
1. INTRODUÇÃO 

 
O uso problemático de álcool vem sendo apontado cada vez mais, como 

um grande problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde 

reconhece que o uso problemático de álcool (uso nocivo e dependência) impõe à 

sociedade uma carga global de agravos indesejáveis e altamente dispendiosos, 

sendo uma das principais doenças do século 21. Estima-se que o ônus do álcool 

(incluindo doenças físicas como cirrose, pancreatite, hepatite alcoólica e também 

traumas causados por acidentes automobilísticos, por exemplo) seria responsável 

por 1,5% das mortes e 3,5% de DALYS (Anos de Vida Ajustados por 

Incapacidade), colocando o controle do uso de álcool como uma das prioridades 

de saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001). No Brasil, o 

documento “A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e Outras Drogas”, preparado pelo Ministério da Saúde, coloca o alcoolismo 

como um grande problema de saúde pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003), e 

assim o seleciona para compor a lista dos dez problemas de saúde que devem 

ser prioridades para o Programa Nacional de Saúde da Família.  

De acordo com o 1º Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil, realizado em 107 cidades em 2001, o uso de álcool ao 

longo da vida de álcool é de 68,7% e a estimativa de dependência de bebidas 

alcoólicas é de 11,2%, representando uma média de 19 milhões de pessoas 

dependentes.  Este estudo indica que as drogas lícitas são as mais usadas e 

trazem danosas conseqüências para a saúde pública (CARLINI et al., 2001). 

O uso problemático de álcool não está ligado apenas ao alcoolista ou à 

pessoa que se apresenta com hálito alcoólico. Há muitos padrões de uso de 
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álcool que causam riscos substanciais ou nocivos para o indivíduo. A 

Organização Mundial de Saúde define alguns limites para o chamado “beber de 

baixo risco”, estabelecendo um número de doses e também situações em que se 

deve preconizar a abstinência. Ao extrapolar tais limites, a pessoa já se coloca em 

risco de ter algum problema causado pelo uso do álcool ou até de futuramente 

desenvolver a síndrome de dependência alcoólica (BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 

2003).  

O uso excessivo de álcool por pacientes com transtornos psiquiátricos 

pode ser de alto risco para a sua saúde. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde, em seu Relatório sobre Neurociências lançado em 2004 no Brasil, a 

prevalência de dependência de álcool durante a vida é de 22% em indivíduos com 

algum transtorno psiquiátrico em comparação com 14 % na população geral, e se 

a pessoa tem qualquer transtorno mental, a probabilidade de dependência de 

álcool é 2,3 vezes maior do que sem tal transtorno (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004). O Relatório Mundial de Saúde de 2001 da OMS traz 

dados de que até 65% dos pacientes tratados em serviços de saúde mental têm 

um segundo diagnóstico de transtorno decorrente do uso de álcool (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2001).   

De modo geral, o abuso de álcool piora o curso e evolução de todos os 

transtornos psiquiátricos (BERGLUND; OJEHAGEN,1998). Há estudos que 

apontam que a taxa de comorbidade entre diagnósticos relacionados ao álcool e 

outros transtornos psiquiátricos é alta e, muitas vezes, não vêm recebendo a 

devida atenção por parte dos profissionais de saúde (HETEM,1999).  

A comorbidade traz sérias implicações para a identificação, tratamento e 

reabilitação do indivíduo doente; portanto, é preciso estar atento e tratar a todos 
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os transtornos que a compõem, ou a chance de insucesso terapêutico aumenta. 

Conseqüentemente, a primeira implicação da comorbidade entre uso 

problemático de álcool e outros transtornos psiquiátricos, é que ambos os quadros 

e suas respectivas complicações e interações devem ser alvo de tratamento. 

Desta forma, ambos devem ser diagnosticados, sendo então necessário uma 

anamnese detalhada, feita por um profissional que, por saber das altas taxas da 

prevalência desta associação, tentará ativamente caracterizá-la (HETEM,1999). 

 

1.1. Uso problemático de álcool 

 

 O uso de bebidas alcoólicas acompanha o homem ao longo de sua história. 

Existem registros do uso de álcool como medicamento em tábuas de escrituras da 

Mesopotâmia em 2200 a.C (BERRIDGE,1994). A Bíblia, no Antigo Testamento, 

também traz diversas citações sobre o uso de álcool, onde este aparece 

relacionado a celebrações, a decepções e à “perda do juízo” (BÍBLIA, 1988). 

 Apesar de já existirem relatos sobre o uso excessivo de álcool, foi a partir 

da Revolução Industrial que a medicina passou a considerar mais tal uso. Neste 

período, grande parte da população migrou do campo para a cidade, resultando 

em maior concentração populacional nos centros urbanos, possibilitando aos 

médicos observação mais detalhada. Além disto, com o desenvolvimento da 

tecnologia, a produção de bebidas alcoólicas em maior quantidade por preço mais 

barato aumentou, popularizando seu uso (LARANJEIRA; NICASTRI, 1996). Outro 

fator que também pode ter contribuído para o aumento do uso de álcool relaciona-

se à migração, que deixa as pessoas mais vulneráveis, já que têm que se adaptar 

à nova realidade. Dentro desse contexto, a medicina demonstra maior interesse 
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no estudo do uso excessivo de álcool, passando a constatar a prevalência de 

pessoas que faziam uso. Em seu artigo sobre a história dos conceitos e teorias 

sobre a dependência, Berridge (1994) coloca que, até a primeira metade do 

século XVIII, o uso de álcool foi considerado como algo sobre o qual o indivíduo 

tem controle, e o excesso foi colocado como opção da pessoa, não como 

compulsão. Foi a partir de 1750, que os médicos começaram a ver alguns 

usuários como pessoas que perderam a capacidade de beber moderadamente.  

 Em 1804, na Inglaterra, Thomas Trotter ampliou a discussão, colocando a 

embriaguez como uma “doença da mente”, que como doença, deveria ser tratada 

por um médico. Outro pesquisador importante da época, o norte-americano 

Benjamim Rush, também chamou a embriaguez de “doença” ou de “transtorno da 

vontade”.   

 Berridge (1994) aponta o século XIX como o século da “emergência” da 

adicção, século quando o alcoolismo passa a ser considerado uma doença e a 

ser visto como uma predisposição hereditária e da constituição do sujeito. 

 Após a 2ª Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde assume que o 

uso excessivo de álcool é um problema que está sob sua responsabilidade e 

propõe investigações para conceituar e definir as dependências. Em 1960, 

Jellinek (consultor da OMS para assuntos relacionados ao alcoolismo) define 

cinco tipos de alcoolismo e propõe que a co-ocorrência de tolerância, abstinência 

e perda de controle configurem um quadro de dependência.  

 A partir de então, começa a chamar a atenção dos pesquisadores o fato de 

o uso de álcool causar outros problemas além da dependência, como acidentes 

no trânsito, criminalidade e grande número de internações psiquiátricas. Na 

década de 70, vários estudos epidemiológicos são realizados e dois 
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pesquisadores, Milton Gross e Grifith Edwards, propõem um novo conceito para o 

alcoolismo, chamado de síndrome de dependência de álcool (SDA) 

(EDWARDS,1977). 

A SDA considera não só a presença de uma série de sintomas mas 

também a intensidade destes num continuum de gravidade. Além disso, começa-

se a fazer uma diferenciação entre dependência e problemas relacionados ao 

álcool. Dentro deste novo conceito, existem duas dimensões distintas: por um 

lado, a psicopatologia do beber; e por outro, uma dimensão enfocando todos os 

problemas decorrentes do uso ou da dependência de álcool. Dessa forma, o fato 

de a pessoa ter problemas no trabalho ou nas relações familiares devido ao uso 

de álcool, não é suficiente para diagnosticar a dependência; entretanto, pode-se 

considerar que o uso que faz de bebidas alcoólicas é uso problemático.  É 

importante, nesse caso, que o profissional de saúde faça uma intervenção com o 

objetivo de reduzir os danos e de prevenir o surgimento de outros problemas.  

A FIGURA 1 ilustra as duas dimensões propostas por Gross e Edwards: no 

eixo horizontal, a “psicopatologia do beber” e no eixo vertical, os problemas, 

variando ao longo de um continuum. No quadrante I, situam-se os indivíduos que, 

na medida em que aumenta a gravidade e a probabilidade da dependência, 

aumentam também as chances de desenvolver problemas diversos. No quadrante 

II, localiza-se a condição, onde o indivíduo embora não seja dependente, já está 

apresentando problemas decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, 

acidente automobilístico. No quadrante III, localizam-se os indivíduos que não 

apresentam nem problemas nem dependência, sendo abstêmios ou fazendo uso 

de bebidas alcoólicas, considerado de baixo risco. O quadrante IV deve ser 

desconsiderado, pois não é possível haver dependência sem problemas. 
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Figura 1: Relação entre a “psicopatologia do beber” e os problemas 

associados ao uso de álcool 

 

Para caracterizar a síndrome de dependência de álcool, foram propostas 

algumas situações: estreitamento do repertório do beber, aumento do 

comportamento de busca do álcool, aumento da tolerância ao álcool, sintomas de 

abstinência, alívio ou evitação dos sintomas de abstinência através da ingestão 

repetida do álcool, sensação subjetiva da necessidade de beber, reinstalação da 

síndrome após abstinência. Os critérios diagnósticos para uso nocivo e 

dependência da CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) e do DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) foram estabelecidos com 

base nas situações acima citadas.  

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde trabalha com quatro padrões 

de ingesta (BABOR et al, 2003). O primeiro padrão é o uso de baixo risco, ou 

seja, uso moderado, não extrapolando os limites recomendados: 

 Homens: 2 doses-padrão por dia, ou 3 doses por ocasião 

 Mulheres: 1 dose-padrão por dia, ou 2 doses por ocasião 

 Idosos: 1 dose-padrão por dia, ou 2 doses por ocasião 

(dose-padrão: 1 lata de cerveja, 1 dose de destilado, 1 taça de vinho) 

I II 

III IV 

Problemas 

Psicopatologia 
do beber 
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O segundo padrão dentro deste continuum é o uso de risco. O uso de risco 

é um padrão de consumo de álcool que aumenta as chances de problemas para o 

usuário, ou seja, a pessoa está bebendo acima dos limites e está se colocando 

em situações de risco. 

O terceiro e o quarto padrão de uso de álcool caracterizam os critérios 

diagnósticos da CID-10 de uso nocivo e síndrome de dependência: 

 Uso Nocivo: 

• Requer dano real à saúde física ou mental 

• Conseqüências sociais adversas 

• Uso freqüentemente criticado por outras pessoas 

 

 Dependência de Álcool:       (três ou mais dos requisitos abaixo, em 

algum momento durante o ano anterior) 

• Desejo forte ou compulsão para consumir o álcool. 

• Dificuldades em controlar o uso de álcool em termos de início, 

término ou níveis de consumo. 

• Estado de abstinência fisiológico quando o uso cessou ou foi 

reduzido, evidenciado pela síndrome de abstinência e pelo uso da 

substância com o intuito de aliviar ou evitar sintomas de abstinência. 

• Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes de 

álcool são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por 

doses mais baixas. 

• Abandono progressivo dos prazeres ou interesses alternativos 

em favor do uso de álcool, aumento da quantidade de tempo necessário 

para obter ou usar o álcool ou para se recuperar de seus efeitos. 



 8 

• Persistência no uso do álcool, apesar da ocorrência de 

conseqüências nocivas.  

Dentre os quatro padrões de ingesta propostos pela Organização Mundial 

de Saúde, três deles (uso de risco, uso nocivo e dependência) expõem os 

usuários a riscos e aumentam as chances de que desenvolvam diversos tipos de 

problemas (físicos, sociais, legais, emocionais,...). Devido a isto, eles podem ser 

agrupados dentro de um termo mais amplo, o “uso problemático de álcool”.  

Com a introdução desses conceitos a respeito do uso de álcool abre-se um 

novo campo de estudos, com ênfase em prevenção, cuidados primários, 

planejamento de saúde, identificação e intervenção precoces (BABOR; HIGGINS-

BIDDLE, 2003; FURTADO, 2003). 

 

1.2. Identificação do uso problemático de álcool por profissionais de saúde 

 

  A identificação precoce do uso problemático de álcool é muito importante, 

uma vez que propicia ao profissional a oportunidade de agir de forma preventiva, 

contribuindo para a redução dos problemas causados pelo uso problemático de 

álcool. No caso de pessoas que estejam em tratamento para alguma doença, o 

uso de álcool também pode prejudicar o tratamento e o prognóstico da 

enfermidade. 

 Entretanto, a maior parte das pessoas que fazem uso problemático de 

álcool não é reconhecida. Geralmente, elas se apresentam com sintomas ou 

problemas que não parecem estar relacionados diretamente ao fato de beberem. 

Ou seja, muitos pacientes procuram inicialmente a assistência médica trazidos 

por doenças ou condições subseqüentes ao uso de álcool em padrões acima do 
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limite de baixo risco; entretanto, os profissionais de saúde encontram muitas 

dificuldades para perguntar aos pacientes a respeito do uso de álcool e, assim, 

para diagnosticar casos de uso problemático de álcool.  Estas sub-notificações já 

foram observadas em pesquisas internacionais e nacionais. 

  Nos EUA, uma pesquisa mostrou que apenas 39% dos pacientes 

atendidos por médicos nos últimos dois anos haviam sido interrogados a respeito 

do uso de álcool (DEITZ; ROHDE; BERTOLUCCI, 1994). No Brasil, os problemas 

relacionados ao álcool também não ganham muita atenção. Em 1997, foi 

realizado um estudo de prevalência de problemas psiquiátricos entre pacientes de 

primeiro atendimento no HC da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP e o 

diagnóstico de alcoolismo apareceu em 23,2% dos casos. Destes, apenas 7,4% 

haviam sido encaminhados para tratamento psiquiátrico (SMARIA et al., 1997). 

Um outro estudo epidemiológico, realizado na Santa Casa de São Paulo, rastreou 

100 pacientes homens e 23 destes receberam o diagnóstico de alcoolismo. Desse 

grupo, apenas 13 haviam recebido diagnóstico anterior, mostrando que o número 

de subdiagnósticos é alto (FOTIN; LIBRE; MELLO, 1995). Na Universidade 

Federal da Paraíba, também houve um estudo de identificação de uso 

problemático de álcool entre os pacientes do Ambulatório Geral e 17,5% 

pontuaram positivo, enquanto foram encontradas referências ao uso de álcool em 

apenas 4,1% dos prontuários (LIMA; FORMIGA; MEDEIROS, 1986). No mesmo 

Hospital Universitário da Paraíba, avaliou-se a prevalência de problemas 

relacionados ao álcool em pacientes internados na Clinica Médica e entre os 51 

pacientes, diagnosticados como usuários abusivos de álcool, apenas 6,9% 

haviam recebido o diagnóstico de alcoolismo (LIMA et al., 1985). Estes estudos 
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confirmam que, em diversos Hospitais Universitários do país, os profissionais não 

estão detectando suficientemente o uso problemático de álcool. 

 Em Ribeirão Preto, também já existem alguns dados sobre subdiagnósticos 

em Hospital Universitário. De uma amostra de 78 pacientes usuários do Serviço 

Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP, foram encontrados 19 pacientes que 

preencheram os critérios para uso nocivo ou dependência ao álcool. Dentre 

esses, 52,3 % não haviam sido reconhecidos na avaliação de rotina realizada 

pelo residente em psiquiatria (MACEDO; CORRADI; FURTADO, 2002). A 

literatura traz alguns dados de que, de maneira geral, menos de 50% dos 

pacientes que apresentam problemas com álcool são identificados e muitas 

dessas identificações se dão quando o paciente já está sofrendo as 

conseqüências do uso (BERTOLOTE, 1997). 

 Tal conduta reflete, provavelmente, uma deficiência na formação dos 

profissionais de saúde, já que muitos deles referem não investigar o uso de álcool 

por não saberem lidar com o problema, ou por não conhecerem instrumentos 

rápidos de rastreamento, ou por ainda não terem refletido sobre as influências do 

uso problemático de álcool na saúde do paciente (PILLON; LUIS; LARANJEIRA, 

2003; BABOR et al., 2003; KERR-CORRÊA et al., 1989).  
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1.3. Identificação do uso problemático de álcool através de instrumentos de 

rastreamento e diagnóstico 

 

 Os instrumentos de rastreamento de uso problemático de álcool foram 

desenvolvidos para contribuir com os profissionais na investigação de padrões de 

consumo que possam estar trazendo danos ao indivíduo. Tais instrumentos 

podem ser usados pelos profissionais de saúde com um mínimo de treinamento e 

contribuem na realização de uma avaliação breve. Eles são úteis no dia a dia do 

profissional, por serem de fácil e rápida aplicação e por oferecerem uma 

pontuação clara que indica a existência de indícios de problemas relacionados ao 

álcool. Os testes foram avaliados com base em sua capacidade de diferenciar 

com segurança entre os indivíduos que apresentam a condição pesquisada e os 

que não apresentam. Entretanto, eles não são instrumentos de diagnóstico, 

oferecendo resultados que mostram uma probabilidade de uso problemático de 

álcool. 

 O CAGE, elaborado na década de 70, é um questionário com essa 

finalidade, contendo apenas quatro perguntas com respostas objetivas (sim/não), 

sendo amplamente utilizado devido à facilidade de aplicação e à boa 

aceitabilidade por médicos e pacientes. Foi validado no Brasil em 1983 por Masur 

e Monteiro. Geralmente, considera-se como “CAGE POSITIVO” (probabilidade de 

uso problemático de álcool) duas ou mais respostas “sim”. Uma das limitações 

desse instrumento é a não diferenciação entre problemas atuais e pregressos; 

entretanto, de maneira geral, o teste apresenta sensibilidade e especificidade 

satisfatórias (0,88 e 0,83 respectivamente), sendo mais sensível no que se refere 

à dependência de álcool (EWING, 1984). 
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 Outro teste de rastreamento muito utilizado é o AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Identification Test). Ele foi desenvolvido por Babor e colaboradores 

(2003), a pedido da Organização Mundial da Saúde, para ser usado como 

instrumento de rastreamento de uso de risco, uso nocivo e dependência de álcool, 

tendo já sido validado no Brasil (MÉNDEZ, 2003).  

 O AUDIT, composto por dez questões graduadas de zero a quatro, enfatiza 

a identificação de distúrbios atuais (último ano), avaliando padrão de consumo de 

álcool, sintomas de dependência e problemas relacionados ao uso de álcool. Ele 

vem sendo muito bem aceito pelos profissionais e é utilizado em diversos serviços 

de saúde (REINERT; ALLEN, 2002). 

 Os testes de rastreamento vêm sendo muito estudados, principalmente 

para verificação da validade em relação a grupos específicos, como mulheres, 

idosos, adolescentes e pacientes psiquiátricos. Em 1989, Sokol e colaboradores 

propuseram uma modificação no questionário CAGE para ser usado com 

gestantes. Este instrumento recebeu o nome de T-ACE, e foi validado no Brasil 

em 2002 (FABBRI, 2002). Alguns autores propõem que, para que sejam 

garantidas sensibilidade e especificidade satisfatórias, sejam feitas adaptações 

mudando-se o ponto de corte do instrumento. Cherpitel e Borges (2000) 

propuseram o uso do ponto de corte ≥1 no instrumento CAGE quando usado com 

mulheres e Babor e colaboradores (2003) também sugerem que a detecção feita 

pelo AUDIT pode ser aperfeiçoada ao reduzir ou aumentar o ponto de corte do 

instrumento no uso com determinados grupos.  

 Como mencionado, os instrumentos de rastreamento indicam uma 

possibilidade de existência de um problema, mas não podem ser usados para a 

realização de um diagnóstico psiquiátrico. Para este fim, o instrumento mais 
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utilizado é a entrevista estruturada, em conformidade com os Critérios 

Diagnósticos para Pesquisa (CDP-10) da CID-10. Essa entrevista permite a 

identificação do uso nocivo e da síndrome de dependência de álcool, utilizando 

critérios derivados do Capítulo V – Transtornos Mentais e de Comportamento, da 

CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1993).  Foi desenvolvida para 

uso clínico e educacional geral e quando aplicada por profissional qualificado, 

pode ser considerada como de alta confiabilidade para o diagnóstico de 

transtornos relacionados ao uso de álcool (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 1998). 

 

1.4. Comorbidade 

 

Com os novos conceitos de uso problemático de álcool e com o 

desenvolvimento de instrumentos de identificação precoce, foi observado que a 

população portadora de algum diagnóstico psiquiátrico era mais vulnerável a 

desenvolver transtornos decorrentes do uso de bebidas alcoólicas.  

Isto despertou grande interesse na comunidade científica, que ampliou o 

número de estudos nessa área, visando conhecer qual diagnóstico psiquiátrico 

estaria mais relacionado ao uso de álcool, verificar a etiologia desta associação e 

as possíveis conseqüências desta. Na literatura, a ocorrência concomitante de 

dois ou mais diagnósticos é chamada de comorbidade, portanto, quando se 

diagnostica um transtorno por uso de álcool e outro transtorno psiquiátrico, pode-

se dizer que há uma comorbidade (FEINSTEIN, 1970; LARANJEIRA; NICASTRI, 

1996; YOSETAKE; PINHEIRO; FURTADO,1999).  
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1.4.1. Epidemiologia 

 

 Dois grandes estudos epidemiológicos sobre comorbidade foram realizados 

no EUA, o “Epidemiologic Catchment Area” (ECA) (REGIER et al.,1990) e o 

“National Comorbidity Survey” (NCS) (KESSLER; NELSON; MCGONAGLE,1996). 

Para compor a amostra do ECA, foram entrevistadas 20.000 pessoas e 13.5 % 

dos entrevistados faziam uso problemático de álcool.  Entre as pessoas que 

nunca apresentaram transtornos psiquiátricos, o índice de uso problemático ou 

dependência de álcool foi de 11% e entre aqueles que já tinham recebido algum 

diagnóstico psiquiátrico durante a vida, 22,3% apresentaram problemas com 

álcool. O diagnóstico mais relacionado ao uso de álcool foi o de transtorno de 

personalidade anti-social, seguido por mania, esquizofrenia, transtorno de pânico, 

transtorno obsessivo-compulsivo, distimia, depressão maior e fobias. O NCS 

encontrou resultados semelhantes para a associação entre dependência e 

transtornos psiquiátricos: a maior taxa de comorbidade foi encontrada entre as 

pessoas com o transtorno de personalidade anti-social, seguida pelo transtorno 

bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo grave, 

transtorno de estresse pós-traumático e transtorno do pânico (KESSLER; 

NELSON; MCGONAGLE,1996). 

 No Brasil existem poucos estudos sobre o tema. Ratto realizou um estudo 

em São Paulo em 2000 com pacientes usuários de serviços psiquiátricos, 

portadores de transtorno psiquiátrico grave, buscando conhecer taxas de 

prevalência de uso de substâncias psicoativas. Em relação ao abuso de álcool, 

este foi detectado em 23,1% dos pacientes com transtornos do espectro da 

esquizofrenia, em 16,7% com transtorno esquizoafetivo, em 8,7% com transtorno 
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afetivo bipolar, em 6,2% com depressão grave com sintomas psicóticos e em 

4,5% dos pacientes com esquizofrenia. 

 

1.4.2. Etiologia 

 

Mesmo encontrando-se altas taxas de co-ocorrência de transtornos 

psiquiátricos e uso de substâncias, pouco se conhece a respeito da etiologia 

dessa associação. Tal desconhecimento se deve principalmente às diferentes 

formas de manifestação de ambos transtornos e também ao fato de que os 

estudos realizados na área usam diferentes abordagens metodológicas 

(MERIKANGAS; STEVENS; FENTON, 1996).   

Mueser, Drake e Wallach (1998) realizaram uma revisão bibliográfica sobre 

o assunto, verificando hipóteses para o aparecimento freqüente de diagnósticos 

duplos. O estudo desses pesquisadores concentrou-se em transtornos por uso de 

substâncias associado ao que denominaram de transtornos mentais graves: 

esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. No entanto, as quatro hipóteses 

verificadas por este estudo são também usadas na literatura para explicar a 

comorbidade entre transtornos por uso de substâncias e outros transtornos 

mentais, que não a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar (LARANJEIRA; 

NICASTRI,1996). 

 As hipóteses que tentam elucidar a relação entre os transtornos por uso de 

substâncias (TUS) e outros transtornos psiquiátricos (TPQ) são: 

• Hipótese de um fator comum – as altas taxas de comorbidade resultam de 

fatores que apresentem risco tanto para os TUS quanto para os TPQ. 
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• Hipótese de transtorno por uso de substâncias secundário ao transtorno 

psiquiátrico – os TPQ aumentam as chances do indivíduo desenvolver 

TUS. 

• Hipótese de transtorno mental secundário ao transtorno por uso de 

substâncias – o uso de substâncias pode precipitar algum TPQ no 

indivíduo.  

• Hipótese bidirecional – cada um dos transtornos aumenta as chances de 

que o outro ocorra. 

 

1.4.2.1 .Hipótese de um fator em comum: 

 

 Nesse caso, há um fator que aumenta as chances tanto do 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos quanto de transtornos por uso de 

substâncias: 

I. Fatores genéticos: há inúmeras evidências de que os fatores genéticos 

contribuem para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e de 

transtornos por uso de substâncias. O que vem sendo investigado é se a 

vulnerabilidade genética para um transtorno também aumenta as chances 

de que o outro ocorra (GORWOOD; BELLIVIER; LEBOYER, 2000; 

MUESER; DRAKE; WALLACH, 1998; MERIKANGAS; STEVENS; 

FENTON, 1996). 

II. Transtorno de personalidade anti-social (TPAS): muitas pesquisas indicam 

que TPAS e o Transtorno de Conduta (TC) estão fortemente associados 

ao TUS. Além disso, a associação entre ambos leva a um curso mais 

grave do TUS, incluindo um início precoce deste, com maior risco de 
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dependência e com piores conseqüências físicas, sociais e legais.  Há 

também evidências de uma associação entre o TPAS e outros transtornos 

psiquiátricos, principalmente esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. A 

forte associação entre TPAS, TC e TUS e a alta prevalência de TPAS 

entre os transtornos psiquiátricos graves indicam que existe uma grande 

chance do TPAS ser um fator em comum para o desenvolvimento da 

comorbidade TUS & TPQ (BAHLMANN; PREUSS; SOYKA, 2002; FU et 

al., 2002). 

III. Outros possíveis fatores em comum: 

a. Fatores ambientais toxicológicos: a exposição a um agente físico 

causador de risco ambiental pode aumentar as chances para o 

desenvolvimento de um TPQ e também para o TUS, por 

exemplo, uso de álcool durante a gestação. 

b. Fatores ambientais psicossociais: um fator estressor pode 

desencadear tanto um transtorno psiquiátrico como o uso de 

substâncias, por exemplo, negligência paterna ou abuso sexual.  

 

1.4.2.2. Hipótese de transtorno por uso de substâncias secundário: 

 

 Há uma hipótese de que as pessoas portadoras de algum sofrimento 

mental estariam mais vulneráveis a desenvolver algum transtorno por uso de 

substâncias. Esta hipótese vem sendo apresentada na literatura em três 

variantes: 

 I. Automedicação: as substâncias não são escolhidas aleatoriamente, mas 

sim selecionadas de acordo com seu efeito psicofarmacológico específico, 
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buscando com isto, alívio para determinados sintomas (MERIKANGAS; 

STEVENS; FENTON, 1996). Um estudo retrospectivo realizado por Abraham e 

Fava (1999) com 375 pacientes com diagnóstico de depressão observou que a 

dependência de álcool ocorreu em média 4,7 anos após o primeiro episódio 

depressivo. Tal pesquisa levou o autor a concluir que o álcool vinha sendo usado 

como forma de amenizar sintomas depressivos entre esses pacientes. Há estudos 

que mostram que a fobia social pode ser um fator de risco para o uso 

problemático de álcool. Um estudo longitudinal realizado com adolescentes 

encontrou dados de que a fobia social prediz o início do uso regular e do uso de 

risco de álcool, talvez pelo fato de as pessoas usarem o álcool como forma de 

controlar a ansiedade e ficarem mais sociáveis (ZIMMERMANN et al., 2003; 

LEPINE; PELISSOLO, 1998; SWENDSEN et al., 1998).  

 II. Alívio da disforia: é uma hipótese mais geral do que a da automedicação. 

As pessoas com transtornos psiquiátricos graves seriam mais propensas a um 

humor disfórico, o que os levaria ao uso de substâncias como busca de alívio 

(ADDINGTON; DUCHAK, 1997; PRISTACH; SMITH, 1996; NOORDSY et al., 

1991). Além do humor disfórico, os transtornos mentais também trazem outras 

conseqüências que podem ser fatores de risco para o uso de substâncias, como o 

isolamento social, o empobrecimento das habilidades interpessoais, o fracasso 

escolar e vocacional, a pobreza, falta de atividades rotineiras e a associação com 

grupos desviantes. 

 III. Supersensibilidade: pesquisas mostram que pacientes com transtornos 

mentais vivenciam maior número de conseqüências negativas ao usar pequenas 

doses de substâncias psicoativas, podendo desenvolver algum transtorno pelo 
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uso desta substância mais rapidamente do que pessoas que não são portadoras 

de transtornos psiquiátricos (DRAKE et al., 1990).  

 

1.4.2.3. Hipótese de transtorno mental secundário: 

 

 Evidências sugerem que o abuso de substâncias pode precipitar um 

transtorno psiquiátrico em indivíduos vulneráveis. Tem sido relatado que o 

alcoolismo eleva as chances de depressão em quatro vezes (HASIN; GRANT, 

2002). Brook et al. realizaram um estudo (2002) em que verificou que, quanto 

mais precoce o uso de álcool, maior é a chance de a pessoa apresentar um 

episódio depressivo no começo da idade adulta. As propriedades farmacológicas 

do álcool podem levar um indivíduo à depressão após uso excessivo crônico de 

álcool. Ou ainda, o uso problemático de álcool pode causar prejuízos 

psicossociais, despertando fortes sentimentos de culpa e falta de esperança, o 

que pode desencadear um episódio depressivo (HODGINS et al., 1999).  

Alguns estudos mostram que a dependência de álcool pode levar ao 

primeiro episódio de mania em pessoas predispostas (ESCAMILLA et al., 2002) e 

que o curso da doença é mais grave entre os pacientes que fazem uso de álcool e 

drogas (CASSIDY; AHEARN; CARROLL, 2001). Estes pacientes apresentam 

mais estados de humor disfóricos e irritáveis, maior resistência ao tratamento e 

necessitam com mais freqüência de internações (BRADY; SONNE, 1995).    
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1.4.2.4. Hipótese bidirecional: 

 

 Esta hipótese sugere que o transtorno por uso de substâncias e os outros 

transtornos psiquiátricos influenciam-se mutuamente, ou seja, independe a 

condição que começou primeiro, as duas se influenciam no decorrer do tempo.  

 Marquez e colaboradores (2003) realizaram um estudo investigando a 

relação entre a dependência de álcool e o transtorno do pânico. O estudo 

verificou que a dependência de álcool piora o transtorno do pânico, aumentando o 

número de crises e levando a maiores níveis de ansiedade antecipatória. Outros 

autores também encontraram dados que mostram que pacientes alcoolistas com 

transtornos de ansiedade têm pior prognóstico, já que a ansiedade aumenta o 

número de recaídas e contribui para a manutenção do uso de álcool (SCHADE et 

al., 2003; KUSHNER; ABRAMS; BORCHARDT, 2000). 

 A hipótese bidirecional também é válida para a associação entre 

transtornos por uso de substâncias e outros diagnósticos que não a ansiedade, 

como por exemplo, a depressão e a esquizofrenia (PETTINATI et al., 1997; 

SULLIVAN et al., 1995). 

 

1.4.3. Conseqüências 

 

A comorbidade entre uso problemático de álcool e depressão pode 

complicar o desfecho clínico desses quadros, aumentando os episódios de 

depressão ao longo da vida e piorando a resposta ao tratamento. Em relação à 

associação esquizofrenia e uso problemático de álcool, observa-se que os 

pacientes sob estas condições conseguem poucos resultados no tratamento, 



 21 

principalmente no que diz respeito aos sintomas positivos da doença (GRENN et 

al., 2003; PENCER; ADDINGTON, 2003; SWOFFORD et al.,2000).  O uso de 

álcool e de outras substâncias também aparece muito relacionado à não 

aderência ao tratamento medicamentoso, o que agrava os sintomas da 

esquizofrenia e piora o convívio social do paciente (OWEN et al., 1996; KENT; 

FOGARTY; YELLOWLEES, 1995; CHOULJIAN et al., 1995). 

 Com o aumento de todos estes problemas, o paciente precisa ser 

hospitalizado por mais vezes, o que coloca o uso de álcool como um dos 

principais fatores de risco para recorrentes internações (SULLIVAN et al.,1995). É 

relatado que a comorbidade entre esquizofrenia e transtornos relacionados ao uso 

de álcool e outras substâncias é muito danosa ao paciente, levando-o a um 

desenvolvimento empobrecido e a um pior prognóstico (PULVER et al., 1989). 

 

A literatura apresenta evidências da importância de se investigar a 

existência de uma comorbidade. Entretanto, no Brasil não é possível encontrar 

muitos estudos dedicados a este tema e, como já foi visto anteriormente, os 

profissionais de saúde não se encontram preparados para identificar o uso 

problemático de álcool.  Uma investigação mais ampla é importante, pois leva o 

profissional a entender melhor o que ocorre com o paciente, a compreender a 

etiologia de sua doença e a tratá-lo de forma mais efetiva. 
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2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A literatura traz inúmeros dados sobre os danos causados pelo uso 

problemático de álcool. Quando este uso é feito por uma pessoa portadora de um 

transtorno psiquiátrico, os prejuízos parecem aumentar. Frente ao que foi 

exposto, formulamos as seguintes questões norteadoras, que nos orientaram no 

planejamento da investigação: 

• Qual a freqüência de uso problemático de álcool, em pacientes 

psiquiátricos em tratamento ambulatorial especializado em um serviço 

universitário de referência terciária?   

• Como se apresentam diferentes fatores sócio-demográficos na co-

ocorrência do uso problemático de álcool e transtornos psiquiátricos?  

• Quais diagnósticos psiquiátricos estão habitualmente relacionados ao uso 

problemático do álcool?  

• O instrumento de rastreamento CAGE é eficaz na detecção do uso 

problemático de álcool entre pacientes ambulatoriais com transtornos 

psiquiátricos?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL: 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é identificar o uso problemático de álcool 

em pacientes com transtornos psiquiátricos, a partir da realidade clínica 

assistencial de um serviço universitário.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

I. Verificar a prevalência do uso problemático de álcool entre indivíduos em 

tratamento no Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do HC-FMRP-

USP, portadores de diagnóstico pertencente a um dos seguintes quatro 

grandes grupos diagnósticos da CID-10: - esquizofrenia, transtorno bipolar, 

depressão e ansiedade. 

II. Relacionar fatores sócio-demográficos com o uso problemático de álcool 

entre pacientes com transtornos psiquiátricos. 

III. Identificar quais diagnósticos psiquiátricos, dentre os quatro grupos 

diagnósticos sob estudo, estão relacionados ao uso problemático de álcool 

nas condições típicas da clientela ambulatorial de um serviço universitário. 

IV. Avaliar o desempenho do instrumento de rastreamento CAGE em um 

grupo específico de pacientes com transtornos psiquiátricos. 
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4. METODOLOGIA 

 

 O delineamento do estudo foi do tipo quantitativo, descritivo, transversal, 

sobre uma amostra clínica ambulatorial, recrutada segundo critérios de adesão, 

sem regime fixo de ordem de inclusão, de forma aleatória e independente em 

relação a interferências dos profissionais assistentes. 

 

4.1. Sujeitos 

 

 A coleta de dados foi realizada nos dias de consulta dos pacientes. Os 

sujeitos foram escolhidos de forma aleatória, não havendo encaminhamento 

destes pelo serviço.  Ao chegar no ambulatório, os entrevistadores verificavam a 

lista dos pacientes que seriam atendidos naquele dia, e marcavam os que ainda 

não haviam sido entrevistados. Pediam para que o médico residente explicasse 

ao paciente o motivo da pesquisa e perguntasse se ele concordava em participar. 

Quando havia concordância, o médico se retirava da sala e o entrevistador 

entrava para fazer a pesquisa. Desta forma, foram entrevistados 157 pacientes, 

entretanto, após o uso dos critérios de exclusão, o grupo ficou composto por 127.  

 A amostra foi constituída por 127 sujeitos, homens e mulheres, pacientes 

em atendimento nas Unidades de Transtorno de Ansiedade, Esquizofrenia e 

Transtornos de Humor do Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do HC-

FMRP-USP, no período de 1999 a junho de 2004. Foram formados quatro grupos 

comparativos: 

Grupo F20: formado por 34 pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia (F20).  
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Grupo F31: formado por 30 pacientes com diagnóstico de Transtorno Afetivo 

Bipolar (F31). 

 

Grupo F32: formado por 33 pacientes com diagnóstico de Episódio Depressivo 

(F32). 

 

Grupo F4: formado por pacientes com transtornos de ansiedade: 3 pacientes com 

diagnóstico de Transtornos Fóbico-Ansiosos (F40) e 27 pacientes com 

diagnóstico de Outros Transtornos de Ansiedade (F41). Estes dois diagnósticos 

foram escolhidos por apresentarem a ansiedade propriamente dita como sua 

manifestação principal, o que não ocorre, por exemplo, com o transtorno 

obssessivo-compulsivo (TOC), já que a literatura vem mostrando que há indícios 

da presença de disfunção central, de núcleos de base e do cíngulo destes 

pacientes, aproximando o diagnóstico de TOC às psicoses e afastando-o dos 

demais transtornos de ansiedade (GENTIL FILHO; LOTUFO NETO, 1996). 

  Estes quatro grupos diagnósticos foram escolhidos por serem citados na 

literatura como tendo forte associação com o uso problemático de álcool (REGIER 

et al.,1990) e também por serem os mais prevalentes entre os casos atendidos no 

Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do HC/FMRP – USP. 
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4.2. Critérios de Inclusão 

 

  Os critérios de inclusão na pesquisa foram os seguintes: possuir mais de 

18 anos de idade; estar em atendimento no Serviço Ambulatorial de Clínica 

Psiquiátrica do HC – FMRP – USP tendo passado por consultas de triagem e de 

psiquiatria geral para definição do diagnóstico e da conduta; ser portador de 

transtorno psiquiátrico, classificado pela CID-10, dentro de algum dos seguintes 

grupos: F20 (Esquizofrenia), F31 (Transtorno Afetivo Bipolar), F32 (Episódio 

Depressivo), F40 e F41 (Transtornos Fóbico-Ansiosos e Outros transtornos de 

Ansiedade, respectivamente); estar em condições de oferecer informações 

confiáveis; concordar em participar da pesquisa.  

   

4.3. Critérios de Exclusão 

 

 Foram excluídos do estudo os indivíduos que não atenderam às condições 

do item 4.2. e pacientes que estavam em quadro clínico instável ou reagudizando.  

 

4.4. Local 

 

 Os dados foram coletados no Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.  
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• Caracterização do Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do 

HCFMRP-USP 

 

 O Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do HCFMRP-USP (SACP) 

possui uma equipe multiprofissional composta por docente, médicos psiquiatras, 

residentes do 1º e do 2º ano em psiquiatria, terapeuta ocupacional, psicólogos, 

assistentes sociais, aprimorandos em psicologia e terapia ocupacional e 

estagiários graduados em psicologia.  

 Este Serviço fornece assistência psiquiátrica em nível ambulatorial, 

disponível para a rede pública através do SUS, obedecendo a uma orientação 

atual voltada para os objetivos de hierarquização da assistência, em que o HC-

FMRP-USP está identificado com o nível de atenção terciária à saúde.  

 Desde 1996 os atendimentos do SACP passaram a ser divididos em dois 

grupos de unidades: unidades de psiquiatria geral e unidades de psiquiatria 

especializada. As unidades de psiquiatria geral compreendem a unidade de 

triagem psiquiátrica e a unidade de psiquiatria geral. Essas unidades têm a 

finalidade de oferecer uma primeira recepção dos casos encaminhados, 

realizando uma verificação das condições de encaminhamento e adequação do 

referenciamento para algum programa especializado, caso necessário. Quando 

os pacientes chegam ao HC passam por uma entrevista com o Serviço Social que 

realiza um levantamento sócio-econômico para fins de registros de dados da 

unidade. Depois seguem para a consulta de triagem psiquiátrica. Nesse 

momento, alguns pacientes são contra-referenciados quando se considera que o 

quadro clínico está estável e não há justificativas técnicas para um atendimento 

no SACP. Todos os casos aceitos pela triagem são encaminhados para um 
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período de avaliação e levantamento de história clínica na unidade de psiquiatria 

geral, por um período de quatro a oito consultas. Após o esclarecimento do 

diagnóstico e a definição da terapêutica adequada, o paciente é encaminhado 

para programas especializados ou então é contra-referenciado para a rede. 

 Os serviços especializados estão distribuídos de acordo com critérios de 

grupos diagnósticos, de grupos etários ou de técnicas psicoterapêuticas. 

Compõem o serviço especializado as seguintes unidades: Unidade de 

Transtornos de Ansiedade, Unidade de Esquizofrenia e outros Transtornos 

Delirantes, Unidade de Transtornos do Humor I e II, Unidade de Transtorno 

Somatoformes, Unidade de Alcoolismo e outras Substâncias Psicoativas, Unidade 

de Psiquiatria de Adolescentes, Unidade de Psiquiatria Geriátrica, Unidade de 

Psicoterapia Breve, Unidade de Psicoterapia de Grupo Breve, Unidade de Grupo 

de Reabilitação, Unidade de Terapia Ocupacional e Unidade de Psicodiagnóstico.  

 A modalidade de atendimentos varia em função da gravidade do problema 

do paciente, podendo ser semanal, mensal, ou com espaçamento maior, quando 

em vias de estabilização do quadro. Pacientes com complicações que impedem o 

contra-referenciamento para a rede secundária e primária, permanecem em 

atendimento continuado, mesmo estáveis, sem prazo determinado de alta. Os 

demais, quando estáveis, recebem alta do serviço e retornam ao atendimento 

regular na rede assistencial, conforme a regionalização dos serviços na região de 

Ribeirão Preto.  

 Por ser um serviço de atenção terciária à saúde, atende pacientes em 

estado mais graves. A maioria dos pacientes atendidos por este ambulatório vem 

encaminhada devido a dificuldades encontradas pelos profissionais para definir 
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um diagnóstico ou para manejar o caso (situações em que se encontram diversas 

doenças associadas). 

 As consultas médicas são realizadas por médicos residentes do 1º ou 2º 

ano de psiquiatria, sob supervisão de médicos psiquiatras contratados pelo 

Hospital. Todas as consultas são discutidas com o supervisor, que orienta na 

identificação do diagnóstico e na conduta a ser seguida.  

 A abrangência populacional do serviço é grande: no ano de 2003, foram 

entrevistados pelo Serviço Social 223 pacientes de Ribeirão Preto; 207 pacientes 

pertencentes à DIR XVIII e 142 pacientes pertencentes a outras DIRs, totalizando 

572 entrevistas sociais. Estes pacientes vieram na sua maioria referenciados por 

outras clínicas do HC (429 pacientes), 129 vieram referenciados de sua cidade de 

origem e 14 não tinham referências. O número total de consultas é de 

aproximadamente 1400 consultas por ano. Cada unidade tem, por semestre, um 

número variável de pacientes, girando em torno de 80 a 100 pacientes. 

 

4.5. Coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista estruturada e 

padronizada com o paciente, pesquisando-se informações sócio-demográficas, 

história psiquiátrica, problemas de saúde, características familiares, uso de álcool 

e drogas; e por meio de um roteiro sistematizado obtinham-se algumas 

informações dos prontuários destes pacientes, relacionadas ao diagnóstico e a 

registros feitos pelo médico sobre o uso de álcool e drogas. 

 A coleta foi iniciada no ano 2000 com término em junho de 2004. Os 

entrevistadores e colaboradores desta pesquisa eram alunos do curso de 
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medicina, cursando o 5º e 6º ano e participantes do estágio voluntário de 

Monitoria em Psiquiatria. Houve também a colaboração de psicólogos graduados, 

além da pesquisadora responsável pelo projeto. Os entrevistadores passaram por 

treinamento que incluiu os seguintes conteúdos: técnicas de entrevista (com 

auxílio de vídeos educativos, discussão de casos clínicos), critérios diagnósticos 

para Uso Nocivo e Dependência de Álcool, instrumentos de rastreamento do uso 

problemático de álcool, relação médico-paciente, além de estudarem 

detalhadamente o instrumento que foi usado para a coleta de dados, recebendo 

supervisões semanais. O treinamento e a supervisão dos colaboradores foi 

realizado pelo docente responsável pelo Serviço Ambulatorial de Clínica 

Psiquiátrica e pela pesquisadora responsável por este projeto.  

 As entrevistas foram realizadas nos dias da semana em horários de 

funcionamento do Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica. Os entrevistadores 

pediam para que o residente explicasse ao paciente os objetivos da pesquisa, 

bem como o consentimento para participação no estudo. Havendo a 

concordância, os residentes se retiravam da sala e chamavam os entrevistadores 

para explicarem, com detalhes, os objetivos da pesquisa. A partir daí, eram 

solicitados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 

B). Após a realização da entrevista, os pacientes eram orientados quanto ao 

beber de baixo risco e eram dispensados, ou, então, aguardavam o médico para o 

término da consulta. Somente após a entrevista, os entrevistadores retiravam o 

prontuário com o médico residente e se dirigiam à outra sala para fazerem a 

leitura deste e colherem as informações necessárias para a pesquisa. 
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4.6. Instrumentos 

 

 Para atender os objetivos deste trabalho, preparou-se um roteiro de 

registro (ANEXO A), com os seguintes tópicos: 

 

 I – Identificação do paciente 

 Neste tópico inicial, consta o nome dos pacientes, o número do registro no 

hospital, as iniciais do entrevistador e a data da entrevista. 

 

 II – Dados sócio-demográficos 

 Para compor a caracterização sócio-demográfica da amostra, durante a 

entrevista foram registradas as seguintes informações: sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, situação de emprego, nível de renda familiar em salários mínimos e 

religião.  

 

  III – Dados obtidos com o paciente 

 Este tópico fez parte da entrevista realizada com o paciente, e teve como 

objetivo obter algumas informações sobre a história de seu problema psiquiátrico, 

possíveis internações, outros problemas de sua saúde, conhecer as condições de 

saúde de seus familiares e investigar o uso de álcool e drogas por parte destes.  

 

 IV – Rastreamento CAGE 

 Durante a entrevista, foi aplicado o teste CAGE nos pacientes. O CAGE é 

um instrumento de rastreamento de uso problemático de álcool muito utilizado em 

pesquisas e na prática clínica (PAZ FILHO et al., 1992; TROIS et al.; 1994; 
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SANTOS et al., 1994; REGO et al., 1991; VIANNA; MONTEIRO, 1991; BERNADT 

et al., 2003). Foi validado no Brasil por Masur e Monteiro em 1983, que 

propuseram a aplicação das quatro questões do CAGE misturadas a outras dez 

questões sobre hábitos de saúde, visando facilitar a entrevista. A sigla CAGE 

resulta das palavras-chaves contidas em cada uma das questões: Alguma vez o 

sr. sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?(C – 

Cut-down); As pessoas o(a) aborrecem porque criticam o seu modo de beber? (A 

– Annoyed); O sr. costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a 

ressaca? (E – Eye-opener); O sr. se sente culpado pela maneira com que 

costuma beber? ( G – Guilt). As questões devem ser respondidas como sim ou 

não e respostas como “de vez em quando” são consideradas como sim (MASUR 

et al., 1985). A literatura traz diversos estudos em que o CAGE é aplicado em 

diferentes populações e procura-se conhecer qual ponto de corte traria melhor 

sensibilidade e especificidade ao teste (AERTGEERTS; BUNTINX; KESTER, 

2004). Os pontos de corte recomendados são > 0 ou > 1, dependendo da 

população (CHERPITEL, 1999).  

 

 V – Problemas com álcool 

 Neste tópico, as perguntas realizadas relacionaram-se a internações 

psiquiátricas devido ao uso de álcool, investigando-se também o uso de outras 

drogas.  

 

 VI – Critério Diagnósticos – CID -10 

 Com o objetivo de conhecer melhor o padrão de uso de álcool dos 

pacientes e identificar possíveis transtornos relacionados ao uso, realizou-se uma 
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entrevista estruturada, em conformidade com os Critérios Diagnósticos para 

Pesquisa (CDP-10) da CID-10. Esta entrevista possibilita verificar se o paciente 

apresenta diagnóstico de uso nocivo ou de síndrome de dependência de álcool.  

 

 VII – Dados do prontuário do paciente 

 Após a realização da entrevista, os entrevistadores procediam a leitura do 

prontuário do paciente com o objetivo de obter alguns dados sobre o diagnóstico 

atual do paciente e informações quanto ao registro de uso de álcool e drogas por 

parte do paciente e/ou de seus familiares. 

 

4.7. Aspectos éticos 

 

 Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e aprovado em Reunião Ordinária, de 

acordo com o Processo HCRP nº 11182/2003. (Anexo C) 

 As entrevistas foram realizadas sempre mediante a obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de pacientes voluntários, sendo respeitados os 

critérios éticos da resolução n.º 196 de 10 de outubro de 1996, informando aos 

sujeitos o objetivo da pesquisa, esclarecendo-lhes todas as dúvidas 

apresentadas, dando-lhes autonomia para decidirem sobre sua participariam ou 

não, tendo o cuidado de não identificar os sujeitos participantes, garantindo-lhes a 

confidencialidade e a privacidade destes, protegendo-lhes a imagem e evitando a 

estigmatização.  

 Após a realização da entrevista, todos participantes receberam orientações 

sobre o beber de baixo risco e sobre as situações em que deveriam evitar o 
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consumo de bebidas alcoólicas.  

 

4.8. Contexto do estudo 

 

 O estudo foi desenvolvido no âmbito do Núcleo de Pesquisa em Psiquiatria 

Clínica e Psicopatologia, como um projeto associado, dentro da linha de pesquisa 

“Bio-Álcool”, que faz parte das atividades do PAI-PAD (Programa de Ações 

Integradas de Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade) 

sob a coordenação e a responsabilidade do Prof. Dr. Erikson F. Furtado da 

FMRP-USP.  

 

4.9. Análise dos dados 

 

 As informações coletadas foram registradas em um banco de dados do 

programa Excel – 2002. Para caracterizar a amostra e relacionar características 

sócio-demográficas com o uso problemático de álcool e com diagnósticos 

psiquiátricos foi utilizado o programa estatístico “EpiInfo for WINDOWS”, do qual 

foram extraídas tabelas descritivas e análises de tabelas de contingência usando  

teste de Qui-Quadrado (X²). Para a análise e confecção da curva ROC foi 

utilizado o programa “MedCalc”.  

 Para valores de distribuição central dos quatro grupos diagnósticos foi 

utilizada a análise de médias, através da análise univariada ANOVA. Para 

comparação grupo a grupo utilizou-se o teste de Bonferroni, com um nível de 

significância de 95% (alfa = 5%). O programa estatístico utilizado foi o Statistical 

Package Social Science (SPSS). 
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 Para comparação de diferenças entre médias de pontuação do CAGE e 

testagem do intervalo de confidência (ou confiança), utilizou-se o programa 

estatístico “CIA – Confidence Interval Analysis” (ALTMAN et al., 2000). 
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5. RESULTADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada no período de março de 2000 a 28 de junho 

de 2004 e foram entrevistados 157 pacientes em atendimento no Serviço 

Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do HCFMRP-USP. Dentre estes pacientes, 30 

não preenchiam os critérios referentes aos diagnósticos selecionados para 

compor a amostra da pesquisa (F20, F31, F32, F40, F41) e foram, portanto, 

excluídos. Cerca de 10% dos pacientes que foram convidados a participarem da 

pesquisa recusaram o convite, sendo a justificativa mais comum a falta de tempo. 

Não houve desistências no meio da entrevista. Sendo assim, a amostra ficou 

constituída de 127 sujeitos.   

 

5.1. Características sócio-demográficas 

 

 A tabela 01 descreve a caracterização sócio-demográfica da amostra. Ela 

foi composta majoritariamente por mulheres, que representaram 69,3%. A média 

de idade dos sujeitos foi de 42,87 anos, com idade mínima 18 anos, máxima 77 

anos e desvio padrão de 13,2. A maioria dos entrevistados declarou ter cor de 

pele branca (74,8%) e viver sem companheiro(a), sendo solteiros, separados ou 

viúvos (52%). Em relação à escolaridade, a maioria das pessoas disse ter 

estudado até quatro ou até oito anos, resultando em 57,5% da amostra com até 

oito anos de escolaridade. 
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Tabela 01 - Características sócio-demográficas da amostra (n=127). 
Variáveis N % 

Sexo   
                                  Masculino 39 30,7 
                                  Feminino 88 69,3 
Idade (anos)   
                                  18 – 25 17 13,4 
                                  26 – 35 23 18,1 
                                  36 – 45 30 23,6 
                                  46 – 55 34 26,8 
                                  56 – 65 16 12,6 
                                  66 – 75 6 4,7 
                                  ≥ 76 1 0,8 
Cor   
                                  Branca 95 74,8 
                                  Negra 6 4,7 
                                  Parda 24 18,9 
                                  Amarela 2 1,6 
Estado Civil   
                                  Casado(a)/ Amasiado(a) 61 48,0 
                                  Solteiro(a)/ Separado(a) 58 45,7 
                                  Viúvo 8 6,3 
Escolaridade   
                                  Nenhuma 6 4,7 
                                  ≤ 4 anos 35 27,6 
                                  4anos � 8 anos 38 29,9 
                                  8 anos � 12 anos 36 28,3 
                                  >12 anos 12 9,4 
Renda Familiar (salários mínimos)   
                                  ≤ 1 SM 15 11,8 
                                  1 SM � 5 SM 73 57,5 
                                  5SM � 10 SM 28 22,0 
                                  > 10 SM 5 3,9 
                                  Ignorado 6 4,7 
Religião   
                                  Praticantes 78 61,4 
                                  Não praticantes 49 38,6 
 

 

 A renda familiar de 57,5% dos entrevistados concentra-se entre 1 a 5 

salários mínimos e quando questionados a respeito de suas práticas religiosas, 

61,4% disseram ser praticantes de alguma religião.  
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5.2. Características da história psiquiátrica 

 

 Em relação ao diagnóstico, 34 pessoas (26,8%) foram classificadas como 

portadoras de esquizofrenia – F20 (26,8%); 30 pessoas receberam o diagnóstico 

de transtorno afetivo bipolar – F31 (23,6%); 33 pessoas tinham diagnóstico de 

episódio depressivo – F32 (26%) e 30 eram portadores de diagnósticos do 

espectro dos transtornos de ansiedade (transtornos fóbico-ansiosos ou outros 

transtornos de ansiedade), representando 23,6%. A tabela 02 apresenta dados 

sobre a história psiquiátrica da amostra.  

 A maioria dos pacientes (57,3%) referiu estar doente há mais de cinco anos 

e 53,3% disseram que os primeiros sintomas apareceram entre 26 e 55 anos, ou 

seja, na idade adulta. A maioria (71,8%) relatou ter procurado tratamento antes 

dos 40 anos. Entre os entrevistados, 58,3% disseram não ter histórico de 

internações psiquiátricas e 52,8% não fazem tratamento para nenhum outro 

problema de saúde 
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Tabela 02 – Dados sobre a história psiquiátrica da amostra (n=127). 
 

VARIÁVEIS 
 

N 
 

% 
DIAGNÓSTICO   
          Esquizofrenia 34 26,8 
          Transtorno afetivo bipolar 30 23,6 
          Episódios depressivos 33 26,0 
          Transtornos do espectro da ansiedade 30 23,6 
TEMPO DA DOENÇA   
          Até 5 anos 53 42,7 
          Mais que 5 anos 71 57,3 
IDADE DOS PRIMEIROS SINTOMAS   
          ≤ 25 anos 48 39,3 
          26 � 55 anos 65 53,3 
          ≥ 56 anos 9 7,4 
IDADE DO INÍCIO DO TRATAMENTO   
          ≤ 40 anos 89 71,8 
          > 40 anos 35 28,2 
INTERNAÇÕES ANTERIORES   
          Não houve internações 74 58,3 
          Houve internações 53 41,7 
TRATAMENTO PARA OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE   
          Não 66 52,8 
          Sim 59 47,2 
 
 
 
 
 
 
5.3. Uso problemático de álcool entre pacientes psiquiátricos 
  

  Para verificar a freqüência do uso problemático de álcool na amostra, 

aplicou-se o instrumento de rastreamento CAGE e realizou-se uma entrevista 

baseada nos critérios diagnósticos da CID-10 para uso nocivo e síndrome de 

dependência de álcool. 

 Em relação à pontuação no CAGE, 66,1% (n=84) responderam 

negativamente às quatro questões, pontuando zero. Vinte e duas pessoas 

(17,3%) responderam afirmativamente a uma questão, oito pessoas (6,3%) 

responderam afirmativamente a duas questões, 11 responderam a três questões 

(8,7%) e apenas duas pessoas (1,6%) responderam às quatro questões do teste 
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de modo afirmativo. O gráfico 01 ilustra como a amostra pontuou no questionário 

CAGE.  

Gráfico 01: Pontuação da amostra no CAGE (n=127).
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Quando aplicados os critérios diagnósticos da CID-10 para uso nocivo e 

dependência, 13 pessoas (10,2%) revelaram fazer uso de álcool de forma a 

preencher um dos dois critérios. Destes, oito preencheram os critérios para uso 

nocivo e cinco para síndrome de dependência de álcool. O gráfico 02 apresenta a 

freqüência de uso nocivo e dependência de álcool na amostra total.  
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Gráfico 02 - Uso problemático de álcool na amostra de 
acordo com a CID-10.
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5.3.1. Avaliação do desempenho do CAGE em pacientes com transtornos 

psiquiátricos 

 

 Para avaliar o desempenho do instrumento de rastreamento CAGE em 

pacientes com transtorno psiquiátrico, compararam-se os resultados do CAGE 

com os dos critérios diagnósticos da CID-10 (usado aqui como padrão-ouro), 

buscando na literatura o ponto de corte recomendado para ser usado no CAGE. 

Na validação deste instrumento feita no Brasil em 1983, Masur e Monteiro 

recomendam o uso do ponto de corte ≥ 2. Desta forma, quem responde 

afirmativamente a duas ou mais questões  apresenta um risco de ter feito ou de 

estar fazendo uso problemático de álcool. Entretanto, nesse estudo, ao se 

compararem os resultados do CAGE e da CID-10, observou-se que, com o uso do 

ponto de corte ≥ 2, o instrumento apresentava baixa sensibilidade, deixando de 

reconhecer seis pacientes, que haviam preenchido os critérios da CID-10. A partir 

destes resultados, decidiu-se verificar o desempenho do CAGE na amostra 

estudada, usando-se para isto diferentes pontos de corte.  
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 O desempenho dos escores obtidos no CAGE foi avaliado através do 

emprego da análise de curva ROC, tendo o diagnóstico clínico de “uso nocivo” ou 

“dependência de álcool”, da CID-10, como padrão-ouro (golden standard). Os 

valores de sensibilidade e especificidade para cada pontuação de escore no 

CAGE foram obtidos da análise de curva ROC, cuja curva pode ser avaliada no 

gráfico 03, indicando seu ponto crítico ideal sensibilidade/especificidade para o 

escore de um ponto no CAGE. Uma melhor visualização da distribuição dos 

valores de sensibilidade e especificidade é também proporcionada pelo gráfico 

04.  

      

  

Gráfico 03 - Curva ROC pontuação no CAGE X diagnósticos da CID-10.
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Gráfico 04 - Desempenho do CAGE de acordo com o ponto de corte.
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 Observa-se que, com o ponto de corte ≥ 2, a especificidade do instrumento 

é de 87,70%, entretanto sua sensibilidade é de 53,80%. Alguns estudos 

recomendam o ponto de corte ≥1 para populações específicas, como mulheres e 

idosos (CHERPITEL & BORGES, 2000; CHERPITEL, 1995; LISKOW et al., 1995; 

JONES et al., 1993). Ao se testar o ponto de corte ≥1 na amostra deste estudo, 

encontrou-se sensibilidade 100% e especificidade 73,70%.  

 Uma outra análise foi realizada para avaliar a validade clínica do uso do 

ponto de corte ≥1 do CAGE em relação a presença de danos causados pelo uso 

de álcool. Entre as quinze pessoas que disseram ter sofrido danos (físicos, 

financeiros, sociais, entre outros) devido ao uso de álcool no último ano, 13 

(86,7%) são incluídas na categoria “CAGE POSITIVO” quando se considera o 

ponto de corte ≥1 (X2 = 21,18; p < 0,001). Já ao se considerar o ponto de corte ≥ 

2, oito pacientes (53,3%) que relataram dano devido ao álcool seriam 

classificados como “CAGE NEGATIVO” (X2 = 11,19; p< 0,001). 

 Com base nestes dados, optou-se por usar o ponto de corte ≥1. Ao se 

considerar as pessoas que responderam a uma ou mais questões de forma 

afirmativa como possíveis usuários problemáticos de álcool, aumenta-se a 
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sensibilidade do CAGE. Isto veio atender aos objetivos deste estudo, permitindo o 

uso do CAGE como critério para definir “uso problemático”, entendido aqui o 

“caso CAGE POSITIVO”, derivado dos escores do CAGE, como um marcador 

clínico confiável para qualquer das condições seguintes: uso de risco, uso nocivo 

e dependência, ocorridas ao longo da vida. Desta forma, a distribuição de casos 

positivos foi beneficiada pela inclusão de um número maior de indivíduos que, de 

outra forma, não teriam sido reconhecidos pelo uso isolado dos critérios 

diagnósticos da CID-10, e que não refletiriam adequadamente o “continuum” da 

psicopatologia do beber.  

 O gráfico 05 mostra a distribuição do uso problemático de álcool na 

amostra de acordo com a pontuação no CAGE. Considerando-se o ponto de corte 

≥1, foram encontradas na amostra estudada 84 pessoas (66,1%) como “CAGE 

NEGATIVO” e 43 (33,9%) como “CAGE POSITIVO”. 

 

                          

                               

Gráfico 05 - Uso problemático de álcool na amostra de 
acordo com a pontuação no CAGE.
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5.3.2. Identificação do uso problemático de álcool por profissionais de 

saúde 

  

 A literatura traz diversos estudos a respeito da sub-notificação do uso 

problemático de álcool por parte dos profissionais de saúde. Neste estudo, 

pesquisou-se a existência de registros de uso de álcool nos prontuários dos 

pacientes entrevistados. Encontrou-se que 60,5% das pessoas (n=26) que 

pontuaram positivo no CAGE não tinham registros, em seus prontuários, 

relacionados ao uso de álcool. (X2=20,12; p<0,001; OR=8,5 – 95% IC: 3,03 – 

23,84). 

 

 

5.4. Características sócio-demográficas e uso problemático de álcool 

 

 A seguir são apresentados os resultados da análise comparativa entre os 

grupos, CAGE POSITIVO e CAGE NEGATIVO, associando as informações de 

pontuação no CAGE e os dados sócio-demográficos. A tabela 03 apresenta estes 

resultados: 
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          Tabela 03 – Características sócio-demográficas e resultados no teste CAGE. 
 

Variável 
Amostra 
(n=127) 

 
N (%) 

CAGE negativo 
(n=84) 

 
N (%) 

CAGE 
positivo 
(n=43) 
N (%) 

X2 p 

Sexo    7,63 < 0,01 

          Masculino 39 (30,7) 19 (48,7) 20 (51,3)   

          Feminino 88 (69,3) 65 (73,9) 23 (26,1)   

Idade     10,25 <0,01 

          18 � 40 anos 52 (40,9) 26 (50,0) 26 (50,0)   

          > 40 anos 75 (59,1) 58 (77,3) 17 (22,7)   

Estado Civil    4,50 <0,05 

          Com companheiro 61 (48,0) 46 (75,4) 15 (24,6)   

          Sem Companheiro 66 (52,0) 38 (57,6) 28 (42,4)   

Escolaridade    1,34 0,25 

          Até 4 anos 41 (32,3) 30 (73,2) 11 (26,8)   

          Acima de 4 anos 86 (67,7) 54 (62,8) 32 (37,2)   

Situação no emprego 
(excluiu-se estudantes, donas de 
casa e aposentados N=80) 

   0,21 0,64 

          Ativo 29 (36,2) 18 (62,1) 11 (37,9)   

          Inativo 51 (63,8) 29 (56,9) 22 (43,1)   

Renda familiar (salários 
mínimos – SM) 

   0,0016 0,97 

          Até 5 SM 88 (72,7) 59 (67,0) 29 (33.0)   

          Acima de 5 SM 33 (27,3) 22 (66,7) 11 (33,3)   

Religião    2,86 <0,1 

          Praticantes 78 (61,4) 28 (57,1) 22 (28,2)   

          Não praticantes 49 (38,6) 56 (71,8) 21 (42,9)   
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O resultado CAGE POSITIVO foi mais prevalente entre o grupo dos 

homens do que das mulheres e esta diferença alcançou significância estatística. 

Da mesma maneira foram encontrados mais pacientes jovens (entre 18 e 40 

anos) no grupo CAGE POSITIVO. Também foi encontrada diferença estatística 

significativa (p< 0,05) em relação a ter ou não um companheiro(a). Os pacientes 

que declararam não ter companheiro, por serem solteiros, divorciados ou viúvos, 

predominam no grupo CAGE POSITIVO. Ao se analisar a relação entre nível de 

escolaridade e CAGE POSITIVO, não foi encontrado diferença significativa entre 

pessoas que tiveram até quatro anos de estudo ou mais de quatro anos. Quanto à 

situação no emprego, também não houve diferenças significativas, assim como 

não foram encontradas diferenças relacionadas à renda familiar. Em relação à 

prática de uma religião, o grupo CAGE POSITIVO apresentou uma proporção 

maior de indivíduos não praticantes que, embora sem alcançar significância, 

apresentou uma leve tendência estatística.  

 Além de um número maior de homens no grupo CAGE POSITIVO, também 

se observou que entre os homens a média de pontuação no CAGE foi mais 

elevada. A pontuação média foi 0,5 para as mulheres e 1,0 para os homens, 

alcançando significância estatística (ANOVA F = 6,8; P = 0,01). Também em 

relação à idade, observou-se uma correlação significante com os escores do 

CAGE, sugerindo haver uma associação entre idade mais jovem e escores mais 

elevados do CAGE (Pearson R = -0,264; P = 0,003).  O estado civil, 

considerando-se as três possibilidades: a) casado/amasiado, b) solteiro/separado 

e c) viúvo, foi também avaliado mais detalhadamente com o intuito de identificar 

se teriam alguma influência sobre a variação dos escores do CAGE. Todos os 

viúvos (N = 8) pontuaram zero no CAGE, os casados e amasiados (N = 61) 
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tiveram uma pontuação média igual a 0,4 e os solteiros e separados (N = 58) 

tiveram com a média de 0,9, o maior valor médio do CAGE, tendo esta diferença 

apresentado significância estatística (ANOVA F = 6,6; P = 0,01). 

  

5.5. Características sócio-demográficas e diagnóstico psiquiátrico 

 

 A amostra estudada foi composta por pacientes que receberam um 

diagnóstico psiquiátrico classificado dentro de um dos quatro grupos a seguir: 

esquizofrenia (F20); transtorno afetivo bipolar (F31); depressão (F32) e 

transtornos ansiosos (F40 e F41). A fim de conhecer melhor a população, 

realizou-se uma comparação entre os quatro grupos diagnósticos e os dados 

sócio-demográficos. Os resultados deste cruzamento podem ser vistos na tabela 

4. 
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   Tabela 04 – Características sócio-demográficas e diagnósticos psiquiátricos. 
 
 

Variável 

Amostra 
total 

(n=127) 
 

N (%) 

Esquizofrenia 
F20 

(n=34) 
 

N(%) 

Transtorno 
Afetivo 

Bipolar - F31 
(n=30) 
N (%) 

Episódio 
Depressivo 

F32 
(n=33) 
N (%) 

Transtornos 
Ansiosos 
F40 e F41 

(n=30) 
N (%) 

Sexo      

          Masculino 39 (30,7) 14 (41,2) 10 (33,3) 5 (15,2) 10 (33,3) 

          Feminino 88 (69,3) 20 (58,8) 20 (66,7) 28 (84,8) 20 (66,7) 

Idade       

          18 � 40 anos 52 (40,9) 20 (58,8) 8 (26,7) 12 (36,4) 12 (40,0) 

          > 40 anos 75 (59,1) 14 (41,2) 22 (73,3) 21 (63,6) 18 (60,0) 

Estado Civil      

          Com companheiro 61 (48,0) 6 (17,6) 16 (53,3) 21 (63,6) 18 (60,0) 

          Sem Companheiro 66 (52,0) 28 (82,4) 14 (46,7) 12 (36,4) 12 (40,0) 

Escolaridade       

          Até 4 anos 41 (32,3) 11 (32,4) 8 (26,7) 17 (51,5) 5 (16,7) 

          Acima de 4 anos 86 (67,7) 23 (67,6) 22 (73,3) 16 (48,5) 25 (83,3) 

Situação no emprego 
(excluiu-se estudantes, donas de 
casa e aposentados N=80) 

     

          Ativo 29 (36,2) 4 (18,2) 8 (53,3) 1 (5,0) 16 (69,6) 

          Inativo 51 (63,8) 18 (81,8) 7 (46,7) 19 (95,0) 7 (30,4) 

Renda familiar (salários 
mínimos-SM) 

     

          Até 5 SM 88 (72,7) 28 (84,8) 19 (67,9) 25 (78,1) 16 (57,1) 

          Acima de 5 SM 33 (27,3) 5 (15,2) 9 (32,1) 7 (21,9) 12 (42,9) 

Religião      

          Praticantes 78 (61,4) 17 (50,0) 23 (76,7) 19 (57,6) 19 (63,3) 

          Não praticantes 49 (38,6) 17 (50,0) 7 (23,3) 14 (42,4) 11 (36,7) 

  
 
          
   

 

 



 50 

Em relação ao gênero, o grupo dos pacientes esquizofrênicos foi composto 

por 58,8% de mulheres e 41,2% de homens. A faixa etária predominante foi de 18 

a 40 anos (58,8%) com média de idade de 36,82 anos, desvio padrão 11,38 e 

idade mínima de 18 anos e máxima de 57 anos. A maioria declarou-se sem 

companheiro(a) (82,4%), com escolaridade acima de quatro anos (67,6%) e média 

de 1,24 anos de repetência escolar (desvio padrão = 1,50; mínimo 0 e máximo 5 

anos). Em relação à situação no emprego, 81,8% disseram não estar trabalhando, 

estando desempregados ou com licença trabalho. A renda familiar deste grupo 

situa-se principalmente em até cinco salários mínimos. Metade dos pacientes com 

esquizofrenia declarou ser praticante de alguma religião e a outra metade não 

praticante. 

  O grupo dos pacientes com transtorno afetivo bipolar foi composto por 

33,3% de homens e 66,7% de mulheres. A faixa etária predominante foi acima de 

40 anos (73,3%), com média de idade de 47,80 anos (desvio padrão = 15,94; 

mínimo de 18 anos e máximo de 77 anos). Quanto ao estado civil, 53,3% disseram 

ter companheiro(a) e 46,7% vivem sem companheiro (a). A maioria dos pacientes 

relatou ter freqüentado a escola por mais que quatro anos (73,3%) e a média de 

anos de repetência escolar foi de 0,38 (desvio padrão = 0,70; mínimo de 0 e 

máximo de 2 anos). Em relação à situação no emprego, 53,3% mencionaram não 

estar trabalhando e 67,9% referiram que a renda familiar é até cinco salários 

mínimos. Quanto à religião, a maioria declarou-se praticante (76,7%).  

  O grupo formado por pacientes com depressão foi composto 

majoritariamente por mulheres (84,8%) e a faixa etária predominante foi maior que 

40 anos, com média de idade de 45,12 anos (desvio padrão = 12,25; mínimo de 18 

anos e máximo de 71 anos). Quanto ao estado civil, 63,6% disseram ter 
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companheiro(a) e 51,5% estudou até 4 anos, tendo uma média de 0,18 ano de 

repetência escolar (desvio padrão = 0,48; mínimo de 0 e máximo de 2 anos). Ao 

serem questionados quanto à situação no emprego, 95% disseram estar inativos e 

78,1% contaram que a família recebe até cinco salários mínimos por mês. Em 

relação à religião, 63,3% afirmaram praticar alguma religião.  

  O grupo de pacientes com transtornos ansiosos foi formado por 66,7% de 

mulheres e 33,3% de homens. A maioria tinha mais que 40 anos de idade (60%) e 

a média de idade do grupo foi de 42,30 anos, com desvio padrão de 10,71, mínimo 

de 19 e máximo de 66 anos. Dezoito pacientes disseram ter companheiro(a) (60%) 

e 25 freqüentaram a escola por mais de quatro anos (83,3%). A média de anos de 

repetência escolar deste grupo foi de 0,26 ano (desvio padrão = 0,59; mínimo de 0 

e máximo de 2 anos). Em relação à situação no emprego, 69,6% disseram estar 

trabalhando e 57,1% afirmaram que a família vive com a renda mensal de até cinco 

salários mínimos. Quanto à prática religiosa, 63,3% relataram praticar alguma 

religião.  

  O gráfico 06 ilustra a média de idade entre os quatro grupos diagnósticos. 

Com o uso da análise de variância ANOVA, seguida pelo teste de Bonferroni (nível 

de significância de 95%), foram encontradas diferenças significativas entre as 

médias de idade dos grupos de esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar (F = 4,46; 

p < 0,01).  
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Gráfico 06 – Média de idade dos pacientes dos quatro grupos diagnósticos estudados. 
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5.6. Diagnósticos psiquiátricos e história psiquiátrica 

.  

   A tabela 05 apresenta dados sobre a história psiquiátrica dos quatro grupos 

diagnósticos analisados neste estudo. A maioria dos pacientes com esquizofrenia 

referiu estar enferma há mais que cinco anos, tendo uma média de 13,2 anos de 

enfermidade. Em relação à idade dos primeiros sintomas, 74,2% afirmaram ter 

adoecido antes dos 25 anos e a média de início da enfermidade foi 18,7 anos.  Ao 

serem questionados sobre a idade de início de tratamento psiquiátrico, 93,8% 

iniciaram antes dos 40 anos, sendo a média de idade de início de tratamento 23,1 

anos.  Em relação às internações psiquiátricas anteriores, 82,4% já havia sido 

internado e a média de internações deste grupo foi de 2,2 internações. A idade 

média da primeira internação foi de 23,4 anos. 
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 A maioria dos pacientes com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar 

afirmou estar doente há mais que cinco anos (70%) (média de 12,5 anos de 

enfermidade). A idade de início da enfermidade foi antes dos 25 anos para 33,3% 

dos pacientes, entre 26 e 55 anos para 53,3% e após os 56 anos para 13,3% 

(média de idade 34,2 anos). A maioria iniciou o tratamento antes dos 40 anos 

(66,7%), sendo a média de idade de início do tratamento 34,3 anos. Ao serem 

questionados a respeito de internações anteriores devido ao transtorno 

psiquiátrico, 66,7% afirmaram ter sido internado. O número médio de internações 

do grupo foi de 3,5 internações e a idade média da primeira internação foi de 33 

anos.  

 No grupo dos pacientes com diagnóstico de episódio depressivo, a maioria 

relatou ter adoecido há menos que cinco anos (78,8%), sendo a média de tempo 

de enfermidade 4,5 anos. Em relação à idade dos primeiros sintomas, em 71,9% 

estes ocorreram entre os 26 e 55 anos, sendo a média de idade do grupo 39,31 

anos. Dezenove pacientes (57,6%) disseram ter iniciado o tratamento psiquiátrico 

antes dos 40 anos (média de idade de início de tratamento = 38,3 anos). A 

maioria dos pacientes deste grupo nunca foi internada (84,8%), sendo a média de 

número de internações = 0,3 e média de idade da primeira internação = 40,8 

anos.  

 Entre os pacientes do grupo dos transtornos de ansiedade, 58,6% estão 

enfermos há mais que cinco anos, sendo a média de tempo de enfermidade = 

10,1 anos. Em relação à idade dos primeiros sintomas 62,1% relataram que o 

início foi entre os 26 e 55 anos, sendo a média de idade do grupo = 29,4 anos. A 

maioria disse ter iniciado o tratamento antes dos 40 anos (69%), sendo a média 
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de idade de início de tratamento psiquiátrico = 33,5 anos. Em relação ao número 

de internações psiquiátricas, este grupo não teve internações.  

 
 
Tabela 05 – Dados sobre a história psiquiátrica dos quatro grupos diagnósticos. 

 

 

VARIÁVEIS 

Esquizofrenia 

F20 

 

(n=34) 

N (%) 

Transtorno 

Afetivo 

Bipolar- F31 

(n=30) 

N (%) 

Episódio 

Depressivo 

F32 

(n=33) 

N (%) 

Transtornos 

Ansiosos 

F40 e F41 

(n=30) 

N (%) 

 

TEMPO DE ENFERMIDADE 

    

             Até 5 anos 6 (18,8) 9 (30,0) 26 (78,8) 12 (41,4) 

             Mais que 5 anos 26 (81,2) 21 (70,0) 7 (21,2) 17 (58,6) 

IDADE DOS PRIMEIROS 

SINTOMAS 

    

             ≤ 25 anos 23 (74,2) 10 (33,3) 5 (15,6) 10 (34,5) 

             26 - 55 anos 8 (25,8) 16 (53,3) 23 (71,9) 18 (62,1) 

             ≥ 56 anos 0 (0,0) 4 (13,3) 4 (12,5) 1 (3,4) 

IDADE DO INÍCIO DO 

TRATAMENTO 

    

             ≤ 40 anos 30 (93,8) 20 (66,7) 19 (57,6) 20 (69,0) 

             > 40 anos 2 (6,2) 10 (33,3) 14 (42,4) 9 (31,0) 

INTERNAÇÕES ANTERIORES     

             Não houve internações 6 (17,6) 10 (33,3) 28 (84,8) 30 (100,0) 

             Houve internações 28 (82,4) 20 (66,7) 5 (15,2) 0 (0,0) 
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 A fim de evitar um possível viés de confundimento, isolou-se a variável 

sexo e realizou-se a análise univariada ANOVA, buscando-se conhecer 

associações entre cada um dos grupos diagnósticos e os dados da história 

psiquiátrica. Os resultados destas análises encontram-se nas tabelas 06, 07, 08 e 

09.  

 Através da análise de Mann-Whitney, verificou-se que, quando o fator sexo 

é analisado em separado, as diferenças existentes são pouco significativas. As 

diferenças estatísticas significativas encontradas ao controlar a variável sexo 

foram: 1. Grupo de esquizofrenia – em relação à idade da primeira internação, a 

média de idade dos homens foi de 26,5 anos e das mulheres de 20,6 anos (U = 

48,5; p < 0,038). 2. Grupo de depressão – em relação ao número de internações, 

os homens tiveram média de 1,8 internações e as mulheres tiveram média de 0,1 

internação (U = 31,0; p < 0,002). 3. Grupo de depressão – em relação ao escore 

total no CAGE, os homens tiveram média de 1,00 ponto e as mulheres tiveram 

média de 0,21 ponto (U = 50,0; p < 0,022). 
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Tabela 06 – História psiquiátrica dos pacientes do grupo de esquizofrenia. 

    N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95%-Intervalo de 
Confiança da Média Mínimo Máximo 

            
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior     

Tempo de 
Enfermidade 

         

 Masc. 14 15,2 9,3 2,5 9,9 20,6 4,0 33,0 
  Fem. 18 11,6 8,7 2,1 7,3 16,0 2,0 35,0 
  Total 32 13,2 9,0 1,6 9,9 16,4 2,0 35,0 
Idade de Início 
da Enfermidade 

         

 Masc. 13 19,0 9,3 2,6 13,4 24,6 1,0 35,0 
  Fem. 18 18,6 6,3 1,5 15,4 21,7 9,0 30,0 
  Total 31 18,7 7,5 1,3 16,0 21,5 1,0 35,0 
Idade de Início 
de Tratamento 

         

 Masc. 14 26,1 9,6 2,6 20,6 31,7 16,0 49,0 
  Fem. 18 20,8 10,1 2,4 15,7 25,8 2,0 44,0 
  Total 32 23,1 10,1 1,8 19,5 26,8 2,0 49,0 
Número de 
Internaçôes 

         

 Masc. 14 2,1 1,7 0,5 1,1 3,0 1,0 6,0 
  Fem. 20 2,3 2,0 0,4 1,4 3,2 0,0 7,0 
  Total 34 2,2 1,8 0,3 1,6 2,8 0,0 7,0 
Idade Primeira 
Internação* 

         

 Masc. 13 26,5 7,7 2,1 21,8 31,1 18,0 44,0 
  Fem. 14 20,6 6,2 1,7 17,1 24,2 14,0 30,0 
  Total 27 23,4 7,4 1,4 20,5 26,4 14,0 44,0 
Escore total no 
CAGE 

         

 Masc. 14 1,1 1,3 0,3 0,3 1,8 0,0 4,0 
 Fem. 20 0,6 1,0 0,2 0,2 1,1 0,0 3,0 
 Total 34 0,8 1,1 0,2 0,4 1,2 0,0 4,0 

(* p< 0,05; Mann-Whitney) 
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Tabela 07 – História psiquiátrica dos pacientes do grupo de transtorno afetivo bipolar. 

    N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

95%-Intervalo de 
Confiança da Média Mínimo Máximo 

            
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior     

Tempo de 
Enfermidade 

         

 Masc. 10 11,4 7,7 2,4 5,9 16,9 2,0 25,0 
  Fem. 20 13,1 11,1 2,5 7,9 18,3 0,4 38,0 
  Total 30 12,5 9,9 1,8 8,8 16,2 0,4 38,0 
Idade de Início 
da Enfermidade 

         

 Masc. 10 35,9 17,2 5,4 23,6 48,2 15,0 67,0 
  Fem. 20 33,3 16,3 3,6 25,7 40,9 13,0 68,0 
  Total 30 34,2 16,4 3,0 28,0 40,3 13,0 68,0 
Idade de Início 
de Tratamento 

         

 Masc. 10 34,9 20,6 6,5 20,1 49,6 3,0 75,0 
  Fem. 20 34,0 17,1 3,8 25,9 42,0 8,0 68,0 
  Total 30 34,3 18,0 3,3 27,6 41,0 3,0 75,0 
Número de 
Internações 

         

 Masc. 10 1,8 2,0 0,6 0,3 3,3 0,0 6,0 
  Fem. 20 4,3 8,9 2,0 0,1 8,5 0,0 40,0 
  Total 30 3,5 7,4 1,3 0,7 6,2 0,0 40,0 
Idade Primeira 
Internação 

         

 Masc. 6 38,3 22,7 9,3 14,5 62,2 16,0 75,0 
  Fem. 13 30,5 16,1 4,5 20,8 40,3 13,0 68,0 
  Total 19 33,0 18,2 4,2 24,2 41,8 13,0 75,0 
Escore total no 
CAGE 

         

 Masc. 10 0,7 1,1 0,3 -0,6 1,5 0,0 3,0 
 Fem. 20 0,4 0,9 0,2 0,0 0,9 0,0 3,0 
 Total 30 0,5 1,0 0,2 0,2 0,9 0,0 3,0 
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Tabela 08 – História psiquiátrica dos pacientes do grupo de depressão. 

    N Média 
Desvio 
Padrao 

Erro 
Padrao 

95%-Intervalo de 
Confidência da 

Média Mínimo Maximo 

            
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior     

Tempo de 
Enfermidade 

         

 Masc. 5 4,9 4,0 1,8 -0,0 9,9 0,6 10,0 
  Fem. 28 4,4 5,7 1,1 2,1 6,6 0,2 26,0 
  Total 33 4,5 5,5 0,9 2,5 6,4 0,2 26,0 
Idade de Início 
da Enfermidade 

         

 Masc. 5 36,2 10,5 4,7 23,2 49,21 22,0 47,0 
  Fem. 27 39,9 14,6 2,8 34,1 45,7 15,0 71,0 
  Total 32 39,3 14,0 2,5 34,3 44,3 15,0 71,0 
Idade de Início 
de Tratamento 

         

 Masc. 5 39,2 7,1 3,2 30,4 48,0 30,0 48,0 
  Fem. 28 38,2 17,1 3,2 31,5 44,8 2,0 70,0 
  Total 33 38,3 15,9 2,8 32,7 43,9 2,0 70,0 
Número de 
Internações* 

         

 Masc. 5 1,8 2,5 1,1 -1,3 4,9 0,0 6,0 
  Fem. 28 0,1 0,3 0,1 -0,0 0,2 0,0 1,0 
  Total 33 0,3 1,1 0,2 -0,1 0,7 0,0 6,0 
Idade Primeira 
Internação 

         

 Masc. 3 42,7 4,2 2,4 32,3 53,0 38,0 46,0 
  Fem. 2 38,0 11,3 8,0 -63,7 139,6 30,0 46,0 
  Total 5 40,8 6,9 3,1 32,3 49,3 30,0 46,0 
Escore total no 
CAGE* 

         

 Masc. 5 1,0 1,2 0,5 -0,5 2,5 0,0 3,0 
 Fem. 28 0,2 0,6 0,1 0,0 0,5 0,0 3,0 
 Total 33 0,3 0,8 0,1 0,1 0,6 0,0 3,0 

  (* p < 0,05; Mann-Whitney) 
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Tabela 09 – História psiquiátrica dos pacientes do grupo dos transtornos de ansiedade. 

    N Média 
Desvio 
Padrao 

Erro 
Padrao 

95%-Intervalo de 
Confidência da 

Média Mínimo Máximo 

            
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior     

Tempo de 
Enfermidade 

         

 Masc. 10 6,5 6,4 2,0 1,9 11,1 1,0 22,0 
  Fem. 20 11,9 10,6 2,4 6,9 16,8 0,4 33,0 
  Total 30 10,1 9,7 1,8 6,5 13,7 0,4 33,0 
Idade de Início 
da Enfermidade 

         

 Masc. 10 30,3 11,4 3,6 22,1 38,5 9,0 52,0 
  Fem. 19 28,9 13,3 3,1 22,5 35,3 12,0 57,0 
  Total 29 29,4 12,5 2,3 24,7 34,2 9,0 57,0 
Idade de Início 
de Tratamento 

         

 Masc. 10 30,9 13,7 4,3 21,1 40,7 2,0 56,0 
  Fem. 19 34,9 12,6 2,9 28,8 40,9 2,0 57,0 
  Total 29 33,5 12,9 2,4 28,6 38,4 2,0 57,0 
Número de 
Internações 

         

 Masc. 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Fem. 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Total 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Escore total no 
CAGE 

         

 Masc. 10 1,1 1,4 0,5 0,1 2,1 0,0 4,0 
 Fem. 20 0,6 1,1 0,2 0,1 1,2 0,0 3,0 
 Total 30 0,8 1,2 0,2 0,3 1,2 0,0 4,0 

 

 

  O gráfico 07 apresenta a média do número de anos em que os pacientes 

encontram-se enfermos. Com o uso do teste de Bonferroni, considerando-se um 

nível de significância de 95%, observou-se diferença estatística significativa entre os 

grupos de esquizofrenia e depressão e entre os grupos de transtorno afetivo bipolar 

e depressão (vide tabela 10). 
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Gráfico 07 – Tempo de enfermidade dos pacientes dos quatro grupos diagnósticos estudados. 
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  O gráfico 08 traz a média da idade dos pacientes quando estes adoeceram. 

Através do teste de Bonferroni (nível de significância de 95%) foram comparadas, 

grupo a grupo, as médias de idade do início da enfermidade e foram encontradas as 

seguintes diferenças significativas: 1. grupo de esquizofrenia comparados ao do 

transtorno afetivo bipolar 2. grupo de esquizofrenia com o grupo de depressão 3. 

grupo de esquizofrenia com o grupo de transtornos ansiosos 4. grupo de depressão 

com o grupo de transtornos ansiosos (vide tabela 10). 
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                       Gráfico 08 - Idade de início da enfermidade  
          dos pacientes dos quatro grupos diagnósticos estudados. 
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 Em análise realizada através do teste de correlação de Pearson encontrou-

se associação entre o escore total do CAGE e a idade de início da enfermidade (p 

<0,01), apontando para a tendência de que quanto maior a pontuação no CAGE, 

menor a idade de início da enfermidade, independente do diagnóstico. 

 Foi verificado também diferenças significativas com relação ao número de 

internações psiquiátricas e elas apresentaram significância nas comparações dos 

seguintes grupos: 1. grupo de transtorno afetivo bipolar e grupo de depressão 2. 

grupo de transtorno afetivo bipolar e grupo de transtornos ansiosos (tabela 10).   

 A tabela 10 foi confeccionada a partir da análise univariada ANOVA, 

seguida pelo teste de Bonferroni, considerando-se um nível de significância de 

95%. As diferenças encontradas podem ser observadas a seguir: 
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Tabela 10 – Dados sobre a história psiquiátrica dos quatro grupos diagnósticos estudados. 
Variáveis Grupos 

Diagnósticos 
N Média Desvio 

Padrão 
Erro 

Padrão 
95% Intervalo de 

Confiança 
F Signifi- 

cância 
      Inferior Superior  p 
Tempo de 
Enfermidade 

       6,788 <0,001 

 Esquizofr.a 32 13,2 9,0 1,6 9,9 16,4   
 Bipolarb 30 12,5 10,0 1,8 8,8 16,2   
 Depressão 33 4,5 5,5 0,9 2,5 6,4   
 Ansiedade 30 10,1 9,7 1,8 6,5 13,7   
 Total 125 10,0 9,2 0,8 8,3 11,6   
Idade de início 
da 
enfermidade 

       14,262 <0,001 

 Esquizofr.c,d,e 31 18,7 7,5 1,3 16,0 21,5   
 Bipolar 30 34,2 16,4 3,0 28,0 40,3   
 Depressãof 32 39,3 14,0 2,5 34,3 44,3   
 Ansiedade 29 29,4 12,5 2,3 24,7 34,1   
 Total 122 30,5 15,0 1,3 27,8 33,1   
Número de 
Internações 

       5,768 0,001 

 Esquizofr. 34 2,2 1,8 0,3 1,6 2,8   
 Bipolarg,h 30 3,5 7,4 1,3 0,7 6,2   
 Depressão 33 0,3 1,1 0,2 -0,1 0,7   
 Ansiedade 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
 Total 127 1,5 4,0 4,0 0,8 2,2   
Escore CAGE        1,670 0,177 

(ns) 
 Esquizofr. 34 0,8 1,1 0,2 0,4 1,2   
 Bipolar 30 0,5 1,0 0,2 0,2 0,9   
 Depressão 33 0,3 0,8 0,1 0,1 0,6   
 Ansiedade 30 0,8 1,2 0,2 0,3 1,2   
 Total 127 0,6 1,1 0,1 0,4 0,8   
(Teste de Bonferroni, post-hoc ANOVA, p < 0,05) 
 
(a) Diferença significativa entre os grupos Esquizofrenia e Depressão 
(b) Diferença significativa entre os grupos Bipolar e Depressão 
(c) Diferença significativa entre os grupos Esquizofrenia e Bipolar 
(d) Diferença significativa entre os grupos Esquizofrenia e Depressão 
(e) Diferença significativa entre os grupos Esquizofrenia e Ansiedade 
(f) Diferença significativa entre os grupos Depressão e Ansiedade 
(g) Diferença significativa entre os grupos Bipolar e Depressão 
(h) Diferença significativa entre os grupos Bipolar e Ansiedade 
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  5.7. Diagnósticos psiquiátricos e uso problemático de álcool 
 
   

 Um dos objetivos deste estudo foi conhecer quais diagnósticos 

psiquiátricos estão associados ao uso problemático de álcool, nas condições 

típicas da clientela ambulatorial de um serviço universitário. Para este fim, 

buscou-se, entre os quatro diferentes grupos diagnósticos, resultados positivos na 

CID-10 e no CAGE. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 11. Em relação 

aos diagnósticos de uso nocivo ou síndrome de dependência de álcool, 13,3% 

dos pacientes dos grupos de transtorno afetivo bipolar e de transtornos ansiosos 

preencheram os critérios para algum destes diagnósticos de uso problemático de 

álcool no último ano. Entre os pacientes com depressão, a prevalência de uso 

problemático de álcool foi de 9,1% e entre os pacientes do grupo de esquizofrenia 

foi de 5,9%. 

 Em relação à pontuação no CAGE, 47,1% dos pacientes com esquizofrenia 

responderam afirmativamente a pelo menos uma questão. Entre os pacientes 

com transtornos ansiosos, o percentual de respostas positivas foi de 36,7%, entre 

os pacientes com transtorno afetivo bipolar foi de 30% e entre os com depressão 

foi de 21,2%.  

    
           Tabela 11 – Uso problemático de álcool e diagnósticos psiquiátricos. 

 CID-10 positivo 
N (%) 

CAGE positivo 
N (%) 

Esquizofrenia (F20) 2 (5,9) 16 (47,1) 

Transtorno Afetivo Bipolar (F31) 4 (13,3) 9 (30,0) 

Depressão (F32) 3 (9,1) 7 (21,2) 

Transtornos ansiosos (F40 e F41) 4 (13,3) 11 (36,7) 
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 Em relação à média de escores no CAGE, os pacientes com esquizofrenia 

obtiveram média de 0,82 ponto, com desvio padrão = 1,11, mínimo de 0 e máximo 

de 4, Os pacientes do grupo de transtorno afetivo bipolar tiveram média de 0,53 

ponto, com desvio padrão de 0,97, mínimo de 0 e máximo de 3 pontos. No grupo 

de depressão, a média de pontos no CAGE foi de 0,33, com desvio padrão de 

0,78, mínimo de 0 e máximo de 3 pontos. No grupo dos transtornos ansiosos a 

média de pontos foi de 0,80, com desvio padrão de 1,21, mínimo de 0 e máximo 

de 4 pontos. O gráfico 09 ilustra a média de escore total no CAGE de acordo com 

o diagnóstico. 

 

Gráfico 09 – Média de escore total no CAGE de acordo com o diagnóstico. 
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 Observa-se pelo gráfico 08 que existem diferenças entre as médias do 

CAGE nos quatro grupos estudados, verificando-se a seguinte classificação em 

ordem de maior média no CAGE: 1º esquizofrenia, 2º ansiedade, 3º transtorno 

afetivo bipolar, 4º depressão. Devido ao fato do CAGE não permitir uma variação 

muito grande nos resultados (indo de zero a quatro), as diferenças nas médias 
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são decimais e por isso criam dificuldade na ANOVA para sua análise. Entretanto, 

a análise do intervalo de confiança permite verificar que a diferença média entre 

os grupos esteve sempre contida dentro do intervalo de confiança, e que os 

valores do teste t sempre foram acima de um. Desta forma, entre o grupo de 

esquizofrenia e o grupo de transtorno afetivo bipolar foi encontrada uma diferença 

entre médias de 0,29 (SE = 0,26; df = 62; t = 1,99; 95% IC de -0,23 a 0,81). Entre 

os grupos de esquizofrenia e depressão foi encontrada uma diferença entre 

médias de 0,49 (SE = 0,23; df = 65; t = 1,99; 95% IC de 0,02 a 0,96), entre 

esquizofrenia e transtornos ansiosos a diferença entre as médias foi de 0,02 (SE 

= 0,29; df = 62; t = 1,99. 95% IC de -0,56 a 0,60).  

 Ao se comparar as médias no CAGE entre os grupos de ansiedade e 

transtorno afetivo bipolar foi encontrada uma diferença entre as médias de 0,27 

(SE = 0,28; df = 58; t = 2,00; 95% IC de -0,30 a 0,84) e entre os grupos de 

ansiedade e depressão foi encontrada uma diferença de 0,47 (SE = 0,25; df = 61; 

t = 2,00; 95% IC de -0,04 a 0,98). 

 Entre os grupos de transtorno afetivo bipolar e depressão foi encontrada 

uma diferença entre as médias de 0,20 (SE = 0,22; df = 61; t = 2,00; 95% IC de -

0,24 a 0,64).  
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Desempenho do CAGE entre pacientes com transtornos psiquiátricos 

 

 Ao iniciar o presente estudo sobre uso problemático de álcool entre 

pacientes psiquiátricos, sentiu-se a necessidade de avaliar o desempenho do 

CAGE para esta população. O estudo de Watson et al. (1995) sobre o 

desempenho de cinco instrumentos de rastreamento de uso problemático de 

álcool em pacientes psiquiátricos, incluindo o CAGE, sugeriu que os pontos de 

corte destes instrumentos fossem adaptados a padrões locais e a características 

do serviço. Com base em tais informações, o presente estudo optou por comparar 

os escores do CAGE com os resultados da CID-10. Observou-se que, com o uso 

do ponto de corte ≥2, o instrumento perdia quase 50% de sua sensibilidade, 

deixando de identificar casos de pessoas que faziam uso nocivo ou eram 

dependentes do álcool. Cherpitel e Borges (2000) também encontraram este 

problema ao comparar dois grupos de pacientes de um serviço de emergência e 

sugeriram a redução do ponto de corte de diversos instrumentos de rastreamento, 

incluindo o CAGE, para grupos de mulheres. Em outro estudo, Cherpitel (1995) já 

havia sugerido o uso do ponto de corte ≥1 no CAGE em populações femininas, 

principalmente brancas. A mesma conduta foi sugerida por Bradley et al. (1998), 

pois ao usarem o CAGE com mulheres brancas, encontraram baixa sensibilidade 

para a detecção do uso problemático de álcool. Jones et al. (1993) usaram o 

questionário CAGE com pacientes idosos e encontraram baixa sensibilidade 

(48%) com o uso do ponto de corte ≥2. O ponto de corte ≥1 também já foi usado 
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em um estudo realizado por Bush et al. (1986) com pacientes ambulatoriais da 

clínica ortopédica e mostrou 85% de sensibilidade e 89% de especificidade. 

 Tais dados indicam que a literatura sugere diferentes pontos de corte do 

CAGE para populações específicas. O CAGE já foi largamente citado como um 

bom instrumento de rastreamento, entretanto dever ser adaptado para diferentes 

realidades e populações.  

 Neste estudo, foram testados diferentes pontos de corte para o CAGE, 

buscando-se maior sensibilidade e especificidade. Com o uso do ponto de corte 

≥0, foi encontrada 100% de sensibilidade e 0,0% de especificidade, sendo 

considerado inadequado. Ao testar o ponto de corte ≥1, encontrou-se 100% de 

sensibilidade e 73,7% de especificidade, mostrando que, apesar de englobar 

alguns falso-positivos, o teste atingia o valor máximo da sensibilidade. Com o uso 

do ponto de corte ≥2, a sensibilidade caiu para 53,8% e a especificidade 

aumentou para 87,7%; com o ponto de corte ≥3, a sensibilidade manteve-se 

53,8% e a especificidade aumentou para 94,7%. Já com o uso do ponto de corte 

igual a 4, a sensibilidade caiu para 15,4% e a especificidade atingiu seu máximo 

de 100%. Através da análise da curva ROC, usando os diagnósticos de uso 

nocivo e dependência de álcool da CID-10 como padrão-ouro, o ponto crítico ideal 

(melhor sensibilidade e especificidade) foi no escore um. 

 O uso do ponto de corte ≥1 foi adotado nas análises deste trabalho por se 

mostrar mais apropriado para a população estudada, permitindo abranger 

pessoas que se encontram em diferentes pontos do continuum da psicopatologia 

do beber, fazendo uso de risco, uso nocivo ou dependentes de álcool. 
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6.2. Uso problemático de álcool entre pacientes psiquiátricos ambulatoriais 

 

 Considerando-se critérios da CID-10 para uso nocivo e dependência, 6,3% 

dos entrevistados fazem uso nocivo de álcool e 3,9% preenchem critérios para 

dependência (total de 10,2% CID-POSITIVO). Tais números são menores do que 

os encontrados na população brasileira em geral. Um estudo populacional 

realizado em 107 cidades do Brasil em 2001 aponta que 11,2% dos brasileiros 

são dependentes de álcool. Entretanto, ao se comparar os critérios utilizados 

naquele levantamento e os desta pesquisa, verifica-se que aqui foi utilizada a 

entrevista da CID-10, que classifica como dependente a pessoa que tenha 

apresentado no ano anterior, pelo menos, três dos seis critérios indicados. No 

levantamento do CEBRID, foi utilizado um método para estimar dependência do 

NHSDA (“National Household Surveys on Drug Abuse”), baseado em seis itens do 

Questionário NHSDA, retirados dos nove existentes no DSM-III-R. De acordo com 

tal método, respostas afirmativas a duas ou mais questões já podem indicar 

dependência (CARLINI et al.,2001). Os critérios utilizados nesta pesquisa foram 

mais rigorosos do que os do levantamento, incluindo a investigação de sintomas 

de abstinência, deixada de lado no levantamento populacional. Esta diferença na 

forma de classificar a dependência pode ser responsável pelos percentuais 

diferentes. 

 Outra explicação possível é que, nesta pesquisa, trabalhou-se com uma 

população clínica, que faz acompanhamento médico em hospital de nível de 

atenção terciária e que usa medicação. Os médicos procuram orientar seus 

pacientes a evitarem o consumo de álcool concomitante com medicações 

psiquiátricas, pois a interação das duas substâncias pode prejudicar o tratamento 
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e a condição que está sendo tratada. É possível que o fato de fazer tratamento 

funcione como um fator protetor para que evitem o uso problemático de álcool.  

 Os resultados encontrados nesta pesquisa são similares aos encontrados 

por Menezes e Ratto (2004) em um estudo sobre a co-ocorrência entre 

transtornos mentais graves e transtornos por uso de substâncias em usuários de 

serviços de saúde mental da cidade de São Paulo. Foram encontrados 3,12% de 

pacientes que preencheram critérios para dependência de álcool de acordo com a 

CID-10. Uma possível explicação encontrada pelos pesquisadores e que pode ser 

usada nesta pesquisa é o fato de que, no Brasil, os pacientes portadores de 

transtorno mental não recebem muito apoio e cuidados do Estado (auxílio 

moradia, auxílio financeiro, lares abrigados,...). Tal desamparo social levá-los-ia a 

serem mais dependentes da família, que exerceria um controle sobre os 

comportamentos do indivíduo. Dessa forma, o paciente teria, então, menor 

autonomia, o que poderia ser um fator de proteção, fazendo-o evitar o uso 

problemático de álcool. 

 Utilizando-se o CAGE, encontra-se uma porcentagem maior de possíveis 

usuários problemáticos de álcool (33,9%). Existem considerações que podem ser 

feitas a respeito da diferença entre os resultados da CID-10 e do CAGE. 

Primeiramente, Masur et al. (1985) ressaltam que um resultado “CAGE-

POSITIVO” não implica em um diagnóstico de síndrome de dependência de 

álcool, mas sim na sua possibilidade. Existe a possibilidade de falso-positivos, ou 

seja, pessoas que não preenchem os critérios da CID-10 para uso nocivo ou 

dependência, mas que respondem afirmativamente a uma ou mais questões do 

teste. Neste trabalho, teve-se o cuidado de escolher o ponto de corte que 

guardava melhor sensibilidade e especificidade e apesar de ter garantido 100% 
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de sensibilidade, perdeu-se um pouco na especificidade (73,7%), havendo a 

inclusão de alguns falso-positivos no grupo CAGE-POSITIVO.  

 Uma outra diferença importante entre o CAGE e a CID-10 é que o CAGE 

investiga uso problemático de álcool durante a vida, enquanto a CID-10 se 

restringe ao ano anterior. Sabe-se que a maioria dos participantes encontra-se 

doente há mais que cinco anos e possivelmente está em tratamento há mais de 

um ano, recebendo orientações e fazendo uso de medicação durante este 

período. Portanto, podem ter sido usuários problemáticos no passado e 

atualmente estarem abstêmios. Se assim for, as respostas afirmativas no CAGE 

poderiam se relacionar à época anterior ao aparecimento da doença, quando o 

paciente fazia uso problemático de álcool.  

 Outro fator que pode ter influenciado na pontuação dos participantes 

refere-se à questão um do CAGE: Alguma vez o sr.(a) sentiu que deveria diminuir 

a quantidade de bebida ou parar de beber?. Alguns pacientes respondem 

afirmativamente a esta questão, lembrando-se do momento em que adoeceram e 

foram, então, orientados a evitar bebidas alcoólicas. Em alguns casos, o paciente 

não fazia uso problemático de álcool, mas devido à possibilidade de interação 

com a medicação ou com a condição médica apresentada foram orientados a 

ficarem completamente abstêmios.  
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6.3. Fatores sócio-demográficos e uso problemático de álcool  

 

6.3.1. Gênero 

 

 Na população estudada, constatou-se que o número de homens que fazem 

uso problemático de álcool é maior que o de mulheres. Estes dados também 

foram encontrados em diversos estudos no Brasil e no exterior, tanto estudos 

populacionais e quanto clínicos (FOTIN; LIBRE; MELLO, 1995; REGO et al., 

1991; LIMA; FORMIGA; MEDEIROS, 1986; KRAUS et al., 2000; WILSNACK et 

al., 2000).  

 As pesquisas indicam que os homens bebem maiores quantidades, com 

maior freqüência e têm mais problemas relacionados ao uso de álcool (KRAUS et 

al, 2000). 

 Durante muito tempo, as propagandas de bebidas alcoólicas dirigiam-se 

exclusivamente aos homens, mostrando como eles poderiam ficar sociáveis, 

atraentes e sedutores ao beberem. Na sociedade ocidental, era esperado que um 

homem bebesse. O mesmo não pode ser dito em relação às mulheres. De modo 

geral, quando elas começam a sair para trabalhar, a ganhar seu próprio dinheiro e 

se tornaram mais independentes, começam também a usar o álcool. Atualmente, 

a indústria percebeu este mercado em expansão e vem investindo em 

propagandas para mulheres, onde grupos de amigas se reúnem para conversar, 

paquerar, dar risada, associando o uso de álcool à liberdade e a emancipação da 

mulher. Sem dúvida, este aspecto cultural pode influenciar o padrão de consumo 

de álcool entre homens e mulheres, levando homens a beberem mais que 
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mulheres. Entretanto, nos últimos anos, vem sendo observado um aumento no 

número de mulheres que fazem uso problemático de álcool. (OLIVEIRA; LUIS, 

1996).  

 Um outro aspecto a ser considerado é em relação às crenças sobre os 

benefícios do uso de álcool para a saúde. Uma pesquisa realizada no Canadá em 

2001 (OGBORNE; SMART, 2001) encontrou que 57% dos participantes 

acreditavam que o uso moderado de álcool seria benéfico para a saúde dos 

indivíduos. Destes, 47% definiam o uso moderado como um drinque por dia e 

20% como mais que um drinque por dia. Entre as pessoas que acreditavam no 

benefício do uso de álcool, a maioria era homem. Este tipo de crença pode 

incentivar o uso de álcool e colocar a pessoa em risco de apresentar problemas. 

 O uso problemático de álcool também parece cumprir diferentes funções de 

acordo como gênero: ele faz parte da sociabilidade masculina, onde homens 

bebem em grupo para ficarem mais sociáveis, divertidos e espertos. Em outras 

situações, os homens usam o álcool para ficarem mais confiantes e aproximarem-

se do sexo oposto. Geralmente, os homens usam o álcool buscando o prazer, já 

as mulheres parecem fazer uso excessivo de álcool como automedicação para 

problemas do humor ou então para buscarem soluções para problemas em casa 

ou no trabalho, para se sentirem mais otimistas frente à vida e conseguirem 

expressar seus sentimentos (MAKELA; MUSTONEM, 2000; BRADY; RANDALL, 

1999). 

 Um outro fator que pode proteger as mulheres do uso problemático de 

álcool é a maior sensibilidade fisiológica que a mulher apresenta ao uso de álcool. 

A mulher possui menor quantidade de água no corpo e com isto sente mais 
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rapidamente as conseqüências do uso problemático de álcool, o que pode levá-

las a evitar este padrão de consumo (ELY et al., 1999). 

 Neste estudo, 51,3% dos homens pontuaram positivamente no CAGE e 

26,1% das mulheres também, com diferença estatística significância. Lima (1997), 

ao escrever sobre a epidemiologia do alcoolismo, apontou para o fato de que as 

pesquisas encontram maior número de homens consumindo bebidas alcoólicas, 

principalmente no que se refere ao consumo excessivo.  

 Almeida e Coutinho (1993) realizaram um estudo sobre a prevalência de 

consumo de álcool no Rio de Janeiro e encontraram 1,7% de mulheres alcoolistas 

e 4,9% de homens alcoolistas (OR= 2,76; p < 0,01). 

 Estudos realizados com o uso do CAGE no Brasil, também encontraram 

maior prevalência de casos de uso problemático de álcool entre homens. Em um 

estudo realizado em Hospital Universitário no Paraná, a prevalência de alcoolismo 

identificada foi de 2,75% em mulheres e 19,6% em homens (SANTOS et al., 

1994). Em levantamento domiciliar realizado no município de São Paulo, foram 

encontrados 12,6% de casos positivos CAGE para homens e 3,4% para mulheres 

(REGO et al., 1991). 

 Constatou-se que a literatura é vasta no que diz respeito às diferenças 

entre gênero na questão do uso problemático de álcool, as explicações são 

diversas, indo de aspectos culturais a fisiológicos, apontando sempre para a 

maior prevalência de uso problemático de álcool entre homens. 
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6.3.2. Idade 

 

 No grupo dos pacientes pertencentes a faixa etária compreendida entre 18 

e 40 anos, a metade (50%) pontuou positivo no CAGE, correspondendo à faixa 

etária com maior freqüência de casos positivos. Algumas pesquisas apontam para 

a tendência de diminuição de uso de álcool de acordo com o tempo, mostrando 

que conforme a pessoa vai envelhecendo, vai mudando seu padrão de consumo 

(WILSNACK et al., 2000; ALMEIDA; COUTINHO, 1993). Um estudo realizado em 

um serviço de emergência nos Estados Unidos mostrou que entre os pacientes 

que procuravam o serviço devido a algum problema relacionado ao uso de álcool, 

a maioria era homem com a idade entre 25 a 44 anos (LI et al., 1999). Outro 

estudo de rastreamento realizado na Santa Casa de São Paulo (FOTIN; LIBRE; 

MELLO, 1995) encontrou que a idade média dos pacientes entrevistados que 

faziam uso problemático de álcool era de 42,8 anos. Em Ribeirão Preto, alguns 

dados apontam para a mesma direção. Em um estudo realizado no setor de 

urgências psiquiátricas do HC-FMRP-USP durante os anos de 1988-1990 foram 

encontrados 1082 pacientes com diagnóstico relacionado ao uso de álcool. 

Destes, a maioria era do sexo masculino e a faixa etária mais afetada para ambos 

os sexos foi entre os 25 e 44 anos (OLIVEIRA; LUIS, 1996). 

 Outro fator que pode ter influenciado no padrão de uso de álcool dos 

participantes deste estudo pode ser o fato de as pessoas com mais de 40 anos já 

estarem em tratamento por um período mais longo. Em 77% das pessoas 

entrevistadas, os primeiros sintomas do sofrimento mental ocorreram antes dos 

40 anos e em 71,8% o tratamento foi iniciado antes dos 40 anos. As pessoas 



 76 

mais com mais de 40 anos já estão em tratamento por mais tempo e, como já foi 

discutido anteriormente, o tratamento pode servir como fator protetor.  

  

6.3.3. Estado Civil 

 Outro fator sócio-demográfico que mostrou significância estatística foi o 

estado civil. Os pacientes que se declararam sem companheiro, por estarem 

solteiros, separados ou viúvos foram encontrados mais freqüentemente no grupo 

identificado como de uso problemático de álcool. Há estudos que mostram ser o 

casamento um fator protetor para diversos problemas físicos e psicológicos, 

incluindo os problemas relacionados ao uso de álcool (BLUE, 2000).  

 Loughlin e Kayson (1990) realizaram uma revisão da literatura a respeito 

da relação entre o casamento e o uso de álcool. Encontraram dados que sugerem 

três possíveis associações entre estes dois fatores: 1. redução do consumo de 

álcool na transição para a vida de casado. 2. conseqüências danosas do uso 

problemático de álcool na qualidade e estabilidade do relacionamento marital. 3. 

aumento do consumo de álcool na transição para o divórcio.  

 Miller-Tutzauer, Leonard e Windle (1991) em um estudo longitudinal onde 

acompanharam os sujeitos durante três anos, verificaram que, na transição da 

vida de solteiro para a de casado, as pessoas reduzem o consumo de bebidas 

alcoólicas e esta redução continua ao longo do primeiro ano, estabilizando-se em 

seguida.  

 Os dados encontrados neste estudo seguem a tendência apontada pela 

literatura de que o casamento constitua um fator protetor para o uso problemático 

de álcool.  
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6.3.4. Escolaridade, renda familiar e situação no emprego 

 

 Levantamentos populacionais realizados no EUA entre os anos 1964 e 

1979 apresentaram resultados que indicam relação entre variáveis sócio-

econômicas e o uso problemático de álcool. Segundo estes estudos, a 

abstinência é mais freqüentemente associada a indivíduos com padrão sócio-

econômico mais baixo. Entretanto, as pessoas deste estrato social, quando 

consomem bebidas alcoólicas, apresentam maior número de problemas do que 

as de estratos mais elevados (POLICH; KAEBLER, 1985 apud ALMEIDA; 

COUTINHO, 1993). Em estudo realizado na cidade de São Paulo com a aplicação 

do CAGE, verificou-se uma tendência de maiores taxas de alcoolismo em grupos 

sociais com baixo nível sócio-econômico (levando-se em conta renda, classe 

social e escolaridade) (REGO et al., 1991). Entretanto, estudo realizado por 

Almeida e Coutinho (1993) na região metropolitana do Rio de Janeiro, encontrou 

uma associação entre uso de álcool e níveis de renda e escolaridade mais 

elevados.  

 Na população estudada, não se encontraram diferenças estatísticas 

significativas nas variáveis renda, situação no emprego e escolaridade. 

Provavelmente, isto se deva ao fato de que a amostra foi composta por pacientes 

de um hospital público terciário que, apesar de seguir o princípio da 

universalidade do SUS, recebe pacientes com baixo nível sócio-econômico. Desta 

forma, a amostra apresenta pouca heterogeneidade em relação a tais variáveis, 

não permitindo diferenças estatísticas significativas. 

 Como foi visto, a literatura é controversa no que diz respeito à associação 

destes fatores com o uso problemático de álcool. Esta controvérsia pode 
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acontecer devido ao fato de que grande parte dos estudos aproveita dados de 

levantamentos que não foram planejados para este fim. Almeida e Coutinho 

(1993) propuseram que estudos sejam desenhados especialmente para este 

objetivo, evitando variáveis de confundimento ou então vieses de seleção.  

  

6.3.5. Religião 

 

 Neste estudo encontrou-se uma tendência de associação entre a prática de 

uma religião e a menor prevalência de uso problemático de álcool, entretanto esta 

diferença alcançou significância de apenas 90%, sendo necessários outros 

estudos para verificarem a presença desta associação. 

 A prática religiosa já foi apontada em outros estudos como fator de 

proteção para transtornos psiquiátricos menores e para o uso problemático de 

álcool (VOLCAN et al, 2993). Tal ocorrência pode estar relacionada ao fato de 

que muitas religiões pregam a abstinência de álcool. Além disto, a prática 

religiosa pode influenciar na forma como a pessoa lida com situações de estresse, 

propiciando situações de socialização, de suporte social, expressão de emoções, 

compartilhamento de alegrias e tristezas, influenciando no estilo de vida e 

incentivando comportamentos saudáveis (KOENIG, 2001). 
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6.4. Diagnósticos psiquiátricos relacionados ao uso problemático de álcool 

 

 A amostra foi dividida em quatro grupos, de acordo com os seguintes 

diagnósticos: esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, depressão e ansiedade, a 

fim de conhecer a prevalência de uso problemático de álcool nestes grupos.  

  Ao analisar-se, através do intervalo de confiança, as diferenças entre as 

médias de escore no CAGE para os quatro grupos encontrou-se a seguinte 

classificação em ordem de maior média de pontos: 1º esquizofrenia, 2º 

ansiedade, 3º transtorno afetivo bipolar, 4º depressão.   

 O grupo dos pacientes com esquizofrenia foi o que obteve o maior escore 

no CAGE (0,82 ponto). Entre os pacientes deste grupo, 47% obtiveram resultado 

CAGE POSITIVO. A literatura relata que as maiores taxas de comorbidade entre 

esquizofrenia e outros transtornos mentais ocorrem com transtornos por uso de 

substâncias e entre estas, a principal é o álcool (DRAKE; MUESER, 2002). O 

levantamento realizado nos EUA pelo “Epidemiologic Catchment Area Study”, 

encontrou que 33,7% das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia ou com 

transtornos do espectro da esquizofrenia também preencheram os critérios para 

um transtorno por uso de álcool em algum momento de suas vidas (REGIER et 

al., 1990). Existem estudos que apontam para a hipótese de supersensibilidade 

para explicar as altas taxas de comorbidade. De acordo com esta hipótese, 

algumas pessoas apresentariam uma vulnerabilidade biológica para 

desenvolverem transtornos psiquiátricos e esta vulnerabilidade também resultaria 

em um aumento da sensibilidade a baixas quantidades de substâncias 

psicoativas, levando-as a terem mais facilidade para desenvolver um transtorno 

por uso de substâncias (EVREN; EVREN, 2003). Um outro estudo conduzido por 



 80 

Drake e colaboradores (1990) observou que pacientes com esquizofrenia 

apresentavam problemas relacionados ao uso de álcool que prejudicavam sua 

vida na comunidade mesmo sem preencherem os critérios para dependência, 

sugerindo que portadores de esquizofrenia podem ser mais vulneráveis aos 

efeitos negativos do álcool. Esta supersensibilidade aos efeitos negativos do 

álcool pode ter sido responsável pelo maior número de respostas afirmativas no 

CAGE.  

 Ao analisar alguns dados da história psiquiátrica dos pacientes com 

esquizofrenia, percebe-se que este foi o grupo em que os pacientes adoeceram 

mais jovens, sendo a média de idade da primeira crise 18,7 anos. Verificou-se a 

existência de uma associação entre escores no CAGE e a idade de início do 

transtorno psiquiátrico, na direção de, quanto maior o escore no CAGE, menor a 

idade de início do sofrimento mental (para os quatro grupos diagnósticos). O 

estudo realizado por Alpert e colaboradores (1999) a respeito da comorbidade 

entre depressão e uso problemático de álcool observou que, quando a depressão 

tem início na infância ou na adolescência, as chances de que o indivíduo venha a 

fazer uso problemático de álcool são bem maiores do que a depressão com início 

na idade adulta. 

 O grupo dos pacientes portadores de esquizofrenia foi o grupo que 

apresentou menor média de idade: 36,8 anos. Como foi visto anteriormente, 

verificou-se uma associação entre idade e uso problemático de álcool, havendo 

mais casos de CAGE POSITIVO entre pacientes com menos de 40 anos. Isto 

pode ser outra explicação para que o grupo tenha obtido maior média de escore 

no CAGE.  
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  O segundo lugar em relação à média de escore no CAGE foi o grupo de 

transtornos ansiosos: 0,80 ponto. Entre os pacientes deste grupo, 36,7% 

pontuaram positivo no CAGE. De acordo com o “National Comorbidity Survey” 

pessoas com diagnóstico de abuso de álcool tem 1,7 vez mais chance de terem 

um transtorno de ansiedade e pessoas com diagnóstico de dependência têm 2,6 

vezes mais chances (KESSLER et al., 1996). Estudo realizado em cinco países 

por Merikangas et al. (1998) a respeito de comorbidade entre transtornos 

psiquiátricos e transtornos por uso de substâncias, indica que os transtornos de 

ansiedade geralmente precedem o uso problemático de álcool e de outras 

substâncias. Uma hipótese levantada pelos autores é sobre a automedicação: 

pacientes fariam uso de álcool devido aos seus efeitos depressivos sobre o 

sistema nervoso central, tendo redução da ansiedade nas primeiras horas após o 

uso. A hipótese de automedicação para entender a comorbidade entre transtornos 

de ansiedade e uso problemático de álcool é muito citada na literatura (KAPLAN; 

SADOCK, 1993). Esta pode ser uma das explicações para o grupo de ansiedade 

ter ficado em segundo lugar em relação à média de escore no CAGE. 

 O grupo do transtorno afetivo bipolar ficou em terceiro lugar em relação à 

média de escore no CAGE (0,53). O índice entre os pacientes deste grupo foi de 

30% de casos CAGE POSITIVO. De acordo com os dados levantados no 

“Epidemiological Catchment Area Study”, a dependência de álcool tem duas 

vezes mais chances de ocorrer entre pessoas com transtorno afetivo bipolar do 

que entre as com depressão (REGIER et al.,1990). Em pesquisa realizada por 

Kilbourne e colaboradores (2004), encontrou-se taxa de 25% de comorbidade de 

transtorno afetivo bipolar e transtorno por uso de álcool. 
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 A média de idade dos pacientes deste grupo é de 47,8 anos, sendo o 

grupo de adultos mais velhos. Como discutido anteriormente, o uso problemático 

de álcool decresce com o avanço da idade. O fato de ser o grupo de adultos mais 

velhos pode ter influenciado para a menor média de escore no CAGE. Além disto, 

a média de anos de enfermidade deste grupo foi de 12,5 anos e a média de 

número de internações (3,5 internações) foi a maior entre os quatro grupos. 

Observa-se que os pacientes deste grupo estão enfermos há muitos anos e  que 

sofrem com a gravidade da doença. Desta forma, o contato com os serviços de 

saúde há muito tempo pode ter sido um fator de proteção ao uso problemático de 

álcool.  

O grupo de depressão obteve menor média de escore no CAGE: 0,33 

ponto, sendo também o grupo com menor número de casos CAGE POSITIVO 

(21,2%). Uma das explicações para isto pode ser o fato de o grupo ter sido 

composto majoritariamente por mulheres (84,8%). Ao se isolar a variável sexo, 

encontra-se diferença estatística significativa entre os escores no CAGE dos 

homens e os das mulheres. Enquanto os homens tiveram média de 1,0 ponto 

positivo no CAGE, as mulheres tiveram média de 0,2 ponto. É interessante 

observar que, neste grupo, também se encontrou diferença entre a média de 

número de internações: a média do grupo dos homens foi de 1,8 internação e a 

das mulheres, 0,1. Pode ser que haja uma associação entre a gravidade da 

depressão e a média de pontos no CAGE.  

O grupo de depressão foi o que adoeceu mais tardiamente: média de idade 

39,3 anos. Já se discutiu anteriormente sobre a relação entre idade do 

adoecimento e uso problemático de álcool, verificando-se que quanto menor a 

idade de início de adoecimento, maiores as chances de que a pessoa venha a 
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fazer uso problemático de álcool (ALPERT et al., 1999). O início de adoecimento 

tardio pode ter sido um fator protetor, justificando a baixa média do grupo no 

escore do CAGE. 

 

6.5. Identificação do uso problemático de álcool por profissionais de saúde 

 

 Neste estudo, 60,5% das pessoas que pontuaram positivo no CAGE não 

tinham registros em seus prontuários a respeito do uso de álcool.  A sub-

notificação pode indicar que os profissionais pouco estão investigando, 

identificando e tratando o uso problemático de álcool. Uma pesquisa realizada em 

hospital universitário de Porto Alegre utilizou o questionário CAGE para rastrear o 

uso problemático de álcool entre 385 pacientes, detectando 51 casos CAGE 

POSITIVO, dentre estes, mais da metade não havia sido identificado pelo médico 

nem pelo enfermeiro (ROSA et al., 1998).  Nos EUA, apenas 39% dos pacientes 

atendidos por médicos clínicos gerais relatam terem sido questionados a respeito 

do uso de álcool (DEITZ; ROHDE; BERTOLUCCI, 1994). Nesta pesquisa, os 

dados são preocupantes, já que se referem a pacientes atendidos pela psiquiatria, 

especialidade que ao longo da história vem cuidando dos transtornos 

relacionados ao álcool.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo investigou o uso problemático de álcool entre pacientes 

psiquiátricos ambulatoriais, usuários de um hospital universitário de nível de 

atenção terciária. A co-ocorrência entre transtornos psiquiátricos e uso 

problemático de álcool é muito comum e vem sendo amplamente investigada na 

literatura. Esta co-ocorrência pode complicar a condição clínica, dificultar o 

manejo do paciente e trazer pior prognóstico.   

 Para ajudar na identificação do uso problemático de álcool entre pessoas 

portadoras de uma condição psiquiátrica, usuárias de serviços ambulatoriais, 

sugere-se o uso de instrumentos de rastreamento. Um destes instrumentos pode 

ser o CAGE. Recomenda-se adaptar o instrumento a fim de ganhar sensibilidade, 

sem perder sua especificidade. Uma solução para isto pode ser através da 

escolha do ponto de corte, tendo-se usado neste estudo o ponto de corte ≥ 1. 

Com este ponto de corte, a sensibilidade encontrada foi de 100% e a espeficidade 

foi de 73,7%.  

 Na população ambulatorial estudada, foram encontrados 6,3% de usuários 

nocivos de álcool e 3,9% de dependentes, de acordo com os critérios da CID-10. 

Quarenta e três pessoas (33,9%) pontuaram positivo no CAGE, o que indica a 

possibilidade de uso problemático de álcool em algum momento de suas vidas.  

 Os fatores sócio-demográficos que mostraram relação com o uso 

problemático de álcool foram os seguintes: ser homem, ter menos de 40 anos de 

idade e não ter companheiro (a) (sendo solteiro, separado ou viúvo). A prática 
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religiosa pareceu ser um fator protetor ao uso de álcool, entretanto é preciso que 

outros estudos sejam realizados para confirmarem esta associação.  

 Ao se compararem as médias de escore no CAGE entre os quatro grupos 

diagnósticos estudados, encontrou-se que a maior média foi a do grupo de 

esquizofrenia, seguida pela de transtornos ansiosos, de transtorno afetivo bipolar 

e, por último, pela de depressão. 

 Encontrou-se uma relação entre pontuação no CAGE e idade de início da 

enfermidade, apontando que quanto menor a idade de início do sofrimento 

mental, maiores as chances de que a pessoa pontue positivo no CAGE, ou seja, 

que venha a fazer uso problemático de álcool.  

 Entre os pacientes que pontuaram positivo no CAGE, 65% não tinham, em 

seus prontuários, anotações sobre o uso de álcool. A partir de observações 

apontadas no presente estudo, sugere-se a disseminação de informações entre 

os profissionais de saúde a respeito da comorbidade entre transtornos 

psiquiátricos e uso problemático de álcool, bem como o treinamento para uso de 

instrumentos de rastreamento do uso problemático de álcool. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psiquiatria Clínica e Psicopatologia 

(Coordenador: Prof. Dr. Erikson F. Furtado) 
 
 
 
 

PROJETO: 
 
 

“Co-ocorrência entre uso problemático de álcool e 

diagnósticos psiquiátricos" 

 
 

*     *     * 
 
 

FICHÁRIO DE REGISTRO DE DADOS 
Identificação do Paciente: 

Nome (Iniciais): 
___________ 

Nº Reg. HC: 
_____________________ 

Nº Pesq*.: 
_________________ 

(Iniciais Entrevistador + Nº de ordem – Ex. 
JS18: Entrevistador João da Silva – Paciente 
18) 

 

Entrevistador:____________ Data:____/____/____ Local (Serviço):_____:____ 

Rastreamento Positivo: CAGE:   __ ___ CID-X: Uso Nocivo    CID-X: Dependência       

 
 
 

Ribeirão Preto, 2004. 
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FICHA DE REGISTRO DE DADOS     
  

 I- Identificação do paciente: 
 

Nome (iniciais):___________________ Nº Registro no HC:______________  
  
 Iniciais do Entrevistador :___________ Data: ____/ _____ / ________  
 
 ΙΙ−Dados sócio-demográficos: 
 
  1.Sexo:  masculino     feminino                

 
2.Idade:____anos 

 
 3.Biotipo e cútis: branca    negra    mestiça/mulata    asiática  
 
 4.Estado civil: casado/amasiado    solteiro/separado    viúvo  
  

5.Escolaridade:  nenhuma     
até 4 anos – Ensino Básico     
até 8 anos – Ensino Fundamental     
até 12 anos – Ensino Médio/Técnico     
acima de 12 anos – Superior  
Anos c/ Repetência: ____anos 

  
 6.Situação de emprego:  

Última Profissão exercida _______________________ 
Código da Área de Atuação: _____ 
ativo    inativo    do lar    estudante    aposentado    

     licenciado para tratamento     
 
 7.Nível de renda familiar: até 1 SM    até 5 SM    até 10 SM  acima de 10 SM  
 
 8.Religião:  católica   

protestante tradicional   
protestante pentecostal   
espírita kardecista    
religiões afrobrasileiras     
cultos asiáticos  
outros     
sem religião                                          
 
Praticante? Sim    não     
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III-Dados colhidos do paciente: 
  

1. Qual o seu problema psiquiátrico ? 
___________________________________________________________________ 
 
2. Há quantos anos (ou meses) o Sr.(a) tem problemas psiquiátricos ? 

_________________________________ 
 
3. Idade dos primeiros sintomas: _______anos 
 
4. Idade ao início do tratamento psiquiátrico: ________anos 
 
5. Quantas vezes o Sr.(a) foi internado em hospital psiquiátrico ? Nºde 

vezes_____________________  
 

6. Idade na ocasião da primeira internação: ______anos 
 
7. Considerando o período mais grave da doença, como se encontra o paciente 

atualmente: Melhor       Pior     Inalterado   
 
8. O paciente está sintomático no momento? (Avaliar sumáriamente) 

Grave   Moderado   Leve     Assintomático  
 

9. O Sr(a). faz tratamento para algum outro problema de saúde ?   
                          Sim  Não � 
 
10. Que problemas de saúde? _____________________________________ 

 
 
11. Liste as doenças (físicas ou psiquiátricas) dos seus familiares mais próximos: 

Parentesco Doenças Álcool (A)/drogas (D) ?  
Pai   

Mãe   

Irmãos   

Esposo(a)   

Filhos   

Outros   
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IV- Rastreamento CAGE: 
 
   O(a) Sr.(a) tem bom apetite? ___________________________________________ 
 
 O que costuma comer nas refeições principais? _____________________________ 
 
 Qual a bebida de sua preferência?  

(Explique e pergunte se chope, cerveja – marca de bebida, pinga, conhaques, licores, bebidas fortes, 
batidas, uísque, remédios a base de álcool, etc...) 
___________________________________________________________________ 

 
 1.Alguma vez o(a) Sr.(a) sentiu que deveria diminuir a quantidade de 
bebida ou parar de beber?      Sim     Não  
 
 Tem facilidade em fazer amizades? ______________________________________ 
 
 Relaciona-se bem com seus familiares? ___________________________________ 
 
 2.As pessoas o(a) aborrecem porque criticam o seu modo de beber?
 (Ex: cônjuge, filho, pai ou mãe)    Sim �    Não � 
 
 O(a) Sr.(a) dorme bem à noite? _________________________________________ 
 
 A que horas costuma acordar? __________________________________________ 
 
 3.O(a) Sr.(a) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo 
ou ressaca? (Ex.: tremores nas mãos, no corpo, fraqueza, etc...)  
 Sim �   Não � 

     
 Tem mudado de emprego com  frequência? ________________________________ 
 
 4.O(a) Sr.(a) se sente culpado pela maneira com que costuma beber? 
(Ex.: fica triste consigo mesmo)  Sim �    Não � 
 

Pontos obtidos no CAGE:  _______ 
 
 
V - Se o paciente teve ou tem problemas com álcool, pergunte: 

Quantas internações psiquiátricas foram relacionadas ao álcool? ____ 

Antes da doença psiquiátrica teve internações devidas ao uso de alcool?  

Sim  Não  Quantas? ____ 

Fez ou faz uso de outras substâncias psicoativas ? Sim     Não � Quais ?_____________ 
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VI - CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS – CID X 

 
USO NOCIVO         Sim �  Não � 
 
1. Houve dano físico ou psicológico relacionado ao uso de substância psicoativa (lesão/prejuízo nas 

relações interpessoais)  Sim  Não � 
 

Com qual ou quais substâncias ? ___________________________________________ 
 
2. Natureza do dano: _______________________________________________________ 
 
3. Padrão de uso contínuo ao longo de um mês ou em episódios repetidos ao longo de 12 meses  

 Sim  Não �  
 

4. O paciente não preenche critérios para outros transtornos mentais (exceto intoxicação) 
 Sim  Não � 

 
SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA       Sim � Não � 
 
Três ou mais dos seguintes itens, ocorrendo juntos, por um mês ou repetidamente por doze meses: 
 
1. Forte desejo ou compulsão ?   Sim  Não � 
 
2. Dificuldade de controle no uso ?  Sim  Não � 
 
3. Síndrome de Abstinência ?                Sim     Não � 
 
4. Evidência de tolerância (maiores doses) ?  Sim  Não � 
 
5. Envolvimento com a droga levando a mudança de hábitos ?  Sim  Não � 
 
6. Uso continuado apesar da presença de efeitos nocivos ?     Sim  Não � 
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 VI- Dados do prontuário do paciente: 
 

l.Diagnóstico atual do paciente:     1º_______________________________________ 
           2º____________________________________ 
           3º______________________________________ 
 
 2.Houve registro de uso de alcool?  Sim    Não    
    Padrão de uso:_____________________________________ 

   Período de uso: ____________________________________ 
 
 3.Houve registro de uso de drogas ilícitas?   Sim     Não  
 

Drogas relacionadas Padrão de uso Período de uso 
   
   
   

  
 4.Houve registro de transtorno relacionado ao álcool?   Sim    Não  
 
 5.Houve registro de antecedentes familiares relacionados a álcool/drogas?   
                Sim    Não  
 
 6.Houve indicação de algum tratamento específico para transtorno relacionado ao     álcool? 
 
               Sim    Não  
 
 7.O registro de uso de álcool ou drogas ilícitas indica que este: 
 

precedeu o diagnóstico de doença psiquiátrica  (Sim – Não) 
 
  não há informação disponível  
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 ANEXO B 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre - Fone: 602-2533 - Fax: 602-2544 
CEP 14.048-900 RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
NOME DA PESQUISA: 

"CO-OCORRÊNCIA ENTRE USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL E 

DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS” 

 
PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: 

PROF. DR. ERIKSON F. FURTADO – CRM – SP 82645 
Professor-Doutor de Psiquiatria e Psicologia Médica do Dept. de 
Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP. 
 
PROF. DR. MILTON ROBERTO LAPREGA - CRM –SP 17504 
Professor-Doutor de Medicina Social do Departamento de Medicina Social 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. 
 
CLARISSA MENDONÇA CORRADI – CRP 06/53151-5 
Mestranda, aluna do Programa de Mestrado em Saúde na Comunidade do 
Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP. 

 
1) JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 

Muitas pessoas que estão em tratamento psiquiátrico hoje, já fizeram uso 
de bebidas alcóolicas (por exemplo: cervejas, chope, vinho, pinga, conhaque, 
uísque, etc...). Algumas destas pessoas já tiveram no passado algum 
problema com o uso de bebidas alcoólicas. Muitas vezes o uso de bebidas 
acontece entre membros da família. Isto pode contribuir para dificuldades na 
vida do paciente e de sua família. 

É muito difícil falar sobre essas coisas. É muito difícil para o médico 
perguntar sobre essas coisas. O nosso objetivo é verificar a ocorrência de uso 
de bebidas alcoólicas e de problemas relacionados ao álcool em pessoas que 
procuram atendimento psiquiátrico em nosso hospital e as relações destes 
problemas com a orientação médica e o seu problema psiquiátrico atual. 

 
2) PROCEDIMENTOS A SEREM UTILIZADOS 

Você está sendo solicitado a participar desta pesquisa e voluntariamente 
responder a algumas perguntas, que lhe serão colocadas por um de nossos 
médicos. As suas informações e respostas serão anotadas em uma ficha, que 
será mantida sob a responsabilidade e a guarda do pesquisador-responsável. 
O seu nome será mantido em sigilo. As pessoas não serão identificadas, e as 
informações serão consideradas como confidenciais. Se for identificado algum 
novo problema de saúde, você será comunicado e orientado. 
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3) DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 
Não há nenhum desconforto ou risco para você em participar. A única coisa 

que lhe pedimos é o tempo que você terá que gastar para responder às 
perguntas. O tempo para a entrevista fica em torno de meia-hora e será feito 
no mesmo horário de sua consulta normal. Você não perderá sua consulta 
com o seu médico. 

 
 
 

4) BENEFÍCIOS 
 

As informações que você nos der serão muito úteis para podermos 
melhorar o planejamento dos serviços de saúde e para o treinamento dos 
médicos. Também poderemos conhecer melhor a relação entre uso de álcool 
e problemas psiquiátricos. 

Com sua participação você estará contribuindo para a melhoria da saúde e 
da assistência de saúde, em nosso hospital e em nosso país. 

 
 

a) Prof. Dr. Erikson F. Furtado, Pesquisador-Responsável 
 
 
 
 

São esses os seus direitos ao participar da pesquisa (Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde): 

 
1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
relacionados com a pesquisa a que será submetido; 

 
2. A liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar no estudo, sem que isso traga prejuízo à continuação de seu 
atendimento e tratamento habitual neste serviço; 

 
3. A segurança de não ser identificado e do caráter confidencial de toda 

informação relacionada com sua privacidade; 
 
4. O compromisso de receber informação atualizada durante o estudo, mesmo 

que esta afete sua vontade de continuar participando; 
 
5. A disponibilidade de tratamento médico e indenização a que legalmente tem 

direito, por parte da instituição de saúde, em caso de danos justificados, 
causados diretamente pela pesquisa; 

 
6. Se existirem gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. 
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Termo de Consentimento: 
 
Eu, Sr (a). _____________________________________________ RG: 
_______________, abaixo assinado, tendo recebido as informações sobre a 
pesquisa e sobre os meus direitos acima relacionados, declaro estar ciente e 
devidamente esclarecido e de que consinto em participar deste estudo. 
 
 
Ribeirão Preto, Data:__________ / ________ / __________ . 
 
 
 
a) _______________________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa (Assinatura 
digital, com o polegar direito, quando não puder 
escrever) 
 
 
 
 
a) ________________________________________________ 
Assinatura do responsável, tutor legal, ou parente 
responsável 
(quando menor, ou quando sujeito a tutela ou 
quando incapaz de compreender) 
(Assinatura digital, com o polegar direito, quando 
não puder escrever) 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


