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Introducao: O alcoolismo é uma doença crônica recidiva progressiva que acarreta prejuízos à saúde do indivíduo e à sociedade, e seu
desenvolvimento é caracterizado por frequentes episódios de intoxicação que levam a alterações e possível neurodegeneração em
diversas vias neurais associadas ao sistema de recompensa, cognição, emoção e motricidade.

Objetivos: Este projeto teve por objetivo avaliar a função motora de idosos com uso crônico de álcool (Grupo AC), em comparação a
um grupo controle (Grupo CO) de idosos não dependentes de álcool, para analisar os possíveis déficits funcionais motores que podem
ocorrer em decorrência do uso do álcool.

Método: Este estudo, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP sob nº 0076/2016 e parecer nº 1.601.763, conforme a
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Também foi aprovado pela Secretaria de Saúde de Santos, para execução do estudo
junto ao CAPSad de Santos. A triagem dos participantes foi realizada pelo questionário de consumo de álcool, AUDIT, assim como uma
entrevista inicial. Os instrumentos de análise da função motora utilizados para avaliar os possíveis déficits funcionais, foram: Teste de
Caminhada de 6 Minutos e Escala Motora para Terceira Idade, compreendendo e analisando as seguintes dimensões: motricidade fina,
motricidade global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial e linguagem/organização temporal. Também foi aplicado
um questionário para análise da qualidade de vida, SF-36, que engloba domínios como: estado geral de saúde, aspectos sociais,
capacidade funcional, aspectos físicos, dor, aspectos emocionais e saúde mental. Portanto, foram utilizados 9 participantes idosos no
total.

Resultados: Através do AUDIT, o Grupo CO foi classificado como Zona I - uso de baixo risco, e o Grupo AC como Zona III - uso
nocivo. Houve o predomínio de mulheres com nível superior no Grupo CO e homens com escolaridade de ensino médio no Grupo AC,
todos em sua maioria casados e brancos. No Teste de Caminhada de 6 Minutos, ambos os grupos apresentaram pressão arterial e
saturação de oxigênio basal e pós-teste semelhantes. Na EMTI, em todas as dimensões, exceto linguagem e organização temporal, o
Grupo AC apresentou menores índices, e no SF-36 os resultados foram semelhantes.

Conclusão: Concluiu-se, através dos questionários e escalas utilizados, que o grupo associado ao abuso de álcool apresentou resultados
inferiores quanto à sua capacidade motora, apesar de uma qualidade de vida equivalente ao grupo controle, demonstrando assim o efeito
do álcool sobre aqueles indivíduos."
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