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A hospitalização caracteriza-se como um momento de crise e resignificações pessoais.
A identificação de problemas ligados ao abuso de substâncias neste contexto/ momento
é oportuna, podendo motivar e estimular a abstinência e a procura por tratamento. O uso
de escalas de rastreamento pode favorecer o reconhecimento de pacientes em riscos, de
forma simples e rápida. Assim, objetiva-se apresentar um estudo psicométrico que
identificou as notas de corte mais apropriadas para o rastreamento de abuso de álcool e
tabaco no contexto da hospitalização, de dois instrumentos auto-aplicados: o Teste
Rápido de Identificação do Uso Abusivo de Álcool (FAST) e o Teste de Dependência
de Nicotina de Fagerström (FTND). O FAST é composto por quatro itens pontuados em
uma escala likert de zero a quatro e o FTND, por seis itens, com formas de pontuação
diferentes. Uma amostra de 50 pacientes internados em um hospital geral universitário
(54% sexo masculino; idade média 46,5 anos; 52% casados/amasiados) foi avaliada
durante as primeiras 24 horas de internação, através dos dois instrumentos e também do
módulo E da Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV), a qual foi considerada
padrão-ouro para o estudo. Para o FAST a nota ≥ 2 mostrou o melhor equilíbrio entre
sensibilidade e especificidade (0,52 e1,00 respectivamente), com índice de acordo
diagnóstico de 78%. Para o FTND a melhor nota de corte foi a ≥2, cuja sensibilidade é
de 0,59, especificidade de 0,89 e taxa de acordo diagnóstico de 76%. Os instrumentos
avaliados parecem adequados para uso no contexto do hospital geral, e podem integrar
os protocolos de admissão, favorecendo o reconhecimento dos problemas associados ao
abuso de algumas substâncias psicoativas.
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