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RESUMO

O consumo de excessivo de álcool pode ser considerado como um dos principais problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. A 
dependência de álcool é uma das suas consequências mais graves, sendo o seu tratamento de difícil manejo. Neste contexto, intervenções 
precoces, destinadas aos usuários de risco, apresentam evidências como recursos para evitar o agravamento dos casos. As intervenções breves 
baseadas em entrevista motivacional são propostas como um destes métodos de prevenção, sendo focada na redução do consumo de álcool e 
capaz de prevenir problemas futuros. Apesar destas intervenções serem tradicionalmente oferecidas de forma presencial, existem estudos 
demonstrando que a sua disponibilização por internet também é efetiva e contribui para o aumento da cobertura populacional destas 
intervenções. O Álcool & Saúde é o primeiro programa de código-aberto e de sessão única, orientado a ofertar por internet intervenções breves 
para redução do consumo de álcool. Através do acesso ao site qualquer pessoa pode de forma gratuita fazer a avaliação do seu consumo, assim 
como está habilitado a conhecer estratégias que podem ajudar na redução do consumo. O presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil 
dos usuários que acessaram o Álcool & Saúde durante o período de um ano, compreendido entre junho de 2016 até junho de 2017. Através dos 
dados registrados on-line detectou-se características referentes ao perfil de recrutamento e origem dos acessos (Facebook, Google e outras 
fontes), consumo de álcool (número de doses consumida e padrão de consumo), aspectos socioeconômicos dos usuários (sexo, idade, 
escolaridade e status ocupacional), assim como indicadores da adesão à intervenção (tempo de uso, construção de metas e uso de ferramentas). 
A linguagem de programação R foi utilizada para criar o acesso ao banco de dados da intervenção em MySQL, assim como os scripts de análise 
estatística dos resultados. As estratégias de recrutamento adotadas foram capazes de atrair 30.158 visitantes, destes um total de 22.258 iniciaram 
sua avaliação do consumo de álcool, sendo que 94,2% faziam consumo de bebidas alcoólicas. Atendiam aos critérios de inclusão inicial um total 
de 14.263 participantes que receberam o retorno dos seus resultados e foram convidados à utilizarem a intervenção. Um total 610 participantes 
aceitaram participar do programa completo. Na próxima fase deste estudo, uma análise de regressão logística múltipla será utilizada para analisar 
a associação das variáveis de estudo como preditoras da adesão ao programa. Espera-se que este estudo contribua para o melhor entendimento 
destas intervenções e que de modo específico a origem dos acessos seja uma variável preditora de adesão ao programa, moderada por 
características sócio demográficas como idade, sexo e escolaridade.
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