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RESUMO:Introdução: O uso nocivo do álcool causa cerca de 3,3 milhões de
mortes todos os anos,das quais uma proporção significativa ocorre entre os
jovens. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam a
prevalência de 13,7% de consumo abusivo de álcool pela população brasileira
acima de 18 anos. A intoxicação aguda e a síndrome da dependência são
conceitos fundamentais que envolvem os transtornos mentais e
comportamentais relacionados ao consumo de etanol. O transtorno do uso do
álcool resulta da interrupção de uma série de sistemas neurais subjacentes à
motivação, emoção e cognição. Um sistema na interseção destas funções é o
sistema central de norepinefrina, um neuromodulador catecolaminérgico que
desempenha funções sobre os processos fisiológicos básicos. Vale ressaltar
que o Brasil possui alta incidência de consumo excessivo da substância, mas
há uma escassez de estudos acerca deste assunto, especialmente no estado
de Alagoas, destacando a importância da realização da pesquisa acerca da
problemática em nossa região. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa foi
determinar o perfil epidemiológico de indivíduos internados por transtornos
mentais e comportamentais devido ao uso do álcool em Alagoas. Metodologia:
O Estudo foi realizado por meio de coleta e análise de dados da 10° revisão da
Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e do Sistema de Informação
de Saúde (TABNET), os quais foram divididos por mesorregiões e suas
respectivas variáveis. Através do Microsoft Office Excel 2007 calculou-se o
coeficiente de incidência por cem mil habitantes, razão de possibilidade e o
coeficiente de determinação. Resultados: Foram registrados 3.212 internações
por transtornos mentais e comportamentais por uso de álcool entre os
residentes de Alagoas. A mesorregião Leste apresentou maior taxa de
internação ao longo dos anos. Constatou-se que adultos entre 40 e 49 anos
compuseram a maioria das internações em todas as mesorregiões, com uma
média de 237,2 internações/ano. Em relação ao sexo, nota-se que as taxas de
internação foram maiores para os indivíduos do sexo masculino em todos os
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anos estudados. Embora a informação sobre raça/cor da pele tenha sido
omitida por uma grande parcela, sendo registrados como sem informação (811
casos), a cor parda foi a mais frequente, com 1.665 ocorrências. Discussão:
Assim como SILVA (2016) observou predominância de internações por
pacientes do sexo masculino com a faixa etária de 40 a 44 anos entre 2008 a
2015, percebemos que durante o período de janeiro de 2015 a dezembro de
2018, esse padrão permanece. Conclusão: Observou-se que o perfil com
maior quantidade de casos registrados de internações por uso do álcool em
Alagoas, foram pessoas do sexo masculino, na faixa etária de 40 a 49 anos, da
cor parda, localizadas na região Leste do estado.
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ABSTRACT:Introduction: The harmful use of alcohol causes about 3.3 million
deaths each year, of which a significant proportion occurs among young people.
In Brazil, data from the National Health Survey indicate the prevalence of 13.7%
of alcohol abuse by the Brazilian population over 18 years. Acute intoxication
and dependence syndrome are fundamental concepts that involve mental and
behavioral disorders related to ethanol consumption. Alcohol use disorder
results from the interruption of a number of neural systems underlying
motivation, emotion and cognition. A system at the intersection of these
functions is the central system of norepinephrine, a catecholaminergic
neuromodulator that performs functions on the basic physiological processes. It
is noteworthy that Brazil has a high incidence of excessive substance
consumption, but there is a scarcity of studies on this subject, especially in the
state of Alagoas, highlighting the importance of conducting research on the
problem in our Region. Objective: The objective of this research was to
determine the epidemiological profile of individuals hospitalized for mental and
behavioral disorders due to the use of alcohol in Alagoas. Methodology: The
study was conducted through data collection and analysis of the 10th revision of
the International Classification of Diseases (ICD 10) and the Health Information
System (TABNET), which were divided by mesoregions and their respective
variables. Through Microsoft Office Excel 2007 the incidence coefficient was
calculated per one hundred thousand inhabitants, reason of possibility and
coefficient of determination. Results: We recorded 3,212 hospitalizations due to
mental and behavioral disorders due to alcohol use among residents of
Alagoas. The eastern mesoregion presented a higher hospitalization rate over
the years. It was found that adults between 40 and 49 years of age comprised
most hospitalizations in all mesoregions, with an average of 237.2
hospitalizations/year. Regarding sex, it was observed that hospitalization rates
were higher for males in all the years studied. Although the information about
race/skin color was omitted by a large portion, being recorded as without
information (811 cases), the brown color was the most frequent, with 1,665
occurrences. Discussion: As SILVA (2016) observed a predominance of
hospitalizations for male patients aged 40 to 44 years between 2008 and 2015,
we noticed that during the period from January 2015 to December 2018, this
pattern remains. Conclusion: It was observed that the profile with the highest

number of registered cases of hospitalizations for alcohol use in Alagoas, were
male individuals, aged 40 to 49 years, of brown color, located in the eastern
region of the state.
Keywords: consuption, epidemiology, internation.
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