragmatism 

                                                 
3  Evaluating  Alcohol Brief Intervention Implementation- project developed in 
collaboration with Thomas Babor and John Higgins-Biddle -  Department of 
Community Medicine, University of Connecticut Health Center, supported by (NIAAA 
Grant #1R21-AA014635-01, DFDA #93.273) 
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grounds the action research approach (Denzin and Lincoln, 2005). Two central 

parameters stand out clearly: 1) the generation of knowledge through action 

and 2) the experimentation in context and collective participation as both a 

method and a goal. Action research aims to solve pertinent problems in a given 

context through democratic inquiry in which researchers collaborate with local 

stakeholders to identify and enact solutions to problems of major importance to 

the stakeholders. 

The relationship between the researcher and local stakeholders is based 

on bringing the diverse bases of their knowledge and their distinctive social 

locations to bear on a problem collaboratively. Researchers and local 

stakeholders work together to define the problems to be addressed, to gather 

and organize relevant knowledge and data, to analyze the resulting information, 

and to design social change interventions.  

Following the action research method, the first step of this study was a 

negotiation process with local stakeholders and then a training of health 

professionals. The current project's eight-hour training session focused on how 

to use a screening instrument – the AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification 

Test) (Babor et al., 2001) and how to do the brief interventions. Here, brief 

interventions are understood to be direct and brief approaches. They are 

patients centered, focused on motivation, behavioral change and in the 

expression of concern and feedback linking the patient’s drinking and health. 

The health teams were supervised during six months after the training.  

The first setting studied was the city of Juiz de Fora - a 500,000-

inhabitant city which health system is structured in three levels (primary, 

secondary and tertiary). In 2004, a group of researchers conducted the first 
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phase of a project implementation of screening and brief intervention (SBI) in 

ten PHC services in Juiz de Fora city. At that time, the professionals reported 

many implementation difficulties: lack of time, extra work, lack of motivation, 

resistance to work with alcohol issues, inadequate system infrastructure, 

incomplete teams, difficulties in referring patients and, mainly, the lack of official 

support by the government to the project (Ronzani et al., 2005). 

Considering the findings of the first experience, a new method of 

negotiation and training was proposed for a second tentative of implementation, 

emphasizing the active participation of all social actors involved in the process, 

health system managers from PHC (5) and Mental Health areas (2), PHC 

professionals (3), AA members (2), Municipal Health Council member (1) and 

researchers (9). We worked with the hypothesis that a new implementation 

methodology that emphasizes the strong and active participation of all the 

professionals involved in all phases of the process, including the training, as 

well as the discussion of the previous difficulties found in the first experience, 

could positively influence the adoption of SBI by the participants at that 

moment. In order to do so, a commission called COPPERA (Permanent 

Commission of Alcohol Abuse Prevention Polices) was created to plan and 

discuss the strategies to implement SBI as part of the local health policy and 

plan the professionals’ new training. This group conducted seven meetings to 

supervise the implementation process and organized a regional meeting to 

discuss the results obtained in the first experience, as well as to present the 

new approaches to be used in the second experience.  

Three complete new health service teams participated in the eight-hour 

training on SBI routines. In total, 70 professionals from different categories were 
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trained, including general practitioners (8,9%), nurses (20,6%), social workers 

(26,5%), community health agents (40,1%) and others (4%). In the 6 months 

following their theoretical training, the teams were supervised by the trainers in 

their own setting, in order to fit the training to their reality.  

The second setting studied was the health service of the Juiz de Fora city 

Military Police (MP). This service works with general primary care and includes 

GPs, psychologists, nurses, dentists and social workers. One psychologist, one 

doctor and five other health professionals from this service participated in the 

first phase of the SBI implementation project in 2004. In 2006, COPPERA 

organized a regional meeting attended by eight volunteer police officers from 

the MP Corporation and one psychologist of their health service. Their main 

goal was to participate in the new training about SBI strategies. The group of 

professionals was recruited from the Centro de Referência ao Alcoolismo 

(Alcoholism Reference Center) or CRA, a volunteer program created to 

optimize the prevention and treatment actions inside of MP. Before starting the 

training, the first step of the implementation process was the organization of a 

new collaborative project, based on the principles of action research. After the 

training, the MP group was supervised for six months by the researchers. 

The action research method was complemented by participatory 

observation and by 14 in-depth interviews, performed with key informants at the 

beginning of the implementation process and again six months afterwards. The 

key informants were members of the COPPERA commission (12 people) and 

psychology and one police officer of the MP Service. In each setting, we also 

conducted focus groups (Segura-García et al., 2005; Denzin and Lincoln, 
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2005). All the interviews and focus groups were recorded and submitted to 

content analysis (Bardin, 2006).  

This study was approved by the Ethics Research Committee of the 

Federal University of Sao Paulo (CEP # 0419/06) and by the National 

Commission of Ethics Research (CONEP # 7484).  

 

Results 

In this item, we present separately each setting we studied. Each setting 

ends with a brief discussion, and a general discussion is included at the end of 

this article. 

 

Setting 1 – PHC services 

The second phase of the implementation program started in 2006, when 

the researchers were invited to restart the work in other Juiz de Fora PHC 

services. 

From the beginning, both trainers and trainees reported very good 

expectations on the results of that  proposal, especially about the way it was 

constructed.  

 “We have the simplicity of SBI technique (...) I think the work of this 

commission is very important, congregating all the knowledge there…  

they are helping to construct, not to impose the proposal, to construct it 

with the professionals, not to them (...) using the important pedagogical 

potential that comes from the health centers. The way things have been 

done is a great motivational point for everybody”. 

 (COPPERA member) 
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In spite of reports such as the above, after the training, the professionals 

did not live up to their own expectations. We observed only isolated actions:  

few (10%) professionals conducted a small number of screening tests (AUDIT) 

and did brief interventions. Some professionals pointed to system problems, 

such as referring patients to other services, as a significant barrier to SBI 

implementation, not taking into account that most of the actions could be carried 

out in their own local centers.  

“(...) you are going to identify people for whom you do not have an 

adequate program or service to refer them to”  

(Health professional from a PHC center) 

Another important point to be considered is the unstable political situation 

during the process of implementation. The PHC and Mental Health managers 

were replaced during the implementation process, and these modifications 

affected the entire process. In the beginning of the political negotiation with the 

system managers, the SBI proposal was considered by the managers an 

“official” strategy of the Health Secretary. However, after the replacement of the 

Mental Health and PHC managers, those activities were considered “voluntary” 

ones:  they could be done or not. Other procedures, considered mandatory, 

received priority. 

“In the beginning, the proposal was to construct everything inside 

the commission and we understood it as something official from the 

Health Secretary, the responsibility of the implementation… but after the 

training they said it was just a research proposal, the responsibility of the 

researchers´ team. The professionals, could adopt it in their routine, or 

not.” 
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(Health professional from a PHC center) 

It was observed that, in spite of the collective way the proposal was 

negotiated, when it was put into practice one of the greatest barriers to 

overcome was the hierarchical power relations among the professionals and the 

system managers. A good example is illustrated by the following comments that 

are representative of many others, in which the professional emphasized the 

preference for more democratic and participatory proposals.  

“I don’t know... I think the proposal is stronger when it points to make the 

actions together. Funny, isn’t it? This is the strongest side but it’s the 

weakest too. We complain when something comes from top to bottom, 

but when we have the chance to decide together you see what 

happens… and it's because it’s too much work to do!” 

 (COPPERA member) 

 After six months the COPPERA commission was dissolved. The group 

considered that the political moment was not appropriate for the SBI proposal 

as an “official” local health policy, and that the process should be restarted at a 

more opportune time. 

 

Brief Discussion 

According to Campos (2006), it is important to create a dynamic of work 

where the so-called “human resources” in the health area would be the main 

actors in the process of change. This idea was taken into account in the 

construction of our  hypothesis – i.e., a training proposal, collectively negotiated 

by the health managers, researchers and professionals, based on the principles 

of action research, would positively influence the adoption of SBI as a routine 
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procedure in PHC units. However, our hypothesis was not corroborated. Some 

factors had a stronger influence on the SBI implementation process than the 

“new” way in which it was negotiated. 

Among the main factors, similar to what was observed in developed 

countries (WHO, 2006; Heather, 2007), several stand out: most of the health 

professionals do not routinely develop actions about education in health or 

preventive work directed to people with risky behaviors. They usually 

emphasize the biological components of the health-disease process instead of 

disease prevention and health promotion strategies. In the case of alcohol-

related problems, the result of this approach is a great emphasis on the 

treatment of alcohol-dependent patients. Finally, in their daily routines, the 

professionals maintain their practice according to their own specific technical 

knowledge, avoiding interdisciplinary approaches (Arouca, 2003; Ronzani et al., 

2005). In this way, one professional pointed out that “if SBI can be done by 

“everyone” and no specific area owns it, nobody is “the owner” and nobody 

does it”. 

After the replacement of the PHC and Mental Health managers, the 

project “lost” its “official status”. The new PHC manager regarded the proposal 

as “University research”, in which the professionals’ participation was optional, 

and in this way, other procedures had more priority in their routines. This 

directly influenced the professionals’ motivation to change and even though in 

the beginning they recognized the importance of the SBI implementation, their 

real attitudes in practice were more closely related to the system hierarchy.  

Other authors who carried out similar projects in developed countries 

also emphasize the importance of valuing the political situation in this type of 
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program. They point some aspects that should be taken into account before 

implementing this kind of program: a) the existence of political support to 

implement the proposal, especially at the very beginning; b) the fact that beliefs 

and attitudes take time to change; and c) even with strong institutional support, 

in many cases the implementation of the a new program fails (Roche et al., 

1991; Ronzani et al., 2005; Segura-García et al., 2005). One of the most 

important considerations on this issue is the existence of real motivation among 

the health professionals and their own beliefs and attitudes about alcohol use. 

The data suggest that the “non-adoption” attitude could exist because of beliefs 

against the alcohol abuser and the professionals’ difficulty in dealing with a 

theme that involves important social and cultural issues (Aalto et al., 2003; 

Fortney et al., 2004). In addition, health professionals’ educational training is 

still based on a disease model with little attention to risk behaviors, preventive 

activities, and health promotion actions (Arouca, 2003).  

 

Setting 2 – Juiz de Fora Military Police Health Service 

In this setting, the MP professionals chose to work with the AUDIT and 

focus on alcohol screening. They decided to avoid possible problems that could 

be found if illicit drugs were included in the screening.  

Considering the population of 1303 police officers that filled out the 

AUDITs, 40.1% were considered abstainers, 41.6% were low-risk users, 13.9% 

were risk users and 4.5% were possible alcohol-dependent drinkers. The entire 

corporation was screened during weekly routine meetings. The researchers 

supervised the AUDIT’s application, but the instruments were self-applied. After 

the application, the volunteer officers talked about alcohol use and misuse, 
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focusing on the alcohol-related problems present in their daily work. After the 

screening of all police officers (which took almost six months), the psychologist 

from the MP health service and the researchers provided collective feedback to 

the entire corporation, including the AUDIT’s general results. As soon as the 

screening process was finished, the police officers classified by AUDIT in stage 

three or four (risk or possible alcohol-dependent people) received a brief 

intervention applied by the psychologist from the MP health service or by 

psychology undergraduate students previously trained by the researchers. 

Everyone who screened positive receive (or will receive) an intervention. Until 

now, there is no missed patient, but some of them (about 5%) avoid going in the 

first “call”.  

A focus group was conducted with the participation of all trained police 

officers and the psychologist from the MP health service. They considered the 

volunteer work of the MP police officers from CRA and the guarantee of data 

confidentiality as the most important points for the success of the project in this 

second phase.  However, they were concerned about the presence of only one 

health professional (the psychologist) who was available and motivated to do 

the brief interventions.  

 

Brief Discussion 

The real impact of projects such as this one can only be evaluated in the 

long term. On the other hand, it is possible to observe that the success of SBI 

implementation inside the MP institution was directly associated with the 

beginning of changes in the organizational culture. According to the 

psychologist, due to internal cultural factors, the police officers frequently use 
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alcohol to deal with the stressful situations linked to their work, as well as to 

celebrate during institutional parties. On these occasions, binge patterns of use 

are common.  

“The MP institution has its own characteristics, where the organizational 

culture of alcohol use is side by side with the emphasis on the abstinence inside 

the corporation”.  

 

Trying to change this reality, the coordinators of the institution gave 

significant support to this program during the second phase of the project. This 

support was directly associated with the CRA program creation, a spontaneous 

movement that came from within the institution. In spite of that, it is important to 

note that this is not a top-down project (at least for the professionals), like it was 

in the first project’s phase in the MP institution. The professionals who worked 

in the project were volunteer.  

The SBI project offered to the institution important tools to put in practice 

the actions they were thinking about, focusing on a more inclusive view about 

alcohol problems and the patterns of use. The fact that a significant number of 

the volunteer officers from CRA program were recovering people, who 

participated in the past in self-help groups, must be taken into account. 

Probably due to self-help groups’ influence, their discourse varied from a 

moderate pattern of alcohol use to a moralistic discourse, mainly focused on 

abstinence.        

An important issue to be taken into account is the moral aspects strongly 

present in military institutions. In the past, alcohol-related problems were 

considered moral problems. Usually they were initially ignored and when the 
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situation became serious, a punitive attitude was taken, such as retiring the 

officer. For this reason, there was a concern inside of the institution about the 

confidentiality of the AUDIT scores during this project's implementation. There 

was a possibility that officers would respond to the AUDIT with false answers to 

avoid punishment. The fact that the AUDITs were analyzed only by researchers 

who guaranteed the data’s confidentiality was a positive point that contributed to 

the success of the SBI implementation process. However, it must be noted that 

filling out the AUDIT and receiving the brief intervention were mandatory 

activities.  

 

Discussion 

The cases shown, their difficulties and the solutions encountered during 

the SBI program implementation process, raise some important issues. Our 

initial hypothesis was that a new training proposal, collectively negotiated and 

based on the principles of action research, would directly influence the main 

managers and health professionals of those health systems regarding the 

adoption of SBI. However, our hypothesis was not corroborated by the 

observations, especially in the case of the PHC services.  

It is possible that the organizational culture and the professionals’ 

motivation were more closely related to the professionals’ attitude change than 

the training method itself, in spite of the good evaluation it received.  

Some studies show that most of the difficulties found in implementing 

innovative proposals are more closely related to organizational processes. 

According to Rosenheck (2001), the daily decision making of those who work in 

complex organizations is shaped more by power structures, ingrained routines, 
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and established resource configurations than by current scientific findings. This 

can be one of the reasons that account for the failure to bring the rates of 

effectiveness and efficacy closer in SBI implementation process.  

Based on the action research proposal, different implementation 

strategies were constructed in each setting studied, considering those settings’ 

characteristics. In Juiz de Fora PHC centers, many of the difficulties found in 

the first phase were found again, especially professionals’ lack of motivation 

and lack of time to do the brief intervention, although they had no complaints 

about the screening instrument. The health system network is not very well 

structured, especially regarding the different sectors services and the referral 

system. Moreover, the political situation of the PHC had an important influence 

considering what was planned and what was really done, besides significant 

internal and external institutional disputes. The most important differences 

between this first group and the MP center were the institutional support and the 

police officers’ motivation to implement the project, even though sometimes this 

motivation was related to moral issues.   

An important conclusion of this study is that work with motivation, and in 

this case health professionals’ motivation, is a great challenge, especially when 

the service system’ realities and the professionals’ educations are not the ideal 

ones. In this way, Arouca (2003) points out the idea that Preventive Medicine 

(and this can be extended to other areas) is a discourse that points to significant 

changes in education and health services’ routines. Its practical application 

however, is not possible yet due to the present health system reality. In order to 

change this, it would be necessary to change health policies, which are closely 

linked to political, economical and social pressures, as well as national values 
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and priorities. It is always important to remember that definitions of knowledge 

and praxis are products subject to historical changes.  

It is possible to say that the aims of this study are being achieved day by 

day, with local negotiation and the focus on changing managers’ and 

professionals’ beliefs and attitudes. In spite of the limitations of this study, that 

the process of implementation engendered sensitization of the organization to 

alcohol issues and this was an important accomplishment of the project in both 

settings. In addition, the action research methodology was very important in the 

trial to bring research and practice closer, despite the fact that there is still a 

large gap between the elaboration of a project that requires major changes and 

its adoption by the social forces capable of implementing it.  
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3   CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Não se afobe, não 

Que nada é pra já...” 

Chico Buarque – Músico Brasileiro  
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Muitos estudos vêm apontando as rotinas de detecção seguidas por 

intervenções breves como estratégias viáveis e eficazes para se trabalhar com 

as questões relacionadas ao uso de risco de álcool e outras drogas. Porém, o 

que se observa na prática são muitas dificuldades para se conseguir a efetiva 

implantação dessas propostas. Ou seja, transpor a lacuna existente entre 

pesquisa e prática nos serviços de saúde. Muitas das dificuldades encontradas 

se devem à própria estrutura das instituições, com hierarquias rígidas, nas 

quais a maioria das propostas não leva em consideração a realidade dos 

profissionais de saúde para os quais são destinadas. São propostas 

verticalizadas, ou seja, modelos prontos colocados “de cima para baixo”. 

Segundo Campos (2006), o importante seria criar uma dinâmica de trabalho em 

que os chamados “recursos humanos” se tornassem os atores centrais do 

processo de mudança. Foi com base nesta perspectiva que o presente trabalho 

foi estruturado. 

 O objetivo geral foi avaliar o processo de implantação dessas estratégias 

em serviços de Atenção Primária à Saúde e a hipótese inicial era a de que uma 

proposta mais aberta de pactuação e também de capacitação influenciaria 

diretamente em uma melhor adesão às abordagens preventivas para uso de 

risco de álcool propostas aos gestores e principalmente aos profissionais de 

saúde. 

 Porém esta hipótese não foi totalmente corroborada pelas observações 

empíricas. Havia uma expectativa bastante positiva para a implantação da 

proposta antes do início do trabalho, porém no decorrer do processo uma 

mudança na conjuntura política local, com a mudança de alguns gestores, foi 
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ponto marcante para definir como o processo se daria a partir de então. Apesar 

de toda a pactuação coletiva inicial, que se configurou concretamente através 

da constituição de uma comissão ampliada denominada COPPERA (Comissão 

Permanente Sobre Políticas de Prevenção ao Uso de Risco de Álcool – JF), 

muitas foram as dificuldades para se implantar as estratégias preventivas 

propostas.  

Além da rede de saúde mental local ainda não estar bem estruturada, 

gerando problemas de referência e contra-referência dos pacientes, disputas 

de poder entre setores da secretaria de saúde também foram observadas 

principalmente em momentos estratégicos como na definição de quais políticas 

seguir, com lideranças pouco abertas à negociação intersetorial. Nos serviços 

de saúde, as equipes não estavam bem integradas, além de existirem equipes 

incompletas, faltando determinados perfis de profissionais (Ex: médicos que 

eram substituídos por residentes de Medicina) e haver alta rotatividade dos 

profissionais.   

Diferentes estratégias foram construídas levando em consideração a 

realidade de cada unidade de saúde. Porém, além da falta de motivação dos 

profissionais, tanto para o trabalho preventivo como para lidar com questões 

relacionadas ao uso de álcool e drogas, outras atividades foram consideradas 

como prioritárias. A questão do uso abusivo de álcool e outras drogas ainda é 

vista de forma isolada dos demais problemas de saúde, sendo que muitas 

vezes não é considerada um problema de saúde e sim um problema “social”. O 

que ocorre hoje é uma divisão do saber sobre um tema complexo e que, na 

prática, deveria ser considerado de forma mais ampla e integrada. 
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A falta de tempo no cotidiano de trabalho foi considerada como um dos 

grandes entraves do processo. É importante ressaltar que a queixa de “falta de 

tempo” não existe apenas em propostas como a que foi aqui apresentada. Para 

alguns autores (Valla & Siqueira, 1996 apud Vasconcelos, 2001) os graves 

problemas de desemprego e a crescente pobreza agravam os limites do 

sistema de saúde atual. Há um questionamento que se difunde entre 

profissionais de saúde: se a maneira como o atendimento de saúde se 

estrutura no Brasil permite que o profissional lide com o que alguns chamam de 

“sofrimento difuso apresentado pelas classes populares”. Alguns profissionais 

estimam que quase 60% das consultas tratam de problemas psicossomáticos, 

em que o tempo necessário para lidar com cada paciente não se coaduna com 

a relação eficiência/eficácia. Conseqüentemente, transferir conhecimento da 

pesquisa para a prática no mundo real pode ser visto como um aumento ainda 

maior da pressão de se fazer mais com os mesmos (e poucos) recursos 

disponíveis.  

Algumas conclusões podem ser tiradas a partir dos dados apresentados. 

A Metodologia escolhida – a pesquisa-ação – facilitou muito as observações 

feitas, contribuindo para a promoção de mudanças principalmente dentro de 

um ambiente específico – o serviço de saúde da Polícia Militar, que se 

diferenciou dos serviços de atenção básica por apresentar uma mobilização 

coletiva em prol da implantação da proposta. No que tange aos serviços de 

APS, essa mudança foi mais discreta. Os profissionais relataram estarem mais 

sensibilizados para o tema de prevenção ao uso de risco de álcool, mas que 

não existiam condições práticas e institucionais adequadas para implantar tais 

ações.  
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 Autores como Rosenheck (2001), Simpson (2002) e Sterling & Weisner 

(2006) destacam entre as possíveis barreiras organizacionais o fato de os 

afazeres e decisões diárias das instituições estarem mais ligados a estruturas 

de poder, a rotinas enraizadas e a relações estabelecidas no percurso das 

atividades cotidianas do que às recomendações científicas, baseadas em 

achados de pesquisa.  No caso das intervenções breves, esta pressuposição 

também pode ser aplicada. Enquanto dentro de ambientes controlados muitas 

pesquisas demonstram a eficácia da IB para usuários abusivos de álcool e 

outras drogas, nos cenários da prática cotidiana de serviços de saúde sua 

efetividade não pôde ser tão facilmente comprovada. Teoricamente, as 

técnicas de TIB parecem ser bastante úteis, especialmente para profissionais 

da atenção primária à saúde, mas sua aplicabilidade prática está ligada a 

muitas outras variáveis além do tipo de serviço onde ela será implantada. 

Apesar da proposta e do método de treinamento terem sido muito bem 

avaliados pelos profissionais, observa-se que os níveis de motivação dos 

profissionais para trabalhar com prevenção nesta área parecem não ser muito 

grandes. Os problemas associados ao uso problemático de álcool ainda não 

são considerados pelos profissionais e gestores uma “questão” importante na 

área da saúde. Há falta de conhecimento ou desconforto em relação ao tema 

álcool e drogas, ferramentas clínicas inadequadas, desconhecimento em 

relação aos recursos disponíveis e dúvidas sobre o que cabe a cada tipo de 

serviço atender. Segundo Saitz, et al. (2002) a satisfação do profissional em 

tratar problemas decorrentes do álcool é menor do que para o tratamento de 

outras patologias. Nesse sentido esse autor ressalta a importância de se 

trabalhar esse tema ainda durante a formação dos profissionais (graduação) e 
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de fornecer treinamentos que busquem melhorar sua auto-eficácia e satisfação 

com esse tipo de trabalho (Bradley et al., 2006) . 

Para McCarty, et al. (2006), além das metas compartilhadas nas 

equipes, há também tarefas que geram competição, nas quais profissionais de 

diferentes formações têm interesses conflitantes, influenciados pela sua cultura 

e ideologia. Este mesmo autor menciona que na área de saúde mental, em sua 

maioria, as tecnologias são parcialmente efetivas, sendo sua legitimidade 

baseada em um misto de evidências científicas, convicções ideológicas e 

opiniões subjetivas dos profissionais. Nesse sentido, Friedmann et al. (2000) 

afirmam: “Physicians’ concerns about patients’ objections may reflect on the 

physicians’ own ambivalence regarding these issues”.     

Assim, crenças e estigmas em relação ao uso e ao usuário de risco de 

álcool, e sobre a eficácia da prevenção nessa área também são vetores dessa 

questão (Saitz et al., 2003; Kaner et al., 2006). Essas crenças constituídas a 

partir de um conhecimento que vem em sua grande maioria do senso comum, 

ajudam a reforçar o panorama de uma formação deficitária na área da saúde 

hoje no Brasil, ainda muito centrada em uma lógica curativa e medicalizada. No 

caso do trabalho com usuários de risco de álcool e outras drogas o foco está 

freqüentemente no tratamento dirigido ao dependente e não na intervenção 

precoce, que diferencia os pacientes quanto aos múltiplos padrões de uso e 

problemas associados possíveis. 

Além das questões acima mencionadas, há de se considerar a 

existência de problemas gerais de insatisfação profissional dos trabalhadores 

da área de saúde.  Machado (2005) nos fala sobre a negligência em relação às 

políticas de recursos humanos ao longo do processo da Reforma Sanitária no 
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Brasil. Essa autora enfatiza que a década de 1990 foi “a década perdida” para 

os trabalhadores de saúde, pois nesse período não houve uma preocupação 

real com a formação e com os direitos trabalhistas desses profissionais. Não 

houve a elaboração de uma política de recursos humanos compatível com a 

concepção universalista que fundamentava a própria lógica do SUS (Sistema 

Único de Saúde) e que via os seus trabalhadores como peças-chave para a 

consolidação do próprio sistema. Só mais recentemente é possível observar 

algumas iniciativas de mudança desta realidade, com foco na educação 

permanente desses profissionais e no trabalho interdisciplinar. 

Concluindo, pode-se dizer que a dissociação entre a filosofia “oficial” do 

Ministério da Saúde com ênfase na prevenção, e a prática “curativa” observada 

nos serviços de saúde e na formação dos profissionais, é um dos fatores que 

dificulta a implementação de estratégias preventivas, como as rotinas de 

detecção e intervenções breves.  Nesse sentido, Sérgio Arouca (2003), coloca 

a idéia da Medicina Preventiva (e estende essa abordagem para as outras 

áreas da saúde) como um discurso que, apesar de acenar para mudanças (na 

educação e na prática), seria incapaz de realizá-las na atual conjuntura social e 

política. 

Com este trabalho pretendemos fomentar discussões e propor o 

emprego de metodologias adequadas ao estudo de problemas complexos 

como é o caso do funcionamento dos serviços de saúde. Ainda há muito a 

caminhar em termos da operacionalização de propostas preventivas e para tal 

é de fundamental importância o entendimento da realidade prática dos 

profissionais. Consideramos ainda fundamental problematizar nossas lógicas e 

referenciais, buscando “ações dispositivas”, que sejam capazes de gerar 
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mudanças concretas e com efeito positivo no cotidiano dos pesquisadores, 

profissionais e usuários dos serviços de saúde.    

A metodologia da pesquisa-ação foi útil na tentativa de aproximar teoria 

e prática, por meio da qual foi possível pensar a pesquisa como campo de 

intervenção social. Aplicar o saber científico às políticas e à prática é 

desafiador, assim como o uso dos insights da realidade concreta guiando a 

pesquisa. No entanto, há uma larga distância entre a elaboração de um projeto 

que proponha mudanças e sua real incorporação por forças sociais capazes de 

lhe dar concretude. Citando Campos (2006), é como se houvesse “uma 

inteligência a procura de um corpo que lhe dê capacidade real de movimento”.  
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Abstract 

 

 
Background: We evaluated the implementation’s process of an alcohol 
screening and brief intervention (SBI) program in Primary Health Care (PHC) in 
a Brazilian city. Methods: Action research qualitative methodology was utilized. 
Action research is especially suited to the goal of filling the gap between 
research evidence and practice, where researchers collaborate with local 
stakeholders to identify and enact solutions to problems of major importance to 
the stakeholders. Two different settings participated: public PHC services and a 
Military Police (MP) health service. All health professionals were trained on SBI 
strategies and supervised for 6 months. Results: 70 health professionals 
received the training in SBI in the PHC setting and eight volunteer police 
officers and one psychology received the training in SBI in the MP health 
service setting. There were difficulties in PHC implementation process related to 
organizational culture, low motivational levels, lack of time and priority devoted 
to other actions. There was a higher level of SBI implementation in MP, possibly 
related to professionals’ motivation and willingness to develop strategies to deal 
with obstacles. Conclusions: The main barriers to the implementation of SBI in 
the routine procedures of PHC professionals were related to the setting 
conditions and the professionals’ education. The action research methodology 
provided an opportunity to bridge the gap between research and practice, but it 
also shows that alcohol SBI faces significant challenges before it can be 
implemented in health care and social service settings in Brazil. 
 
  
Key words: alcohol, screening, brief intervention, health professionals, action 
research. 


