
ARILTON MARTINS FONSECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRATO EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA DOMICILIAR 

ASSOCIADA AO USO DE ÁLCOOL: Um levantamento nas 108 

maiores cidades brasileiras 

 
 
 
 
 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Mestre em Ciências. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2008 



ARILTON MARTINS FONSECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRATO EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA DOMICILIAR 

ASSOCIADA AO USO DE ÁLCOOL: Um levantamento nas 108 

maiores cidades brasileiras 

 
 
 
 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Mestre em Ciências. 

 
 

 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Regina Noto    

Co-orientador: Prof. Dr. José Carlos F. Galduróz 

 
 
 
 
 

São Paulo 

2008 



 
 
Fonseca, Arilton Martins 

Retrato epidemiológico da violência domiciliar associada 
ao uso de álcool: um levantamento nas 108 maiores cidades 
brasileiras. /Arilton Martins Fonseca. -- São Paulo, 2008. 

xi, 76f. 
  

Tese (Mestrado) - Universidade Federal de São Paulo. 
Escola Paulista de Medicina. Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Saúde. 

 
Título em inglês: Alcohol-related domestic violence: a 

household survey involving the 108 major Brazilian cities. 
 

1. Violência Doméstica. 2. Alcoolismo. 3. Transtornos 

 

 



Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

Escola Paulista de Medicina 

Departamento de Psicobiologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chefe do Departamento: Profª. Dra. Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni 

 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação: Profª. Dra. Maria Gabriela 

Menezes de Oliveira 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto foi realizado no Departamento de Psicobiologia da Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, junto ao II Levantamento 

Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil – 2005, no Centro 

Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), em convênio entre 

a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e a Associação Fundo de Incentivo à 

Psicofarmacologia (AFIP). 



ii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

No decorrer deste estudo, muitas foram as pessoas que 

acompanharam e contribuíram de forma inestimável para meu crescimento 

profissional e pessoal. As palavras de apoio, incentivo e companheirismo, de grande 

valia, foram preenchendo os dias que se passavam e, cada uma delas, à sua 

maneira, contribuiu para a realização deste estudo. Assim, meus sinceros 

agradecimentos: 

  

 

 

À Profª. Dra. Ana Regina Noto, pela ajuda incansável como 

orientadora, pelo exemplo pessoal e pela possibilidade de contribuição e 

crescimento, tanto na área científica quanto profissional, num tema que demanda 

coragem e determinação. 

 

 

 

Ao Prof. Dr. José Carlos F. Galduróz, co-orientador deste 

trabalho, pelo incentivo, pelo apoio, pelo companheirismo e pelas palavras 

animadoras nos momentos difíceis, o que lhe é peculiar.  

 

 

 

Ao Prof. Dr. E. A. Carlini, diretor do Centro Brasileiro de 

Informações Sobre Drogas Psicotrópicas, pela oportunidade de aprendizado e por 

sua fundamental colaboração, sem a qual esse trabalho não seria possível. 

 

 



iii 
 

A todos os professores do Departamento de Psicobiologia, em 

especial à Profª. Dra. Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni.  

 

Às colegas pós-graduandas do Departamento de Psicobiologia, 

pelo apoio e solidariedade: Cláudia Tondowski, Melina Giorgetti, Laura Maciel, 

Karina Possa Abrahão e Tharcila Viana Chaves. 

 

Aos amigos do CEBRID pelo carinho, companheirismo e apoio: 

Aline da Silva Gonçalves, Andréia Gomes Bezerra, Cristinano Rodrigo 

Rezende, Cláudia Masur Carlini, Danilo Polverini Locatelli, Emérita Satiro 

Opaleye, Herbert Cervigni, Jane Fontebom, Lucimara Pimentel dos Anjos, 

Márcia Aparecida Fonseca da Silva, Marlene Ribeiro da Silva, Murilo Campos 

Battisti, Patrícia Sábio, Yone Gonçalves de Moura e Zila van der Meer Sanchez. 

 

À Secretária do Departamento de Psicobiologia, Nereide 

Lourdes Garcia, pela paciência, dedicação e eficiência.  

 

À bibliotecária do Departamento de Psicobiologia, Maria Cristina 

Jorge, pela primorosa atenção, ilimitada paciência e por sua colaboração 

inestimável na organização e administração das idas e vindas aos congressos ao 

redor do mundo.  

 

A todos os funcionários da Secretaria do Departamento de 

Psicobiologia, em especial: Júlio César do Nascimento, Mara Pereira Vianna 

Carvalho, Marcio da Silva Moraes e Valéria da Hora Acquilino Lisboa. 

  

A todos os funcionários do Departamento de Psicobiologia.  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter nascido me estragou a saúde. 

 

 

Clarice Lispector, 2004. 

 



v 
 

Sumário 

Agradecimentos  ................................................................................................. ii 

Listas de figuras  ................................................................................................. vii 

Lista de tabelas  .................................................................................................. viii 

Lista de abreviaturas e símbolos ........................................................................ x 

Resumo ............................................................................................................... xi 

1. Introdução ....................................................................................................... 01 

1.1 Violência: aspectos gerais ............................................................................ 02 

1.1.1 Definição de violência ......................................................................... 02 

1.1.2 Tipologia e natureza da violência ....................................................... 02 

1.1.3 Complexidade da violência ................................................................. 05 

1.1.3.1 Modelo ecológico .................................................................... 05 

1.1.3.2 Neurobiologia da violência ...................................................... 06 

1.1.3.3 Violência relacionada ao abuso de álcool e 

  outras substâncias ................................................................. 07 

1.2 Violência em ambiente domiciliar................................................................... 09 

1.2.1 O ciclo da violência ............................................................................. 11 

1.2.2 Violência doméstica na legislação brasileira ....................................... 12 

1.3 Consumo de bebidas alcoólicas: aspectos gerais ......................................... 13 

1.3.1 Contextos sociais do uso do álcool ...................................................... 13 

1.3.2 Farmacologia do álcool ....................................................................... 14 

1.3.3 Prevalência do uso de álcool no Brasil e 

      suas conseqüências ........................................................................... 15 

1.4 Violência doméstica associada ao uso de álcool ........................................... 16 

1.4.1 Modelo biopsicossocial ........................................................................ 16 

1.4.2 Epidemiologia e a relação álcool e violência doméstica .....................  18 

1.4.2.1 Estudos internacionais .....................................................................  18 

1.4.2.2 Estudos no Brasil .............................................................................. 19 

2. Objetivos ......................................................................................................... 21 

    2.1 Objetivo geral ............................................................................................ 22 

    2.2 Objetivos específicos ................................................................................. 22 

3. Métodos ........................................................................................................... 23 

    3.1 Amostra...................................................................................................... 24 



vi 
 

     3.1.1 Desenho amostral ........................................................................... 24 

 3.1.2 Seleção dos municípios .................................................................. 25 

 3.1.3 Seleção dos setores censitários ....................................................... 25 

3.1.4 Sorteio dos domicílios ...................................................................... 26 

3.1.5 Sorteio dos entrevistados ................................................................ 26 

     3.1.6 Folha de localização ........................................................................ 27 

    3.2 Treinamento das equipes para coleta dos dados .................................. 28 

3.2.1 Treinamento e função dos coordenadores .................................. 28 

3.2.2 Treinamento e função dos entrevistadores .................................. 29 

3.3 O questionário ........................................................................................ 29 

3.4 Processamento dos dados ..................................................................... 30 

3.5 Crítica dos dados .................................................................................... 30 

3.6 Análise dos dados .................................................................................. 30 

4. Resultados ....................................................................................................... 32 

5. Discussão ........................................................................................................ 43 

6. Conclusões ...................................................................................................... 54 

7. Anexos ........................................................................................................... 56 

    7.1 Anexo I – Relações de municípios com mais  

de 200 mil habitantes ............................................................................... 57 

    7.2 Anexo II – Folha de setor censitário ......................................................... 58 

    7.3 Anexo III – Tabela de sorteio ................................................................... 59 

    7.4 Anexo IV – Manual de orientações aos coordenadores .......................... 60 

    7.5 Anexo V – Questionário ........................................................................... 61 

    7.6 Anexo VI – Carta convite ao morador ...................................................... 62 

8. Referências .bibliográficas ............................................................................. 63 

9. Abstract ........................................................................................................... 75 

10. Parecer do Comitê de Ética .......................................................................... 76 



vii 
 

Lista de Figuras  

 

Figura 1.  Tipologia e natureza da violência .................................................. 04 

 

Figura 2.  Modelo ecológico da violência ...................................................... 06 

 

Figura 3.  Três formas de violência relacionada ao uso de substâncias ...... 08 

 

Figura 4.  Ciclo da violência ............................................................................. 12 

 

Figura 5.  Conceito biopsicossocial da violência associada 

ao uso de álcool .............................................................................. 17 

 

Figura 6.  Distribuição dos 7.939 domicílios pesquisados,  

de acordo com o histórico de violência e o estado  

do agressor no momento dos eventos. .......................................... 35 



viii 
 

Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 1.  Características sociodemográficas dos 7.939  

respondentes dos domicílios pesquisados   

nas 108 maiores cidades brasileiras com  

mais de 200 mil habitantes ............................................................. 34 

 

 

Tabela 2.  Tipos de violência ocorrida nos 2.244 domicílios com  

histórico de violência com agressor sob efeito do  

álcool (N=944), comparados aos domicílios com 

agressores sóbrios (N=1.300) ...................................................... 36 

 

 

Tabela 3.  Classe socioeconômica dos 2.244 domicílios com 

histórico de violência com agressor sob efeito do  

álcool (N=944), comparados aos domicílios  

com agressores sóbrios (N=1.300) .............................................. 37 

 

 

Tabela 4.  Duração da violência nos 2.244 domicílios com  

histórico de violência com agressor sob efeito  

do álcool (N=944), comparados aos domicílios 

com agressores sóbrios (N=1.300) ................................................ 38 

 

 

Tabela 5.  Características dos 2.789 agressores,  

embriagados (N=1.055) comparados aos  

agressores sóbrios (N=1.734)......................................................... 39 

 

 



ix 
 

Tabela 6.  Tipos de ajuda procurados pelos 2.789 agressores  

embriagados (N=1.055), comparados aos agressores  

sóbrios (N=1.734) ........................................................................ 40 

 

Tabela 7.  Características das 2.570 vítimas de agressores  

embriagados (N=1.617) comparadas às de agressores  

sóbrios (N=953) ............................................................................ 41 

 

Tabela 8.  Tipos de ajuda procurados pelas 2.570 vítimas de  

agressores embriagados (N=1.617) comparadas às  

de agressores sóbrios (N=953) ................................................. 42 



x 
 

Lista de abreviaturas e símbolos 

 

CEBRID  Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

DA  Dopamina.  

DDM  Delegacia de Defesa da Mulher.  

EUA  Estados Unidos da América.  

GABA  Ácido Gama-aminobutírico.   

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

IPV  Intimate Partner Violence.  

NA  Noradrenalina.  

OMS  Organização Mundial da Saúde.  

SNC  Sistema Nervoso Central.  

UF  Unidade da Federação.  

WHO  World Health Organization.   

5-HT  5 hidroxi-triptamina (serotonina).  



xi 
 

RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo teve por objetivo descrever, através de um levantamento 

nacional domiciliar, as situações de violência doméstica ocorridas sob efeito do 

álcool em comparação às situações de violência sem o uso do álcool. Métodos: O 

universo estudado correspondeu à população entre 12-65 anos de idade, residente 

nas 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Foi composta uma 

amostra de conglomerados, estratificada, probabilística e autoponderada. O 

questionário, aplicado em entrevista, incluiu perguntas sobre situações de violência 

domiciliar (freqüência, duração e tipos de violência), o estado do agressor no 

momento da violência (usado álcool ou sóbrio) e características dos agressores e 

vítimas (idade, sexo, grau de parentesco e busca de ajuda em serviços de saúde 

e/ou segurança). Para análise estatística, foi utilizado o Teste Z. Resultados: Foram 

pesquisados 7.939 domicílios, entre os quais 34,9% houve relato de algum tipo de 

violência, sendo que 17,4% tinham histórico de violência com agressores 

alcoolizados. As agressões que envolveram o uso de álcool ocorreram em 

proporção significativamente maior para quase todos os tipos de violência 

estudados. Entre os domicílios com agressores embriagados foi observada maior 

proporção de domicílios de classe baixa, agressores do sexo masculino, vítimas do 

sexo feminino e um período maior de reincidências das situações de violência. 

Quanto ao grau de parentesco, a proporção de esposas entre as vítimas de 

agressores alcoolizados foi o dobro em comparação às vítimas de agressores 

sóbrios. Mais de 75% das vítimas e agressores de ambos os grupos nunca haviam 

procurado por qualquer tipo de ajuda. Conclusões: Os resultados deste 

levantamento apontam considerável prevalência de situações de violência domiciliar 

com agressores embriagados nas cidades brasileiras, bem como várias 

especificidades que merecem atenção das políticas públicas. Sugere também a 

importância dos serviços de dependência na detecção prevenção e/ou tratamento 

da violência familiar. 
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1.1 Violência: aspectos gerais 

 

A violência é considerada um problema social e de saúde pública 

que atinge a população do mundo todo (Jewkes, 2002; Koenig et al, 2003; Kyriacou 

et al, 1998; Shrader & Sagot, 2000; Schornstein, 1997; WHO, 2002). Esse tema, 

que antes era encarado como uma questão exclusivamente de segurança, passou 

nas últimas décadas a ser debatido no campo da saúde. Atualmente, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) considera a violência um fenômeno passível de 

prevenção, e recomenda que pesquisas sejam prioritárias nessa área (WHA56.24, 

2003). 

 

 

1.1.1 Definição de violência 

 

A etimologia da palavra violência deriva do latim violentia, que 

significa impetuosidade, arrebatamento, caráter violento, severidade, ferocidade. Na 

língua portuguesa violência é definida como uma ação ou efeito de violentar, de 

empregar força física contra alguém ou algo, que pode envolver crueldade e 

intimidação moral (Houaiss, 2001). 

Segundo a OMS a violência é definida como: “o uso intencional 

da força física ou poder, em ameaça ou de fato, contra uma pessoa, grupo de 

pessoas ou comunidade, que resulta ou tem alto potencial de resultar em ferimento, 

morte, dano psicológico, problemas de desenvolvimento ou privação” (WHO, 2002). 

 

 

 

1.1.2 Tipologia e natureza da violência  

 

Foi reconhecida na 49º Assembléia Mundial de Saúde, de 1996 

(WHA49.25), que a violência era um problema de saúde pública prioritária, sendo a 

OMS a agência mais importante para coordenar os trabalhos internacionais na 

saúde pública.  

Em 2002 a OMS publicou o Relatório mundial sobre violência e 

saúde (WHO, 2002), no qual propõe uma tipologia para a violência (Figura 1), 



3 
 

divida em três amplas categorias, de acordo com as características daqueles que 

cometem o ato violento:  

• Violência auto-direcionada (comportamento suicida e auto-abuso): o 

comportamento suicida inclui pensamentos suicidas e tentativas de 

suicídio; o auto-abuso inclui atos como a auto-mutilação.  

• Violência interpessoal (familiar e comunitária): a violência familiar ocorre, 

na maioria das vezes, entre familiares; a violência comunitária ocorre 

entre indivíduos que não possuem vínculos e, geralmente, ocorre fora do 

ambiente doméstico.   

• Violência coletiva (social, política e econômica): a violência coletiva é 

gerada pelo interesse de grande grupo de pessoas, que pode envolver 

caráter social, político ou econômico, como guerras ou atos terroristas. 

De acordo com a sua natureza, a violência também pode ser 

classificada em: física, sexual, psicológica, e as que envolvem privação ou 

negligência. A Figura 1 contempla a tipologia e a natureza da violência, e também 

as diferentes formas como as pessoas podem ser afetadas por ela.  

A violência física ocorre quando uma pessoa está em posição de 

poder sobre outra, inflige ou tenta infligir dano pelo uso da força física ou com algum 

tipo de arma, que pode ou não induzir ferimentos externos, ferimentos internos, ou 

ambos, como tapas, empurrões, pontapés, atirar objetos, usar objetos da casa como 

armas, usar armas de fogo e branca. Castigos repetidos, mesmo que não severos, 

também são considerados violência física (Shrader & Sagot, 2000; Smith, 2000; 

WHO, 2005ª). 

As definições utilizadas na literatura para conceituar violência 

sexual, em geral, apresentam dificuldades na adequação quanto aos aspectos 

médicos, éticos, psicológicos e legais que eles frequentemente envolvem. O 

conceito de violência sexual varia de acordo com o país, embora a maioria das 

definições inclua o uso da força física, contato sexual e o não consentimento da 

vítima (Lopes et al, 2004).  A violência sexual pode ser definida por meio de 

comportamentos como toques e carícias não desejados, expressões verbais ou 

corporais que não são do agrado da pessoa, exibicionismo e voyeurismo, e 

participação forçada em pornografia (Schraiber & d’Oliveria, 2003). A violência 

sexual pode     ocorrer    em  várias  situações, incluindo  estupro  pelo  marido, 
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abuso sexual infantil, incesto, moléstia sexual; penetração vaginal, anal e oral com o 

pênis ou objeto estranho; exposição a materiais pornográficos (Shrader & Sagot, 

2000; Smith, 2000; WHO, 2005ª). 

A negligência ou privação se refere à falha dos pais, ou 

responsáveis, de propiciar o desenvolvimento da criança em uma ou mais áreas 

como, saúde, educação, desenvolvimento emocional, nutrição, viver abrigada e em 

condições de segurança. Negligência é diferente de circunstâncias de pobreza, pois 

é caracterizada por acontecer em casos onde recursos razoáveis estão disponíveis 

à família ou ao cuidador (WHO, 2002).  

 

 

 

1.1.3 Complexidade da violência  

 

 

Nenhum fator isolado pode explicar porque alguns indivíduos se 

comportam de maneira violenta para com outros, ou porque a violência é mais 

prevalente em algumas comunidades do que em outras. A possível explicação 

desse fenômeno é o resultado complexo da interação do indivíduo com fatores de 

relação, culturais e ambientais (WHO, 2002).   

 

 

 

1.1.3.1 Modelo ecológico 

      

 

O modelo ecológico explora a relação entre fatores individuais e 

contextuais, e considera a violência um produto de múltiplos níveis de influência 

sobre o comportamento. O modelo ecológico destaca as múltiplas causas da 

violência e a interação de fatores de risco que ocorrem dentro das famílias, 

contextos sociais, culturais e econômicos. Portanto, dentro de um contexto de 

desenvolvimento a violência pode ser causada por diferentes fatores em diferentes 

estágios de desenvolvimento de vida (WHO, 2002, 2005).  A Figura 2 representa o 

modelo ecológico da violência, segundo a OMS.  
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      Figura 2 – Modelo ecológico da violência.  Fonte: WHO (2002). 

 

 

 

1.1.3.2 Neurobiologia da violência 

 

Estudos na área básica, com camundongos e peixes, têm 

demonstrado que a serotonina (5-HT) exerce um papel central na neurobiologia do 

comportamento agressivo. A idéia mais favorável é a hipótese da deficiência de 5-

HT, levando-se em consideração que altos índices de comportamento agressivo 

estão associados a baixos níveis de atividades da neurotransmissão cerebral de 5-

HT. Assim, animais com altos e baixos níveis de agressividade podem diferir de 

alguma forma na regulação da neurotransmissão da 5-HT. Um importante 

mecanismo regulador do sistema serotoninérgico é representado pelo receptor 5-

HT1A. Esses receptores estão alocados pré-sinapticamente (auto-receptores) no 

corpo e nos dendritos dos neurônios 5-HT; e pós-sinapticamente em neurônios não 

serotoninérgicos em diversas áreas córtico-límbicas que recebem terminações de 5-

HT (Caramaschi et al, 2007; Clotfelter et al, 2007).  

Além da deficiência no metabolismo de 5-HT no sistema nervoso 

central (SNC), estudos realizados, tanto em animais quanto em humanos, 

mostraram que existe uma relação inversa entre presença no fluído cérebro 

espinhal do metabólito serotoninérgico, ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA), e 

agressividade (Caramaschi et al, 2007; Clotfelter et al, 2007; George et al, 2001; 

Manuck et al, 2002).  

Outro possível mecanismo biológico é o distúrbio no metabolismo 

de produção de testosterona. Estudos realizados com animais e humanos apontam 

que a testosterona exerce um possível papel sobre a modulação de respostas 

relacionadas ao medo e ao comportamento violento. Evidências indicam que altos 
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níveis de testosterona estão relacionados à agressividade, decorrentes nos 

comportamentos normal e patológico (Birger et al, 2003; George et al, 2001). 

Fatores biológicos associados à agressividade incluem alterações 

nos níveis de neurotransmissores monoaminérgicos como a dopamina (DA), 

noradrenalina (NA) e a 5-HT. A DA e a NA estão envolvidas na regulação e 

modulação do comportamento agressivo humano. Existe uma vasta literatura a 

respeito do papel da DA em múltiplos processos comportamentais e mecanismos de 

recompensa, como também da NA na atenção, estimulação e vigília. Alguns 

estudos apontam que drogas como a cocaína, álcool e anfetamina causam 

inicialmente uma excessiva neurotransmissão das monoaminas, seguida de um 

estado de depleção. Este estado de depleção pode estar associado com mudanças 

no humor que podem predispor a agressividade (Boles & Miotto, 2003).  

O sistema serotoninérgico é o que tem sido mais explorado. Foi 

verificado que atividade anormal desse sistema pode estar associada aos distúrbios 

psicológicos, tais como depressão, ansiedade, impulsividade e comportamento 

agressivo (Boles & Miotto, 2003).  É bem documentado que a administração aguda 

do álcool causa a liberação da 5-HT, entretanto tem sido identificado em subgrupos 

de alcoolistas uma diminuição da atividade basal de 5-HT; que também pode estar 

associada ao aumento do comportamento agressivo e violento (Boles & Miotto, 

2003; Chermack & Giancola, 1997; Smith, 2000).  

 

 

 

 

 

1.1.3.3 Violência relacionada ao abuso de álcool e outras substâncias 

 

 

O uso de drogas, bem como o contexto social em que o uso 

ocorre, são fatores etiológicos da violência que estão inseridos dentro de uma gama 

extensa de outros fatores, tais como a busca pela droga, o envolvimento com o 

tráfico, comportamento criminoso com intuito de conseguir dinheiro para comprar 

drogas, homicídios e disputas por territórios de tráfico (Goldstein, 1985).   
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Por outro lado, o uso de substâncias é conhecido por estar 

relacionado a vários problemas, como saúde física ou mental, crime, desempenho 

deficitário escolar, ruptura familiar, entre outros. Pesquisas nessa área apresentam 

dados consistentes entre a violência e o uso de substâncias (Boles & Miotto, 2003; 

Chermack & Giancola, 1997; Goldestein, 1985).  

Um trabalho realizado por Goldstein (1985) sobre a etiologia da 

violência relacionada ao uso de substâncias propõe uma estrutura conceitual básica 

para explicar esse fenômeno, dividida de três formas: violência psicofarmacológica, 

violência compulsiva econômica e a violência sistêmica (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Três formas de violência relacionada ao uso de substâncias (Goldstein, 1985). 

 

Segundo Goldstein (1985), a violência psicofarmacológica sugere 

que alguns indivíduos, como resultado da ingestão de substâncias específicas, a 

curto ou longo prazo, podem ficar eufóricos, irracionais, paranóicos, irritados e 

apresentarem comportamentos violentos. A violência psicofarmacológica também 

pode ocorrer quando o uso de substâncias resulte em mudanças ou prejuízos das 

funções cognitivas como, intenso estresse emocional, ruptura hormonal ou funções 
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fisiológicas que estimulem a violência, tanto pelo perpetrador quanto pela vítima. 

Dentro deste modelo as substâncias mais relevantes, provavelmente são o álcool, 

os estimulantes (cocaína/crack e anfetaminas/metanfetaminas), barbitúricos e a 

fenciclidina (PCP).   

A violência econômica compulsiva está relacionada à aquisição 

de drogas. Essa violência é resultado do envolvimento do usuário de drogas com o 

crime organizado a fim de sustentar o seu uso. A violência geralmente resulta de 

alguns fatores e contextos sociais no qual o crime é cometido, por exemplo, pela 

venda de drogas ou assaltos ou roubos para conseguir dinheiro para comprar de 

drogas (Goldstein, 1985). 

A violência sistêmica está relacionada ao uso freqüente de 

substâncias, segundo Goldstein (1985). Esse modelo refere-se aos padrões 

agressivos de interação do uso e da distribuição das drogas, por exemplo, 

assassinatos por pontos de vendas de drogas, disputas por territórios e rotas de 

distribuição da droga, represálias por vender drogas adulteradas, confrontos 

policiais e eliminação de informantes. Isso provavelmente ocorre pelo substancial 

número de usuários de qualquer droga.  

 

 

1.2 Violência em ambiente domiciliar  

  

Mears (2003) ressalta em seu estudo a dificuldade sobre as 

várias definições usadas para violência em ambiente domiciliar, o que constitui um 

problema significativo, principalmente quando se pretende comparar pesquisas ou 

estimativas relativas à prevalência da violência doméstica. Um problema pode ser 

falso dependendo da terminologia utilizada. Por exemplo, estudos realizados 

recentemente apontam um aumento na violência entre casais ao invés de violência 

doméstica. A violência doméstica não se refere apenas à violência entre casais, 

mas também o abuso infantil, de idosos, e inclui a violência física, sexual, 

psicológica e comportamentos verbais. A comparação entre estudos, geralmente é 

extremamente difícil, devido às diferenças entre programas, políticas, metodologias 

de estudos/pesquisas, medidas, e conceitualização da violência doméstica.  

Segundo Shrader e Sagot (2000) a violência familiar é definida 

como: “todo ato ou omissão cometido por algum membro familiar em posição de 
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poder, independentemente de onde ele ocorra com dano ao bem estar, integridade 

física ou psicológica, liberdade e ao desenvolvimento integral de outro membro 

familiar”.   

O termo violência doméstica refere-se mais ao ambiente físico no 

qual o evento violento ocorre. A violência familiar, por outro lado, refere-se ao 

ambiente relacional no qual ocorre a violência, independentemente do local.  A 

violência familiar apresenta determinadas características: é dirigida basicamente 

contra dois grupos, mulheres e crianças; geralmente ocorre em casa; é 

freqüentemente perpetrada por homens que moram na casa, contra aqueles com 

quem estão relacionados por sangue ou relação marital (cônjuges, parceiros que co-

habitam, pais, irmãos, tias e tios, ou outros); é um problema que basicamente afeta 

as mulheres, crianças, e pessoas idosas de ambos os sexos, independentemente 

da idade, raça, classe social, nível educacional, ou papel dentro da estrutura 

familiar. Deve ser enfatizado que, na realidade, estas formas de violência não 

acontecem separada ou isoladamente, são parte de um continuum. (Shrader & 

Sagot, 2000).   

Apesar do destaque atual da violência doméstica como uma 

preocupação mundial, historicamente, ela era vista como um assunto privado.  Era 

papel masculino o domínio da casa, o poder era frequentemente usado, fosse por 

meios emocionais, verbais, financeiros ou físicos; e isso era aceitável e normativo. 

Entretanto nas últimas décadas essa percepção tem sofrido mudanças, em parte 

devido ao número de pesquisas que têm demonstrado a prevalência de danos 

resultantes da violência doméstica. Essas mudanças, seja na pesquisa ou 

percepção geral, não podem ser vistas separadamente, sobretudo, porque elas 

estão intrinsecamente ligadas às mudanças sociais e definições legais da violência 

doméstica (Maciel, 2006; Mears, 2003).  

A violência contra a mulher é um fenômeno universal que persiste 

em todos os países do mundo.  O impacto que a violência exerce sobre a mulher vai 

além de danos físicos, morais e sociais. A violência doméstica é um grande 

problema social que afeta segmentos consideráveis da população como, mulheres, 

crianças de ambos os sexos e pessoas idosas de ambos os sexos. Entretanto, a 

principal vítima da violência familiar é mulher, e o abuso de mulheres pelos 

parceiros é a forma mais comum desse tipo violência (Shrader & Sagot, 2000; WHO, 

2005ª). 
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1.2.1 O ciclo da violência 

  

O ciclo da violência refere-se à violência conjugal, que é parte da 

violência doméstica contra a mulher, aquela cometida pelo parceiro íntimo (Maciel, 

2006). A relação abusiva não é acidental, ela não acontece simplesmente, é 

resultado do uso deliberado de estratégias pelo agressor para alcançar suas metas, 

ou seja, obter o controle e dominação sobre sua parceira.  Geralmente, táticas 

específicas são utilizadas com essa finalidade, tais como, agressão física, agressão 

sexual, destruição da propriedade, inclusive dos animais de estimação, e agressão 

psicológica (Smith, 2000).  

 Embora em muitos casos de violência doméstica o agressor aja 

de forma totalmente diferente, na maioria das vezes, as estratégias são 

direcionadas para conquistar o amor e a confiança da vítima para depois 

estabelecer o poder e controle sobre ela. O agressor usa de estratégias para impor 

a violência a sua parceira ou família (Maciel, 2006; Smith, 2000).  O comportamento 

abusivo usualmente segue um ciclo ou um padrão, apresentado na Figura 4, 

dividido em três fases:  

 

 

• Fase explosiva: é o ato violento, geralmente é breve, durante esta fase o 

agressor exerce o seu papel de persecutor. 

 

•  Fase da lua-de-mel: ocorre imediatamente após a fase explosiva e é 

seguida de desculpa, arrependimento, compensação, tentativa de 

reconciliação e promessa que a violência não vai ocorrer novamente. Este 

comportamento é para evitar as conseqüências da violência ocorrida. 

Nessa fase o agressor assume o papel de salvador.  

 

•  Fase da tensão crescente: o agressor constrói tensão, raiva e 

ressentimentos.  Nessa fase o agressor assume o papel de vítima. A 

afabilidade da fase da lua-de-mel enfraquece e a fase explosiva 

eventualmente é repetida. 
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            Figura 4. Ciclo da violência (Maciel, 2006; Smith, 2000).  

 

 

 

  1.2.2 Violência doméstica na legislação brasileira 

  

 As Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) constituem uma das 

principais políticas de combate e prevenção à violência contra a mulher no Brasil, 

segundo Santos (2001). A primeira delegacia deste tipo, inédita no país e no mundo, 

surgiu em 1985 na cidade de São Paulo. A história das DDM teve seu início no 

movimento de mulheres em torno da politização da violência contra a mulher nos 

meados dos anos 70. Foi no início dos anos 80 que surgiram grupos feministas em 

todo o país, voltados ao atendimento jurídico, social e psicológico de mulheres 

vítimas de violência (Santos, 2001). Nos anos subseqüentes, as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) feministas recorreram a instâncias internacionais de 

proteção de direitos humanos para denunciar a impunidade e a omissão do Estado 

brasileiro (Santos, 2007).  

Em 2004, foi sancionada a Lei N° 10.886, criando o tipo especial 

de violência denominado “Violência Doméstica”, cuja pena foi determinada de seis 

meses a um ano de prisão para os infratores.  Em 7 de agosto de 2006, a Lei n° 

11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada com o objetivo de criar 
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mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar conta a mulher.  

A Lei Maria da Penha é resultado de um processo amplo de busca por políticas 

públicas sobre a violência contra a mulher. Dessa forma estipulou-se a criação de 

Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para possibilitar 

maior agilidade e aprofundamento aos processos. Até então os crimes de violência 

doméstica eram considerados de menor potencial ofensivo e eram julgados nos 

Juizados Especiais Criminais (Lei N° 9.099/95 de 26 de setembro de 1995).  

 

 

1.3 Consumo de bebidas alcoólicas: aspectos gerais  

 

 

Numerosos fatores de risco, social, histórico, psicológico e 

demográfico, têm sido associados com a violência física entre homem-mulher 

(Violência por Parceiro Íntimo – VPI), e o consumo de álcool parece ser um dos 

mais importantes (Klostermann & Fals-Stewart, 2006; O´Leary & Schumacher, 

2003).  

 

 

1.3.1 Contextos sociais do uso de álcool  

 

 

O álcool é consumido em praticamente todas as regiões do 

mundo em diferentes contextos culturais. A bebida alcoólica, produto da 

fermentação natural, foi descoberta pelo homem na pré-história.  Desde aquela 

época até os dias de hoje o homem continua produzindo e consumindo bebidas 

alcoólicas. Foram desenvolvidos valores intrínsecos que acompanham as bebidas 

alcoólicas, através de centenas de sociedades, que são evidenciados pela 

multiplicidade de controles e regulamentações desenvolvidas em torno da produção 

e do uso. Em geral a centralização desses valores ficou em torno de ocasiões 

pessoais e sociais significativas, como: rituais religiosos, ritos de passagem 

(nascimentos, casamentos, funerais), acontecimentos públicos relevantes como, 

banquetes, conclaves, coroamentos, tempos de paz, tempos de guerra, 

hospitalidade, magia e medicina (keller, 1979).    
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Muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, era costume 

indígena beber uma bebida forte, fermentada a partir da mandioca, denominada 

cauim. Essa bebida era utilizada em rituais, comemorações e festas, portanto, 

dentro de um contexto cultural bem definido.  Os portugueses conheciam o vinho e 

a cerveja e, logo mais, aprenderiam a fazer a cachaça da cana-de-açúcar. A 

cachaça é conhecida de muito tempo, mesmo antes de começar a construir o Brasil. 

O açúcar para adoçar a boca dos europeus da amargura da escravidão; a cachaça 

para alterar a consciência, para calar as dores do corpo e da alma, para atiçar 

coragem em covardes e aplacar traições e ilusões, como relatou o antropólogo 

Darcy Ribeiro.  A cachaça sempre foi utilizada para tudo, na alegria, na tristeza, 

para esquentar o frio, aplacar o calor, e dessa forma o brasileiro justifica o uso do 

álcool, sempre com diminutivos, seja “branquinha” ou “amarelinha”. A cachaça é a 

bebida mais popular entre as pessoas, porque é de baixo custo e, na maioria das 

vezes, com pouco dinheiro pode-se beber o suficiente para perturbar-se e perturbar 

a todos os que estiverem à volta (Andrade & Espinheira, 2007). 

 

 

 

 

1.3.2 Farmacologia do álcool  

 

 

A ingestão do álcool provoca diversos efeitos, que aparecem em 

duas fases distintas: uma estimulante e outra depressora. O efeito estimulante do 

SNC ocorre em doses baixas, enquanto a ação depressora acontece com doses 

maiores. Os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as diferenças 

individuais como: fatores genéticos, nutricionais, hormonais e ambientais. O efeito 

estimulante em humanos é caracterizado pela verborragia e aumento da alegria e 

felicidade. Na fase depressora ocorre o contrário desses comportamentos. O efeito 

depressor é sempre possível, bastando na sua ausência aumentar a dose. Já o 

efeito estimulante depende da sensibilidade do organismo à ação do álcool e fase 

do metabolismo (Carlini et al, 2001; Formigoni, 2000; Pohorecky, 1977).  

A farmacologia do álcool ainda é relativamente mal caracterizada 

e seu mecanismo de ação não específico, já que o álcool pode ter efeitos em ampla 
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variedade de sistemas de neurotransmissão. Nem as ações da intoxicação aguda 

pelo álcool nem os efeitos crônicos da dependência, tolerância e abstinência são 

entendidos muito bem. Contudo, vários estudos sugerem que o álcool age não 

apenas pela ampliação da neurotransmissão inibitória nos receptores de ácido 

gama-aminobutírico (GABA), principalmente os receptores GABA-A, mas também 

pela redução da neurotransmissão excitatória do subtipo de receptor de glutamato 

N-metil-d-aspartato (NMDA). Ou seja, o álcool amplia a inibição e reduz a excitação 

e isso pode explicar sua caracterização como depressor do funcionamento neural 

do SNC. Desse modo, tais efeitos podem explicar algumas das ações tóxicas, bem 

como a amnésia e ataxia provocadas pelo álcool. Entretanto, o reforço é 

teoricamente mediado pelos efeitos que essas mudanças no GABA e no glutamato 

exercem sobre a liberação de DA no sistema dopaminérgico mesolímbico (Stahl, 

2002).  

 

 

1.3.3 Prevalência do uso de álcool no Brasil e suas conseqüências 

 

 

O Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID) vem realizando pesquisas epidemiológicas sobre o uso de álcool e outras 

drogas a mais de duas décadas. O II levantamento domiciliar sobre o uso de drogas 

psicotrópicas correspondeu à população brasileira residente nas cidades com mais 

de 200 mil habitantes, na faixa etária compreendida entre 12 a 65 anos de idade. 

Foi estimada uma prevalência de 74,6% de uso na vida de álcool e 12,3% de 

dependência do álcool. De acordo com esses dados, o álcool é a substância 

psicoativa mais utilizada no Brasil (Carlini et al., 2007).  

Laranjeira et al, (2007) realizaram o I Levantamento Nacional 

sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira, foram entrevistas 

3.007 pessoas, das quais 2.346 eram adultos (com 18 anos ou mais) e 661 eram 

adolescentes (com idade entre 14 e 17 anos). Foi estimada, entre a população 

adulta, uma prevalência de 3% de uso nocivo de bebidas alcoólicas e 9% de 

dependentes.   

O estudo mais recente e abrangente sobre internações 

hospitalares por drogas psicotrópicas no Brasil foi realizado por Noto et al. (2002). 
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Esses autores obtiveram dados junto a hospitais e clínicas psiquiátricas de todo o 

Brasil, no período de 1988 a 1999. O álcool foi o responsável por cerca de 90% de 

todas as internações hospitalares por dependências, variando de 95,3%, em 1988, o 

que equivale, em números absolutos, a 62.242 internações, contra 4,7% (3.062) de 

todos os outros diagnósticos de internações por substâncias psicotrópicas, e 84,4%, 

em 1999.  

O alcoolismo está entre os dez principais problemas de saúde 

pública no mundo, sendo a quarta doença mais incapacitante, segundo a OMS 

(1993). Deste modo, são altos os custos econômicos, sociais e de saúde para as 

sociedades decorrentes do uso problemático de álcool (WHO, 2004). Segundo o 

Ministério da Saúde, os gastos com internações hospitalares relacionados aos 

problemas com álcool custaram mais de 300 milhões de reais para os cofres 

brasileiros no período de 1995 a 1997 (Niel & Julião, 2006).   

 

 

1.4 Violência doméstica associada ao uso de álcool  

 

O uso excessivo do álcool, embriaguez e alcoolismo têm sido 

relacionados com freqüência a episódios de violência doméstica desde a década de 

1970, quando o movimento da temperança nos Estados Unidos da América (EUA) 

foi consolidado (Leonard, 2002).   

Múltiplos fatores estão ligados à violência doméstica, embora a 

causa ainda permaneça obscura. Apesar da discrepância que existe sobre o exato 

papel do álcool na violência doméstica, várias pesquisas apontam forte associação 

entre os dois, embora não se possa afirmar que essa relação seja causal (Mears, 

2003).  

 

 

1.4.1 Modelo biopsicossocial 

 

 Esta conceitualização envolve fatores associados aos 

problemas com o uso de álcool e a violência, que incluem o biológico, psicológico e 

contextos interpessoais (Chermack & Giancola, 1997).  
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 Existem múltiplas evidencias que apontam fatores relacionados 

ao uso de álcool e a agressão. Estes fatores incluem a farmacologia do álcool, o 

metabolismo do álcool, psicopatologia, gênero, provocação, ameaça, concentração 

de álcool no sangue, personalidade e crenças aprendidas sobre o álcool. Estudos 

têm mostrado que fatores situacionais, cognitivos, neuropsicológicos e bioquímicos 

também podem integrar papel fundamental na relação álcool-agressão. Muitos 

desses fatores têm sido estudados isoladamente, entretanto poucos estudos são 

realizados para avaliar e explicar o modelo interacionista da agressão relacionada 

ao álcool. Muitos pesquisadores contemporâneos concordam que a etiologia da 

agressão, bem como os problemas com o uso de álcool, podem ser 

conceitualizados como uma interação entre as vulnerabilidades biopsicossociais e 

contextos ambientes (Chermack & Giancola, 1997).  

O conceito biopsicossocial inclui quatro domínios: ambiente de 

desenvolvimento, influências relacionadas ao álcool, diferenças individuais e 

influências contextuais. Estão representados na Figura 5 os quatro domínios. 

 

 

 

 

Figura 5. Conceito biopsicossocial da violência associada ao uso de álcool. Fonte: 

Chermack e Giancola (1997). 



18 
 

1.4.2 Epidemiologia e a relação álcool e violência doméstica 

 

1.4.2.1 Estudos internacionais 

 

A associação entre Violência por Parceiro Íntimo (VPI) e o uso de 

bebidas alcoólicas tem sido observada em pesquisas realizadas em diferentes 

países como, EUA, Reino Unido, Suíça, Austrália e Uganda (Galvani, 2006; WHO 

2004, 2005, 2006). Nos EUA, onde se tem estudado mais detalhadamente o 

fenômeno, várias pesquisas, clínicas ou levantamentos nacionais, apontam que 

entre 50% a 70% da VPI o marido tinha consumido álcool antes da agressão (Irons 

& Schneider, 1997; O’Farrell et al, 1999; Smith, 2000; Leonard, 2001; Bennett, & 

Williams, 2003; Testa et al, 2003; Lipsky et al, 2005; Murphy et al, 2005).  

Um estudo sobre chamados policiais por violência doméstica 

realizado no estado do Tennesse, EUA, foi detectado que 86% dos agressores 

tinham consumido álcool, no dia da agressão, antes de agredirem suas parceiras 

(Brookoff et al, 1997). Outro estudo norte-americano, realizado em um serviço 

atendimento médico, revelou que em 95% dos incidentes de violência doméstica a 

mulher é agredida pelo parceiro, e que em 48% dos casos o marido estava 

embriagado no momento do evento (Kyriacou et al, 1998). 

White e Chen (2002) realizaram um estudo sobre problemas com 

uso do álcool e a VPI baseado num levantamento longitudinal nos EUA. Os dados 

do estudo incluem cinco fases, primeira (1979-1981), segunda (1982-1984), terceira 

(1985-1987), quarta (1992-1994) e quinta (1999-2000).  Os resultados apontam que 

o beber problemático está fortemente associado com a vitimização de ambos os 

gêneros. Entretanto existe um aumento na chance da ocorrência da VPI pelo 

homem, quando o uso pesado de álcool está envolvido nos eventos.  

Um estudo realizado na cidade de Zurich, Suíça, examinou os 

incidentes de violência doméstica reportados para a polícia num período 

consecutivo de 110 dias. Foram registrados 53 chamados de emergência por 

violência doméstica, nos quais 33% dos agressores e 9,5% das vítimas estavam 

intoxicados pelo álcool no evento (Maffi & Zumbrunn, 2003).  

Um levantamento envolvendo 5.109 mulheres na Uganda, 

continente africano, revelou que 30% delas havia experienciado ameaça ou abuso 

físico dos parceiros e 20% desses casos haviam ocorrido no ano que antecedeu a 
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pesquisa. Um dos fatores de risco que mais teve destaque foi o consumo de álcool 

do parceiro, com probabilidade 4.6 vezes maior de ocorrência de violência sempre 

quando ele bebia (Koenig et al, 2003). 

Na América Latina um estudo realizado em 5 países, observou 

que as mulheres cujos parceiros se embriagam com freqüência têm 2,6 a 9,8 vezes 

mais probabilidade de sofrer violência, comparadas as  mulheres de parceiros que 

não se embriagam (Flake & Forste, 2006).  

 

 

1.4.2.2 Estudos no Brasil 

 

No Brasil existem poucos estudos sobre a dimensão da violência 

domiciliar associada ao uso de álcool.  

Duarte e Carlini-Cotrim (2000) analisaram processos de 

homicídios julgados nos Tribunais do Júri da cidade de Curitiba no estado do 

Paraná, nos quais foram encontrados 58,9% de agressores e 53,6% de vítimas sob 

o efeito do álcool no momento da ocorrência.  

Um levantamento domiciliar, realizado no estado de São Paulo 

em 2001, mostrou que em 52% de domicílios em que houve relatos de violência, os 

agressores estavam embriagados no momento da agressão (Noto et al, 2004).  

Em 2007 o Senado Federal realizou uma pesquisa de opinião 

sobre violência doméstica contra a mulher. Foram ouvidas 797 mulheres, dessas 

31,6% responderam que não se sentem respeitadas dentro da própria família, 

44,5% acreditam que as leis brasileiras não protegem as mulheres contra a 

violência doméstica e 15,4% delas afirmaram já ter sofrido violência doméstica.  

Segundo as entrevistadas o principal motivo da violência foi o uso de álcool do 

parceiro (45,5%) e o ciúme (23%).  A violência física foi relatada por 58,5% das 

entrevistadas. De acordo com as mulheres que sofreram agressão, os homens 

foram responsáveis por 93,5% dos casos de violência doméstica, sendo 74,8% 

marido, 12,2% companheiro, 4,1% namorado e 2,4% pai. Em relação à última 

agressão sofrida, 27,6% disse não ter procurado por nenhum tipo de ajuda, 22,8% 

denunciou a agressão em delegacia comum, 18,7% em delegacia da mulher e 

25,2% procurou ajuda de amigos ou familiares e 5,7% respondeu outros.  Em 42,6% 
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dos casos a primeira agressão ocorreu entre 20 e 29 anos de idade (DataSenado – 

SECS, 2007).   

 Foram analisados os Boletins de Ocorrência (BO) e Termos 

Circunstanciados de Ocorrência (TCO) no ano de 2000 por Sagim et al. (2007), em 

uma pesquisa realizada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Goiás. Foram 

analisados 1.610 registros, dos quais 210 casos eram de mulheres vítimas de 

violência doméstica. Em 85,7% dos casos, as agressões geralmente ocorreram 

entre 20:00 e 23:00 horas. Segundo as mulheres o companheiro é rude e violento e 

as agridem por ciúmes (11,7%) e quando bebem (29,4%). Em relação à freqüência 

das agressões 90% das mulheres foram agredidas várias vezes antes de denunciar 

o agressor, e 50% delas relataram não ter denunciado antes por medo do agressor.  

Embora existam fortes evidências da associação entre violência 

domiciliar e o uso de álcool, faltam pesquisas no Brasil que busquem avaliar as 

peculiaridades dessa associação em comparação aos casos de violência que 

ocorrem sem o uso de álcool.  
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2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo deste estudo foi descrever situações de violência 

domésticas ocorridas sob efeito do álcool em comparação a situações de violência 

sem o uso do álcool, a partir de dados secundários, obtidos por meio do II 

levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil: estudo 

envolvendo as 108 maiores cidades do país – 2005.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar a violência em relação a sua natureza e período de 

reincidências; 

 

2. Estudar as características dos agressores em relação à idade, sexo, tipo de 

vínculo com o domicílio (morador ou não) e busca por ajuda para diminuir a 

agressividade e/ou o uso de álcool ou drogas; 

 

3. Características das vítimas da violência em relação à idade, sexo, grau de 

parentesco com o agressor e busca por ajuda em delegacias e/ou serviços 

de saúde;  
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3. MÉTODOS 
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Este estudo foi realizado com dados do II Levantamento 

Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil: Estudo envolvendo as 

108 maiores cidades do país, coordenado pelo Centro Brasileiro de Informações 

Sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) em convênio entre a Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD) e Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (AFIP). 

A coleta de dados foi feita por equipes de todos os estados brasileiros, de agosto a 

dezembro de 2005.  

O universo estudado correspondeu à população brasileira 

residente nas cidades com mais de 200 mil habitantes, na faixa etária compreendida 

entre 12-65 anos de idade. Também foi incluída a cidade de Palmas, capital do 

Estado do Tocantins, embora não tivesse 200 mil habitantes no período da 

realização da pesquisa. 

 

 

 

 

 

3.1 Amostra 

 

 

 

 

3.1.1 Desenho Amostral 

 

 

A amostra foi planejada para colher informações em âmbito 

domiciliar e fornecer estimativas sobre prevalências de uso de drogas e 

comportamentos relacionados em todo território nacional.   

As informações foram coletadas em âmbito domiciliar, por meio 

de uma amostra de conglomerados, estratificada, probabilística e autoponderada, 

obtida através de três estágios de seleção. Em cada município foram selecionados 

os setores censitários (1º estágio), depois os domicílios (2º estágio). Em cada 

domicílio foi sorteado um respondente (3º estágio) para prestar informações sobre 

as situações de violência doméstica do domicílio (Barbosa & Farias, 2002). 
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3.1.2 Seleção dos municípios 

 

Em cada Unidade da Federação (UF), os municípios com mais de 

200.000 habitantes foram incluídos com certeza na amostra, constituindo o que se 

chama estrato certo. Tais municípios representam 39,36% da população brasileira, 

totalizando 108. Nas Tabelas 1 a 5 são apresentadas as relações desses municípios 

por UF (ANEXO I).   

 

 

 

3.1.3 Seleção dos Setores Censitários 

 

Os setores censitários (geralmente formados por cerca de 200 a 

300 domicílios) constituem a menor unidade para o qual o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) fornecem informações sócio-econômicas, tais como: 

renda média dos chefes de família, porcentagem de chefes de família com nível 

superior, número de domicílios por tipo, entre outros. Essas informações foram 

usadas para definir, através de técnicas estatísticas multivariadas, grupos de 

setores homogêneos, chamados estratos, em cada município selecionado. A razão 

de se trabalhar com amostragem estratificada nesse tipo de pesquisa é a 

possibilidade de se aumentar a precisão das estimativas com uma redução do 

tamanho da amostra.  

Em tais grupos, setores foram sorteados com probabilidade 

proporcional ao número de domicílios, em número definido de modo a atingir o erro 

amostral desejado dentro das restrições orçamentárias da pesquisa. Estipulou-se a 

realização de 24 entrevistas para cada setor censitário, número suficiente para o 

propósito da pesquisa. Para cada cidade, o número total de setores foi definido de 

modo a atingir o número de entrevistas desejado e variou conforme o tamanho da 

população da cidade. Assim, por exemplo, na capital do estado de São Paulo foram 

sorteados 60 setores, ao passo que em Taubaté (interior do estado de São Paulo) 

apenas um setor foi sorteado. As Tabelas do ANEXO I mostram o número de 

setores censitários sorteados para cada um dos 108 municípios estudados. 
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3.1.4 Sorteio dos Domicílios 

 

A seleção dos domicílios nos setores censitários selecionados foi 

feita a partir de informações do IBGE. Foram adquiridos os mapas dos setores 

censitários e os domicílios sorteados segundo o desenho amostral.  

O número de domicílios pesquisados em cada setor foi fixado, a 

priori, em 24. A seleção dos domicílios foi feita de forma sistemática o que fez com 

que a amostra se aproximasse de uma amostra aleatória simples. O intervalo de 

seleção em cada setor foi igual ao número total de domicílios do mesmo, dividido 

por 24 (número de domicílios por setor na amostra). 

Os entrevistadores foram orientados a iniciar a contagem dos 

domicílios a partir do último digito do número do setor, respeitando-se o intervalo de 

seleção previamente estabelecido. Assim por exemplo, no Setor número 25 – 

cidade de São Paulo (ANEXO II), havia 260 domicílios, sendo o intervalo de seleção 

igual a 11 (260 ÷ 24). Esse recurso estatístico foi utilizado a fim de garantir que 

todos os domicílios do setor tivessem chances idênticas de serem sorteados, 

garantindo-se, portanto, a aleatoriedade da amostra.  

Em síntese, o aplicador seguia a regra do ombro direito dentro do 

setor (a partir do entroncamento da rua inicial percorrendo todas as ruas que 

descrevem o setor, retornando ao ponto inicial).  Como no exemplo acima a 1ª 

entrevista foi realizada na quinta casa, pois o número do setor é 25. A partir daí 

deveria contar 11 casas e obter a 2ª entrevista e assim por diante. Todos os 

entrevistadores foram orientados que na contagem não deveriam ser incluídas 

casas comerciais, hospitais, fábricas, pensões, hotéis, etc. Caso houvesse prédios 

de apartamentos, cada um dos apartamentos seria equivalente a um domicílio, 

portanto dentro de um mesmo prédio poder-se-ia obter mais de uma entrevista, 

dependendo do número de apartamentos existentes no referido prédio. 

 

 

3.1.5 Sorteio dos Entrevistados 

 

A seleção do respondente em cada domicílio foi realizada 

aleatoriamente, por um mecanismo independente do entrevistador. A necessidade 

de tal procedimento foi evitar uma amostra viciada, uma vez que existia o risco de 
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se entrevistar sempre a pessoa que se encontrava no domicílio no momento da 

entrevista, alterando, assim, a desejada igualdade de chances de todos os possíveis 

respondentes do domicílio. Para isto, foi necessária a utilização de uma técnica de 

sorteio no domicílio, tal como a definida por Kish (1967). 

Uma vez determinado o domicílio, o aplicador obtinha o nome, 

idade e sexo dos moradores naquele domicílio, para proceder ao sorteio do 

entrevistado. Para tanto, em cada setor censitário havia 24 Folhas de Sorteio que 

além de informações de localização da residência sorteada possuía uma TABELA 

DE SORTEIO (ver ANEXO III). A Tabela consta de uma numeração fixa na linha 

superior (corresponde ao n total de moradores na residência) e uma combinação 

aleatória de números na linha inferior que corresponde à pessoa a ser entrevistada.  

O aplicador colocava em ordem decrescente de idade 

primeiramente todos os moradores do sexo masculino seguidos pelas do sexo 

feminino, sempre da mais velha para a mais nova. Assim, por exemplo, como pode 

ser observado no ANEXO III, na residência sorteada havia 04 moradores e, 

portanto, o entrevistado foi o número dois. Foram construídos oito tipos diferentes 

de Tabelas de Sorteio, variando a combinação dos números na linha inferior da 

mesma. O aplicador já saia a campo com o conjunto de 24 Tabelas, em ordem 

previamente estabelecida para o sorteio, totalizando as 24 entrevistas necessárias 

para cada setor censitário. A faixa etária escolhida foi de 12 a 65 anos de idade 

(inclusive). 

 

 

 

 

3.1.6 Folha de Localização 

 

Por meio da folha de localização foi possível verificar a 

localização correta do domicílio sorteado (ANEXO II). No verso dessa folha 

encontram-se detalhes sobre as visitas feitas pelo aplicador. Este preencheria a 

data e a hora em que esteve na residência sorteada, marcando se o questionário foi 

respondido naquele momento. Caso contrário assinalaria uma das seguintes 

alternativas: sorteado não estava em casa; remarcou a entrevista para outro dia; 

ninguém atendeu a porta; outros. Qualquer intercorrência deveria ser anotada nesta 
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folha. Caso a entrevista não tivesse sido realizada na primeira visita, havia espaço 

na Folha de Sorteio para mais duas tentativas de se obter a entrevista. Com o 

decorrer do estudo, caso a entrevista não se concretizasse por recusa direta do 

sorteado, ela era considerada perdida. Este procedimento foi adotado para evitar 

constrangimento ao sorteado, além do risco de se obter respostas falsas do 

entrevistado para se livrar do aplicador. Desse modo, a pessoa sorteada não era 

substituída.  

 

 

 

 

3.2 Treinamento das equipes para coleta dos dados 

 

 

 

3.2.1 Treinamento e função dos Coordenadores 

 

Foram escolhidos 27 Coordenadores, um de cada Unidade da 

Federação, que tiveram como funções: 

a) Receber treinamento padronizado em São Paulo; compor 

equipe de entrevistadores; treinar a equipe para as entrevistas: como escolher o 

domicílio, como abordar os entrevistados, etc. 

b) Supervisionar os entrevistadores, indo a campo para verificar 

se o aplicador realmente esteve no local, refazendo o caminho do aplicador no setor 

censitário previamente estabelecido para a pesquisa. Essa função poderia ser 

executada por outra pessoa, desde que treinada pelo coordenador. A supervisão de 

campo constituiu-se um dos pilares do rigor metodológico para evitar falhas, tais 

como o aplicador falsificar o preenchimento de questionário.  

c) Organizar e enviar ao CEBRID (Centro Brasileiro de 

Informações Sobre Drogas Psicotrópicas) todo o material da pesquisa 

(questionários, fichas de sorteio, fichas de localização, etc.). 

Vide manual de orientações aos coordenadores (ANEXO IV). 
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3.2.2 Treinamento e função dos Entrevistadores 

 

Os coordenadores de cada estado selecionaram os 

entrevistadores para receberem treinamento visando homogeneizar os 

procedimentos de abordagem das residências e dos entrevistados, além do 

treinamento específico sobre a aplicação e conhecimento sobre o questionário, que 

incluiu aulas sobre drogas psicotrópicas. 

Os entrevistadores foram orientados a entrevistar o sorteado em 

local mais isolado possível, sem a presença de terceiros, garantindo-se, assim, a 

liberdade e a privacidade do entrevistado, buscando-se com isso aumentar a 

credibilidade das respostas. 

Cada entrevistador foi para campo devidamente identificado com 

crachá, avental com emblema da Universidade Federal de São Paulo, com o 

questionário (ANEXO V) e Carta-convite ao morador para participar da pesquisa 

(ANEXO VI).  

Participaram do estudo 27 Coordenadores estaduais, 153 

entrevistadores. Além destes, o estudo contou em 27 supervisores sendo que em 

alguns casos esta função foi acumulada pelos coordenadores. 

 

 

3.3 O Questionário 

 

Foi aplicado o questionário do Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration (SAMHSA) do U.S. Department of Health and Human 

Services Public Health Sevice, que foi traduzido e adaptado para as condições 

brasilerias (ANEXO V).  

O questionário continha perguntas sobre dados 

sociodemográficos e avaliação geral sobre o uso de diferentes drogas psicotrópicas. 

A classe socioeconômica do domicílio (alta, média e baixa) foi avaliada por meio de 

uma escala padronizada da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de 

Mercado (ABIPEME, 1978). 

Em relação a violência doméstica, foi aplicado questionário 

baseado nos critérios da WHO (2002), utilizado e testado em estudo anterior (Noto 

et al, 2004). As perguntas abordam situações de violência ocorridas nos domicílios 
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(páginas 14, 15 e 16 do questionário): freqüência, duração e tipos de violência 

(verbal, física e sexual). Também foi perguntado sobre o estado do agressor no 

momento da violência, se tinha consumido álcool, usado outras drogas 

(cocaína/crack e maconha) ou estava sóbrio. Assim como as características dos 

agressores e vítimas (idade, sexo e grau de parentesco) e busca de ajuda em 

serviços de saúde e/ou segurança.   

 

3.4 Processamento dos dados 

 

Por se tratar de um questionário de leitura óptica, não foi 

necessária a digitação dos dados. A captura das informações foi feita por uma 

leitora óptica, que viabilizou os trabalhos e evitou os erros de digitação, 

principalmente neste questionário onde havia muitos campos a serem digitados. 

 

 

3.5 Crítica dos dados 

 

A crítica dos dados buscou as incoerências, tanto de 

preenchimento por parte do aplicador como das respostas fornecidas pelo 

entrevistado. O programa de computação elaborado para o levantamento permitiu 

detectar essas incoerências, que foram examinadas uma a uma e tomadas as 

decisões mais adequadas para cada caso, podendo ser a anulação da questão ou 

mesmo do questionário.   

Por se tratar de um questionário preenchido por um entrevistador 

treinado para esse fim, as incoerências não ultrapassaram os 2,0%, sendo na 

maioria das vezes oriundas de desatenção do aplicador ou do não preenchimento 

correto dos campos de leitura óptica (“bolhas”). 

 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Foram sorteados 9.528 domicílios para este estudo, dos quais 

7.939 foram pesquisados de fato. O índice total de perda foi de 16,7%, por recusas 
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(9,6%) e por motivos de segurança (7,1%) como, por exemplo, áreas de tráfico de 

drogas.  

Os resultados foram apresentados em duas proporções 

independentes, com Intervalo de Confiança de 95%. As comparações entre elas 

(agressores embriagados e sóbrios) foram realizadas através do teste Z. Foi 

considerada diferença estatisticamente significativa o valor de p menor que 0,05 

(Vassar Stats, 2007).  
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4. RESULTADOS 
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Na Tabela 1 pode-se observar as características dos 7.939 

respondentes dos domicílios pesquisados. Os entrevistados se distribuíram de 

forma relativamente semelhante entre os sexos e estado civil (casado/solteiro). Mais 

da metade tinha idade igual ou superior a 35 anos. Quanto ao grau de instrução, 

28,3% eram analfabetos/ensino fundamental incompleto. Em relação à classe 

socioeconômica, os índices foram semelhantes ao censo IBGE (2001), o que 

garante a representatividade da amostra. 

 

A Figura 6 representa os domicílios com histórico de violência e o 

estado do agressor no evento. Entre o total de domicílios pesquisados, em 2.773 

(34,9%) houve relato de algum tipo de violência, sendo 1.384 (17,4%) com histórico 

de violência envolvendo agressores embriagados. 

 

Para análise comparativa proposta neste estudo, foram 

selecionados 2.244 domicílios que tinham histórico de violência com agressores 

exclusivamente sóbrios (N=1.300) ou exclusivamente sob efeito do álcool (N=944). 

Dessa forma, foram excluídos da análise os casos com agressores exclusivamente 

sob efeito de outras drogas (N=89) e situações mistas como, uso de álcool, sóbrio e 

outras drogas (N=440).  

 

A Tabela 2 apresenta a proporção de domicílios com agressores 

embriagados, comparados aos com agressores sóbrios, em relação aos diferentes 

tipos de violência ocorridos. Pode-se verificar que proporções significativamente 

maiores de todos os tipos de violência aconteceram nos domicílios com o agressor 

alcoolizado, com exceção de bronca/discussão e furto. A proporção de ameaças de 

quebrar objetos do domicílio, agressão física e agressão com uso de objetos foi 

duas a três vezes maior entre os domicílios com agressor embriagado. As 

agressões com uso de armas também ocorreram em proporção maior entre os 

domicílios com agressor alcoolizado, tanto em ameaças (3,4 vezes maior) quanto 

aquelas que ocorreram de fato (10 vezes maior). O abuso sexual, tanto a ameaça 

quanto a consumação, ocorreu numa proporção cerca de 4 vezes maior entre os 

domicílios com o agressor alcoolizado. 
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Tabela 1 – Características sociodemográficas dos 7.939 respondentes dos 

domicílios pesquisados nas 108 maiores cidades brasileiras com mais de 200 mil 

habitantes. 

 

Características sociodemográficas (N=7.939) 

  N    % 

Sexo   

   Masculino 3.301 41,6 

   Feminino 4.638 58,4 

Estado civil   

    Casado  3.541 44,6 

    Solteiro 3.411 43,0 

    Divorciado  571 7,2 

   Viúvo 416 5,2 

Faixa etária    

    12 – 17 anos 788 9,9 

    18 – 25 anos 1.290 16,2 

    26 – 34 anos 1.787 22,5 

         ≥ 35 anos 4.074 51,3 

Grau de instrução   

   Analfabeto/Fundamental Incompleto 2.245 28,3 

   Fundamental Completo 1.250 15,8 

   Ensino Médio Incompleto 1.130 14,2 

   Ensino Médio Completo 2.051 25,9 

   Superior Incompleto 529 6,7 

   Superior Completo 620 7,8 

   Pós-graduado 114 1,4 

Classes socioeconômicas    

   Alta 1.649 20,8 

   Média 2.941 37,0 

   Baixa 3.349 42,2 
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Figura 6 - Distribuição dos 7.939 domicílios pesquisados, de acordo com o histórico 

de violência e o estado do agressor no momento dos eventos. 
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Tabela 2. Tipos de violência ocorrida nos 2.244 domicílios com histórico de violência 

com agressor sob efeito do álcool (N=944), comparados aos domicílios com 

agressores sóbrios (N=1.300).  

Tipos de violência 

Domicílios com histórico de violência 

z p 

Agressor  

sóbrio 

Agressor 

 usou álcool 

(N=1.300) (N=944) 

% (IC 95%) % (IC95%) 

Bronca/Discussão 90,0 (88,2 – 91,5)  86,9 (84,5 – 88,9)  2,3 NS 

Escândalo 45,5 (42,8 – 48,2) 73,9 (70,9 – 76,6) 13,4 < 0,05 

Quebra de objetos do domicílio        

                                       Ameaça 16,9 (14,9 – 19,1) 38,1 (35,0 – 41,3) 11,3 < 0,05 

                                       Quebrou 11,1 (9,4 – 12,9) 31,6 (28,6 – 34,6) 12,0 < 0,05 

Agressão física (soco, tapa, empurrão)       

                                        Ameaça 21,4 (19,2 – 23,7) 37,4 (34,3 – 40,5) 8,3 < 0,05 

                                        Agrediu 13,5 (11,7 – 15,5) 25,6 (22,9 – 28,5) 7,2 < 0,05 

Agressão com uso de objetos       

                                        Ameaça 13,3 (11,5 – 15,3) 26,9 (24,1 – 29,8) 8,1 < 0,05 

                                        Agrediu 7,1 (5,7 – 8,6) 16,7 (14,4 – 19,3) 7,1 < 0,05 

Agressão com armas (fogo e branca)       

                                      Ameaçou  3,3 (2,4 – 4,4) 11,1 (9,2 – 13,3) 7,3 < 0,05 

                                         Agrediu 0,5 (0,2 – 1,1) 5,0 (3,7 – 6,6) 6,7 < 0,05 

Relação sexual forçada       

                                          Tentou 1,0 (0,5 – 1,7) 4,8 (3,5 – 6,3) 5,5 < 0,05 

                                    Consumou 0,8 (0,4 – 1,5) 3,3 (2,2 – 4,6) 4,2 < 0,05 

Furtou dinheiro/objeto do domicílio 6,6 (5,3 – 8,1) 5,4 (4,0 – 7,0) 1,1 NS 

NS – não significativo 
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Pode ser vista na Tabela 3 a classe socioeconômica dos 

domicílios com agressores embriagados comparados aos com agressores sóbrios. 

Foi observada uma proporção significativamente maior de domicílios de classe 

baixa com agressores embriagados em relação aos com agressores sóbrios.  Na 

classe alta o inverso pode ser verificado, ou seja, proporção significativamente 

maior de domicílios com agressores sóbrios em comparação aos com agressores 

embriagados. 

 

Tabela 3. Classe socioeconômica dos 2.244 domicílios com histórico de violência 

com agressor sob efeito do álcool (N=944), comparados aos domicílios com 

agressores sóbrios (N=1.300).  

 Domicílios com histórico de violência 

z p 
 

Agressor 

 sóbrio 

Agressor 

 usou álcool 

 (N=1.300) (N=944) 

 % (IC 95%) % (IC95%) 

Classe socioeconômica        

   Alta 27,2 (24,7 – 29,6) 17,2 (14,8 – 19,7) 5,5 < 0,05 

   Média 38,7 (36,1 – 41,4) 33,0 (30,0 – 36,1) 2,7 NS 

   Baixa 34,1 (31,5 – 36,7) 49,8 (46,5 – 53,0) 7,4 < 0.05 

    NS -  não significativo 

 

A Tabela 4 apresenta o comparativo entre os grupos em relação 

ao período de recorrência das situações de violência nos domicílios pesquisados. 

Foram observadas maiores proporções de períodos mais prolongados de tempo 

entre os domicílios com agressores embriagados, comparados aos com agressores 

sóbrios. Aquelas com duração de 1 a 5 anos ocorreram em proporção cerca de 3 

vezes maior entre os domicílios com agressores embriagados  do que entre os 

domicílios com agressores sóbrios. Situações ainda mais longas, de 6 a 10 anos, 

ocorreram em proporção cerca de 6 vezes maior em comparação aos com o 

agressor sóbrio. As situações que ultrapassaram uma década, também foram em 
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proporção cerca de 4 vezes maior entre os domicílios com o agressor embriagado, 

quando comparados aos com agressor sóbrio. 

 

 

Tabela 4. Duração da violência nos 2.244 domicílios com histórico de violência com 

agressor sob efeito do álcool (N=944), comparados aos domicílios com agressores 

sóbrios (N=1.300). 

Duração da violência 

Domicílios com histórico de violência 

z p 
Agressor 

 sóbrio 

(N=1.300) 

Agressor  

usou álcool 

(N=944) 

%    (IC 95%) % (IC 95%) 

Situações esporádicas† 80,4 (78,0 – 82,4) 52,3 (49,0 – 55,5) 14,1 < 0,05 

1 a 11 meses 8,2 (6,8 – 9,8) 10,5 (8,7 – 12,7) 1,9 NS 

1 a 5 anos 5,2 (4,0 – 6,5) 14,3 (12,1 – 16,7) 7,4 < 0,05 

6 a 10 anos 1,2 (0,7 – 2,0) 6,5 (5,0 – 8,2) 6,7 < 0,05 

+ 10 anos 4,2 (3,2 – 5,5) 15,7 (13,4 – 18,1) 9,3 < 0,05 

Não informado 0,8  0,6    

† apenas uma vez ou não se repetiram muito. 
NS - não significativo.  

 

 

 

 

Em relação aos agressores, ao todo foram citados 2.789 sujeitos 

(em alguns domicílios foram citados mais de um agressor), cujas características 

estão apresentadas na Tabela 5. Entre os agressores alcoolizados, foi observada 

uma proporção maior de não moradores dos domicílios onde ocorreu a violência 

(predominantemente pessoas conhecidas como parentes, namorados, amigos, 

entre outros). A proporção de homens foi significativamente maior entre os 

agressores alcoolizados. A proporção de agressores na faixa etária de 31 e 59 anos 

foi maior entre os embriagados em comparação aos sóbrios.  
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Tabela 5. Características dos 2.789 agressores, embriagados (N=1.055) 

comparados aos agressores sóbrios (N=1.734). 

 

Agressores 

z p 
Sóbrio 

(N=1.734) 

Usou álcool 

(N=1.055) 

% (95%CI) % (95%CI) 

Relação com o domicílio       

    Morador 74,2 (72,0 – 76,1) 58,7 (55,6 – 61,6) 8,5 < 0,05 

    Não morador 24,7 (22,7 – 26,8) 40,8 (37,7 – 43,8) 8,8 < 0,05 

    Não informado 1,1  0,6    

Sexo do agressor       

    Masculino 53,1 (50,7 – 55,4) 89,9 (87,8 – 91,5) 19,9 < 0,05 

    Feminino 46,6 (44,2 – 48,9) 9,9 (8,2 – 11,8) 20,0 < 0,05 

    Não identificado 0,3  0,3    

Faixa etária do agressor       

    Até 12 anos 0,8 (0,4 – 1,3) 0,1 (0 – 0,6) – – 

    13 – 18 anos 7,3 (6,1 – 8,6) 1,6 (0,9 – 2,6) 6,5 < 0,05 

    19 – 30 anos 29,6 (27,4 – 31,7) 28,5 (25,8 – 31,3) 0,5 NS 

    31 – 59 anos 54,7 (52,4 – 57,1) 61,4 (58,4 – 64,3) 27,5 < 0,05 

    60 anos ou mais 7,0 (5,8 – 8,3) 6,3 (4,9 – 7,9) 0,7 NS 

    Não informado 0,6  2,1    

NS - não significativo. 

 

 

 

A Tabela 6 mostra os tipos de ajuda procurada pelos 2.789 

agressores. A grande maioria dos agressores de ambos os grupos não procuraram 

por nenhum tipo de ajuda. Nota-se que apenas 11,4% dos agressores que fizeram 

uso de bebidas alcoólicas buscaram por algum tipo de ajuda para tentar diminuir ou 

parar o uso de álcool. 
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Tabela 6. Tipos de ajuda procurados pelos 2.789 agressores, embriagados 

(N=1.055) comparados aos agressores sóbrios (N=1.734). 

    

Agressores 

z p 
Sóbrio 

(N=1.734) 

Usou álcool 

(N=1.055) 

% (95%CI) % (95%CI) 

Tipos de ajuda       

Não procurou por ajuda 91,8 (90,3 – 92,9) 76,9 (74,1 – 79,3) 11,0 < 0,05 

Diminuir ou parar uso de álcool       –           – 11,4 (9,5 – 13,4) – – 

Diminuir a agressividade 4,1 (3,2 – 5,1) 3,8 (2,7 – 5,1) 0,3 NS 

Outros  2,0 (2,1 – 3,8) 5,6 (4,4 – 7,3) 3,6 NS 

Não informado 2,1  2,3    

 NS - não significativo. 

 

 

A Tabela 7 apresenta as características das 2.570 vítimas 

identificadas no estudo.  A proporção de mulheres foi significativamente maior entre 

as vítimas de agressores alcoolizados comparadas às vítimas de agressores 

sóbrios. A proporção de vitimas com idade entre 31 e 59 anos foi significativamente 

maior entre as vítimas de agressores alcoolizados. Quanto ao grau de parentesco, a 

proporção de esposas entre as vítimas de agressores alcoolizados foi o dobro em 

comparação com as vítimas de agressores sóbrios. 

 

Na Tabela 8 pode-se constatar os tipos de ajuda procurada pelas 

2.570 vítimas. A grande maioria das vítimas de ambos os grupos não procuraram 

por nenhum tipo de ajuda. Em relação às vítimas de agressores alcoolizados, uma 

proporção 5 vezes maior buscou por ajuda em serviços de segurança. A procura de 

ajuda em serviços de saúde ocorreu em proporção 7 vezes maior entre vítimas de 

agressores alcoolizados comparados aos de agressores sóbrios. 
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Tabela 7. Características das 2.570 vítimas de agressores embriagados (N=1.617) 

comparadas às de agressores sóbrios (N=953). 

 

Vítimas† 

z p 

Agressor  

sóbrio 

Agressor  

usou álcool 

(N=1.617) (N=953) 

  % (IC 95 %)  % (IC 95 %) 

Sexo        

    Masculino 41,4 (38,9 – 43,8) 29,0 (26,1 – 31,9) 6,3 < 0,05 

    Feminino 53,4 (50,9 – 55,8) 65,6 (62,4 – 68,5) 6,0 < 0,05 

    Não identificado 5,2  5,5    

Faixa etária       

    Até 12 anos 7,7 (6,4 – 9,1) 6,2 (4,7 – 7,9) 1,4 NS 

    13 – 18 anos 17,2 (15,4 – 19,1) 8,9 (7,2 – 10,9) 5,8 < 0,05 

    19 – 30 anos 31,8 (29,5 – 34,1) 29,8 (26,9 – 32,8) 1,0 NS 

    31 – 59 anos 37,6 (35,2 – 40,0) 48,9 (45,6 – 52,1) 5,6 < 0,05 

    60 anos ou mais 5,4 (4,4 – 6,6) 5,7 (4,3 – 7,3) 0,2 NS 

    Não identificado 0,2  0,5    

Grau de parentesco com 

o agressor 
      

    Cônjuge 30,2 (27,9 – 32,4) 40,7 (37,5 – 43,9) 5,4 < 0,05 

        Marido 12,3 (10,7 – 14,0) 5,0 (3,7 – 6,6) 6,0 < 0,05 

        Mulher 17,9 (16,0 – 19,8) 35,7 (32,6 – 38,8) 10,1 < 0,05 

    Filho(a) 28,9 (26,7 – 31,2) 19,0 (16,5 – 21,6) 5,6 < 0,05 

    Irmão(ã) 12,7 (11,1 – 14,4) 10,7 (8,8 – 12,8) 1,4 NS 

    Pai/mãe 9,1 (7,7 – 10,6) 7,5 (5,9 – 9,3) 1,4 NS 

    Outros 17,7 (15,9 – 19,7) 21,7 (19,1 – 24,5) 2,4 NS 

    Não identificado 1,4  0,4    

NS - não significativo. 
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Tabela 8. Tipos de ajuda procurados pelas 2.570 vítimas de agressores 

embriagados (N=1.617) comparadas às de agressores sóbrios (N=953). 

 

Vítimas† 

z p 

Agressor 

 sóbrio 

Agressor 

 usou álcool 

(N=1.617) (N=953) 

  % (IC 95 %)  % (IC 95 %) 

Tipo de ajuda       

  Não procurou por ajuda 89,0 (87,3 – 90,4) 86,4 (83,9 – 88,4) 1,9 NS 

  Delegacia 1,6 (1,0 – 2,3) 8,4 (6,7 – 10,3) 8,3 < 0,05 

  Hospital/ambulatório 0,5 (0,2 – 1,0) 3,5 (2,4 – 4,8) 5,8 < 0,05 

  Outros 2,5 (1,8 – 3,4) 1,5 (0,3 – 1,5) 3,2 NS 

  Não informado 6,4  1,0    

NS - não significativo. 
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5. DISCUSSÃO 
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Foi observada nesta pesquisa uma prevalência significativa de 

domicílios com histórico de violência, dos quais metade tinha associação com 

consumo de bebidas alcoólicas. Freqüência semelhante de associação também tem 

sido observada em outros estudos. Koenig et al, (2003) realizaram um levantamento 

envolvendo 5.109 mulheres em Uganda na África e observaram que 52% das 

mulheres entrevistadas tinham sofrido violência doméstica recente perpetrada pelo 

parceiro embriagado. Noto et al, (2004), no levantamento domiciliar realizado no 

Estado de São Paulo em 2001, encontraram uma prevalência de 52% de uso de 

álcool pelos agressores nos eventos de violência doméstica. Leonard (2001) em seu 

estudo de revisão aponta que 55% das vítimas de violência doméstica, de um 

levantamento nacional norte-americano, os agressores estavam intoxicados pelo 

álcool no momento da agressão. Martín (1999) realizou um estudo na América 

Latina que envolveu oito cidades, e 68% dos agressores tinham usado álcool antes 

de agredirem suas mulheres. Irons e Schneider (1997) através de um estudo de 

revisão apontam que em vários estudos canadenses mais de 50% dos agressores 

são dependentes do álcool. Essa participação do álcool nas situações de violência 

doméstica é um fator importante que tem sido discutido em diversos estudos na 

literatura (Fals-Stewart et al, 2003; O’Leary & Schumacher, 2003; Stith et al, 2004; 

Flake & Forste, 2006).   

As agressões que envolveram o uso do álcool ocorreram em 

proporções significativamente maiores para todos os tipos de violência, com 

exceção de bronca/discussão e furto de dinheiro/objetos do domicílio. Deste modo, 

o uso de álcool parece estar associado à ocorrência de diferentes tipos de violência, 

inclusive as mais severas como abuso sexual e agressão com armas. Smith (2000) 

revelou em seu estudo que 70% dos homens, quando agrediram severamente suas 

mulheres, estavam intoxicados pelo álcool.  Rabello e Caldas Júnior (2007) 

realizaram um estudo, tipo caso-controle na cidade de João Pessoa estado da 

Paraíba, com 260 mulheres, divididas em dois grupos (agredidas e não agredidas). 

O grupo caso foi constituído por mulheres que prestaram queixa por agressão física 

doméstica na DDM. Verificou-se que as famílias das mulheres agredidas tinham 

maior freqüência de uso de drogas (90,8%) do que as famílias das mulheres não 

agredidas (56,9%). O álcool foi a substância mais usada e diariamente consumida. 

Observou-se ainda que o consumo diário determinou um risco de agressão maior 
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(OR=37,33) em relação aos que não apresentavam este padrão de consumo, assim 

como o consumo em todo final de semana (OR=7,23).  

Um estudo norte-americano longitudinal, realizado por Fals-

Stewart et al, (2003), examinou o dia-a-dia de casais, os quais os homens eram 

usuários de álcool e drogas. O álcool apresentou a maior chance de ocorrência para 

qualquer tipo de agressão física (OR=5,99) e agressões físicas severas (OR=6,82), 

enquanto a cocaína teve um índice menor (OR=3.60 e OR=3,03 respectivamente). 

Em outro estudo Fals-Stewart (2003) analisou dois grupos de homens por um 

período de 15 meses, um grupo em tratamento para alcoolismo e outro em 

tratamento para violência doméstica. O foco do estudo era a probabilidade de 

ocorrência de agressão física entre homem-mulher nos dias em que o homem tinha 

consumido álcool. Os resultados revelaram que o grupo de violência doméstica 

apresentou chances, de qualquer agressão física homem-mulher, 8 vezes maior nos 

dias em que o homem havia bebido e 11 vezes maior para o grupo em tratamento 

pelo álcool. 

Testa et al, (2003) estudaram episódios de violência física entre 

marido-mulher, eventos que envolviam o uso de álcool em comparação aos eventos 

sóbrios. Os dados foram coletados no primeiro e terceiro aniversários de 

casamento. Os episódios considerados severos foram aqueles em que os maridos 

estavam intoxicados pelo álcool e agrediram suas parceiras com chutes, socos ou 

usaram objetos na agressão. Os eventos em que o álcool esteve presente foram 

mais severos e mutuamente violentos do que nos episódios sóbrios (Testa et al, 

2003).  

De acordo com o modelo farmacológico, o álcool provoca 

desinibição e reduz a capacidade de julgamento, o que pode em algumas situações 

favorecer ou servir como justificativa para a ocorrência de determinados 

comportamentos mais agressivos (Bennett & Williams, 2003; Fals-Stewart et al, 

2003; Flake & Forste, 2006; Klostermann & Fals-Stewart, 2006; Lipsky et al, 2005; 

Murphy et al, 2005; White & Chen, 2002). As alterações nos níveis de 

neurotransmissores monoaminérgicos, principalmente a 5-HT, também podem estar 

associadas com a agressão relacionada ao álcool (Chermack & Giancola, 1997; 

Smith, 2000; Boles & Miotto, 2003). Outros pesquisadores sugerem que a baixa 

relação entre o 5-HIAA (ácido 5-hidroxi-indolacético) e a 5-HT, no líquido 

céfaloraquidiano, associada ao consumo de álcool, e a alta produção de 
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testosterona pode ser uma das causas do comportamento agressivo masculino 

(Badawy, 1998; George et al, 2001).  

No entanto, entre as múltiplas vertentes propostas para explicar a 

violência, o consumo excessivo do álcool é uma das mais controversas. Em um 

estudo de revisão Leonard (2001) conclui que o álcool contribui para a violência 

doméstica, mas afirma não ser condição necessária ou causa suficiente para a 

ocorrência da violência. Uma das explicações para a associação entre álcool e 

violência doméstica é que o álcool é usado como desculpa pelo comportamento 

violento. A partir dessa perspectiva o álcool pode ser associado com a ocorrência da 

violência porque o agressor estava bêbado e assim fica diminuída sua culpa, tanto 

na visão da vítima quanto de outras pessoas que avaliam a situação. 

Provavelmente, a associação do álcool ao comportamento violento trata-se de uma 

relação complexa, que envolve vários outros fatores biológicos, psicológicos e 

sociais (Chermack & Giancola, 1997; Logan et al, 2002; Minayo & Deslandes, 1998; 

Mears, 2003; Stith et al, 2004). 

A classe social parece ser um desses fatores. Neste estudo foi 

observada uma proporção estatisticamente significativa de agressores embriagados 

em domicílios de classe sócio-econômica baixa. O álcool, portanto, parece ter maior 

impacto na violência domiciliar que ocorre nessa classe social. Diante da carência 

de dados epidemiológicos similares, várias hipóteses podem ser levantadas, como 

diferenças sociais nos padrões de uso de álcool ou crenças, valores e normas que 

possam estar relacionadas com risco de determinados tipos de agressão. Por outro 

lado, vários estudos sobre violência doméstica apontam a pobreza como fator de 

risco importante para a sua ocorrência de forma geral (Kyriacou et al, 1998; Logan 

et al, 2002; Jewkes, 2002; Koenig et al, 2003).  Martín (1999) aponta em seu estudo 

que a condição socioeconômica é mais que um fator facilitador da violência e pode 

definir condutas; e que a incidência maior de violência doméstica está estreitamente 

relacionada com a pobreza.  Segundo Flake e Forste (2006) a pobreza não é 

necessariamente vista como um fator causal, mas é geralmente assumida como um 

risco maior para agressões entre casais; pois as famílias que vivem em condições 

de pobreza estão sujeitas a níveis mais altos de tensão que famílias que não vivem 

em pobreza. Nesse sentido, são necessários estudos mais aprofundados sobre a 

violência associada ao álcool nas diferentes classes sociais brasileiras. 
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Em relação às pessoas envolvidas nos episódios de violência 

doméstica, estudos mostram que a maior parte dos agressores tende a ser 

membros familiares ou pessoas próximas (Shrader & Sagot, 2000; Smith, 2000). 

Neste estudo, mais da metade dos agressores de ambos os grupos eram 

moradores dos domicílios.  

Foi verificada uma proporção superior de homens agressores 

alcoolizados nesta pesquisa. É bem documentada a prevalência de agressores do 

sexo masculino intoxicados pelo álcool em eventos de violência doméstica na 

literatura (Bennett, & Williams, 2003; Brookoff et al, 1997; Irons & Schneider, 1997; 

O’Farrell et al, 1999; Leonard, 2001; Lipsky et al, 2005; Minayo & Deslandes, 1998; 

Murphy et al, 2005; Testa et al, 2003). No II Levantamento Domiciliar sobre o uso de 

drogas psicotrópicas realizado no Brasil por Carlini et al (2007), foi verificado que a 

porcentagem de homens dependentes do álcool (19,5%) é 2,8 vezes superior ao 

sexo feminino (6,9%).  Em relação aos problemas relacionados ao uso de álcool 

(com familiares, amigos e problemas emocionais), os homens relataram três vezes 

mais problemas que as mulheres.  No estudo realizado por Laranjeira et al (2007), I 

levantamento nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população 

brasileira, foi verificado entre os adultos entrevistados que 38% relataram problemas 

físicos, geralmente, pelo sexo masculino (51%).  Em um estudo sobre internações 

hospitalares realizado por Noto et al, (2002) foi constatado o impacto que o álcool 

exerce sobre a população masculina brasileira. A razão homens/mulheres 

internados por problemas decorrentes do álcool foi, em média, 15 homens para 

cada mulher, no período de 12 anos consecutivos de análise.   

No entanto, neste estudo chama atenção a maior proporção de 

agressores embriagados “não moradores” do domicílio. Isso poderia ser explicado 

em função da inserção cultural do álcool em contextos comemorativos com outros 

membros da família e amigos (Andrade & Espinheira, 2007; Keller, 1979; Laranjeira 

et al, 2007; WHO, 2004), que, em algumas circunstâncias, poderia favorecer a 

violência com pessoas externas ao domicílio. Laranjeira et al, (2007) verificaram em 

seu estudo problemas relacionados à violência, 15% dos adultos entrevistados 

citaram discussão exaltada enquanto bebiam e 10% iniciaram briga com alguém de 

fora da família quando estavam bebendo. Leonard (2001) afirma que o beber 

pesado (20 vezes ou mais nos últimos 30 dias) está fortemente associado à 

violência doméstica, e aponta para a necessidade de identificação, avaliação e 
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prevenção dos problemas relacionados ao uso de álcool e violência, principalmente 

pelo homem adulto.  

A preponderante participação do álcool na saúde do homem, e 

suas conseqüências na vida da família, é um fator importante que merece atenção.  

Nesse sentido, fica explicitada a necessidade de ações preventivas em relação ao 

consumo de bebidas alcoólicas, principalmente pelo homem adulto da família. 

Em relação às vítimas identificadas neste estudo, em ambos os 

grupos, mais da metade eram mulheres.  No entanto, foi verificada uma proporção 

significativamente maior de vítimas mulheres de agressores alcoolizados (35,7% 

delas eram parceiras dos agressores).  Estudos sobre violência doméstica 

associados ao uso de álcool confirmam a mulher como principal vítima (Galvani, 

2006; Jewkes, 2002; Noto et al, 2004; O´Leary & Schumacher, 2003; Testa  et al, 

2003; Thompson & kingree, 2006; White & Chen, 2002). Flake e Forste (2003) 

realizaram um estudo envolvendo cinco países da América Latina e uma 

característica marcante verificada foi o domínio masculino da família, baseado em 

normas de gênero reforçadas pela autoridade e superioridade masculina sobre as 

mulheres. Também foi detectada uma crença na cultura machista latino-americana, 

a qual o homem pode consumir quantidades grandes de álcool sem ficar 

embriagado, o que potencializa o risco para violência doméstica. Para Saffioti (1999) 

a violência de gênero (homem-mulher), inclusive em suas modalidades familiar e 

doméstica, não ocorre aleatoriamente, mas deriva de uma organização social de 

gênero que privilegia o masculino. Nesse sentido os dados revelados nesse estudo 

são corroborados pela literatura, seja pelo gênero feminino enquanto principal vítima 

ou pelo estado do agressor no momento da violência (alcoolizado). 

Em geral os estudos abordam a associação do álcool na relação 

entre casais, mas raramente contemplam outras relações familiares importantes 

como, por exemplo, pais-filhos. Embora não tão freqüentes quanto a VPI, a violência 

contra crianças tem grande impacto, além do sofrimento causado, parece aumentar 

as chances de reprodução desse comportamento na vida adulta. Reichenheim et al, 

(2006) realizaram um estudo transversal sobre violência familiar e prematuridade no 

ano 2000 na cidade do Rio de Janeiro.  Foram analisados 205 domicílios, dos quais 

167 foram aferidos três tipos de relacionamento (casal, mãe-filho e pai-filho). Em 

25,1% dos casais foi constatado o mau uso de álcool e/ou drogas ilícitas pelo 

companheiro. Nestes casais, a prevalência de ocorrência isolada de violência física 
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foi de 18,5% (IC95%: 13,2–23,9). Coincidentemente, os autores também 

observaram a prevalência de 12,2% (IC95%: 7,7–16,7), tanto para a ocorrência 

independente de violência física contra filhos, quanto para a co-ocorrência de 

violências conjugal e contra filhos.  

Em um estudo transversal Figlie et al, (2004) estudaram 63 

famílias, 54 crianças e 45 adolescentes de um centro de atendimento a 

dependentes químicos em um bairro da cidade de São Paulo. Na família foi 

observada em geral a presença de um dependente químico, sendo que 41% 

relataram número superior a dois dependentes químicos na família. Na maioria das 

vezes, o pai é o dependente químico (67%), tendo como substância de escolha o 

álcool (75%). Através do Procedimento de Desenho de Família com Estórias, foi 

realizada análise dos desenhos das 54 crianças. Verificou-se que 94,9% dessas 

crianças apresentaram inibição, desajuste ao meio, repressão à agressividade, 

timidez e sentimento de inferioridade; 77,8% relataram conflito familiar. 

Adeodato et al, (2005) realizaram um estudo na única DDM do 

Ceará sobre mulheres agredidas por seus parceiros e constataram que os 

agressores também são violentos com outras pessoas (58%), inclusive com os filhos 

(50%).  78% dos agressores que agrediram os filhos estavam sob efeito do álcool 

no momento da agressão. O fato de o agressor ingerir álcool mostrou ter correlação 

direta com a agressão aos filhos (Sperman=0,264; p=0,02).  Brookoff et al, (1997) 

aponta que 85% das vítimas da violência doméstica caracterizadas em seu estudo 

eram filhos com idade entre 2 e 17 anos de idade, e relata o comportamento 

violento reproduzido por essas crianças na presença dos pesquisadores, como por 

exemplo, esmurrar e estrangular o gato de estimação da família.  

Na revisão realizada por Boles e Miotto (2003), as autoras 

apontaram que o preditor de risco mais importante para futuras situações de 

violência é a história de violência passada, principalmente na infância. Segundo 

Leonard (2001) os filhos do sexo masculino de homens alcoólatras violentos que 

testemunharam violência na infância têm maior probabilidade de desenvolverem 

abuso/dependência de álcool, maiores chances de apresentarem comportamentos 

delinqüentes, agredirem suas parceiras na vida adulta, e assim, manter o ciclo da 

violência doméstica. Além disso, o prolongamento da violência associada ao álcool 

acaba permeando muitos anos da infância e/ou adolescência, as quais são fases 

fundamentais para o desenvolvimento humano saudável. Nesse sentido, são 
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necessários estudos e ações mais específicas para a violência associada ao álcool 

na relação pais-filhos. 

Em relação ao período de reincidências da violência, foram 

observadas nesta pesquisa maiores proporções de situações violentas entre os 

domicílios com agressores alcoolizados, recorrentes por um período mais 

prolongado de tempo. Este resultado merece atenção, pois provavelmente as 

reincidências por período prolongado aumentam o impacto da violência e suas 

conseqüências para a saúde da família. Adeodato et al, (2005) realizaram um 

estudo com 100 mulheres que sofreram agressão de seus parceiros e prestaram 

queixa na DDM do Ceará, os autores verificaram que 70% dos agressores tinham 

consumido álcool antes da agressão. O tempo médio conjugal com o agressor foi de 

10 anos e o tempo médio que as mulheres vêm sofrendo agressões de seus 

maridos foi de 5,1 anos. Na revisão realizada por Boles e Miotto (2003), foi 

verificado que o uso crônico do álcool conduz a episódios de abstinência e, 

consequentemente, pode ocorrer comportamento agressivo, pois na abstinência do 

álcool ocorre a irritabilidade ou agitação, podendo favorecer novos episódios de 

violência.  Os resultados deste levantamento, em relação às reincidências da 

violência associadas ao uso de álcool, apontam para a necessidade de abordagens 

integradas para a violência doméstica e os padrões de consumo de álcool nas 

famílias brasileiras. 

A maior parte das vítimas identificadas neste estudo não procurou 

por qualquer tipo de ajuda, seja em serviços de saúde ou segurança. No entanto, foi 

verificada uma proporção significativamente maior de vítimas de agressores 

alcoolizados que buscou por ajuda em serviços de saúde. Essa busca de ajuda 

pode estar associada, por exemplo, a maior severidade da violência que ocorre 

quando o agressor está alcoolizado. Em um estudo realizado por Kyriacou et al, 

(1998), em um departamento de emergência médica nos EUA, revelou que homens 

que abusam do álcool tem probabilidade maior (OR=12,9) de cometer violência 

física contra sua parceira, e que o uso de álcool é um forte preditor de ferimentos 

graves nos eventos de violência doméstica. Para muitos casos, a busca de ajuda 

em serviços de saúde pode representar oportunidade única de intervenção e 

orientação das vítimas de violência doméstica (Brandão, 2006; Deslandes et al, 

2000; Kyriacou et al, 1998). A busca ativa de ajuda pode alcançar índices 

superiores, dependendo do contexto estudado. Por exemplo, Ruiz-Perez et al. 
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(2006) realizaram estudo em serviços de atenção primária em Granada (Espanha) e 

observaram índice de 68% de busca ativa de ajuda entre mulheres que sofreram 

abuso. 

São poucos os estudos brasileiros sobre violência doméstica e 

atendimentos hospitalares. Os estudos encontrados na literatura brasileira não 

abordam a questão da violência doméstica associada ao uso de álcool e não 

possuem registros sobre a condição do agressor no momento do evento (Deslandes 

et al, 2000; Galvão & Andrade, 2004; Schraiber et al, 2007; Schraiber & d’Oliveira, 

2003). 

Embora a violência doméstica venha ganhando espaço em 

estudos e pesquisas na área da saúde, ainda são poucos os serviços organizados 

para atender aos casos de violência (Galvão & Andrade, 2004). Os profissionais da 

saúde não contam com instrumentos de reconhecimento e registro dos casos de 

violência atendidos nos serviços de saúde. Além de não estarem preparados para 

orientar as vítimas sobre os seus direitos e encaminhá-las aos demais serviços de 

apoio existentes. Os profissionais ainda têm dificuldades em reconhecer a violência 

doméstica como problema de saúde (Galvão & Andrade, 2004; Schraiber et al, 

2007). Segundo Schraiber e d’Oliveira (2003), o trabalho com violência doméstica 

pode afetar os profissionais envolvidos, nesse sentido é necessário assistência 

através de supervisão adequada, de preferência multiprofissional, pois é 

fundamental que esses profissionais não fiquem isolados. 

Neste levantamento foi observada uma proporção 

significativamente maior de vítimas de agressores alcoolizados que procurou por 

ajuda em serviços de segurança. Embora algumas vítimas tenham procurado por 

delegacias para tentar resolver a questão, Brandão (2006) revela em seu estudo 

que a suspensão da queixa nas DDM era um procedimento bastante comum. A 

partir da Lei Maria da Penha o registro da ocorrência desencadeia um leque de 

providências: a polícia garante proteção à vítima, a encaminha ao hospital, fornece 

transporte para lugar seguro e a acompanha para retira seus pertences do local da 

ocorrência; instaura-se o inquérito policial; é tomada por termo a representação nos 

delitos de ação privada; são deferidas medidas judiciais urgentes de natureza civil, 

podendo ser decretada a prisão preventiva do agressor (Dias, 2008). Para Reale 

Júnior (2007) a solução para a violência doméstica não está no Direito Penal, é um 

engano enorme pensar que o Código Penal seja um instrumento apto ao 
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enfrentamento de uma situação social grave como a das lesões ou ameaças 

ocorridas dentro dos lares brasileiros. A violência doméstica é um fenômeno 

complexo, portanto para que haja compreensão e intervenção de forma adequada 

são necessárias redes inter e multidisciplinares, tanto de profissionais quanto de 

serviços de violência e dependência química. 

Por outro lado, merecem destaque as vítimas que nunca 

procuraram por qualquer tipo de auxílio. Fatores como medo do agressor, vergonha 

da família e da sociedade fazem com que muitas dessas vítimas deixem de 

denunciar seus agressores (Galvão & Andrade, 2004).  

Em relação à procura por ajuda pelos agressores, uma pequena 

proporção procurou por ajuda para tentar reduzir ou parar o consumo de álcool. 

Estudos sugerem que o tratamento da dependência do álcool pode contribuir na 

diminuição da violência (O’Farrell et al, 1999; Leonard & Eiden, 2007; Murphy et al, 

2001; Murphy et al, 2005; White & Chen, 2002; Thompson & Kingree, 2006).  

O’Farrel et al, (1999) apontaram em seu estudo que a terapia de casais, quando 

agregada ao tratamento de alcoolismo, pode contribuir na redução da violência 

doméstica, cerca de 4 a 6 vezes, depois de um ano de tratamento. Esse resultado 

indica que os serviços de dependência podem ser interessantes portas de entrada 

para a prevenção da violência doméstica.  

No entanto, a grande maioria dos agressores descritos neste 

estudo não procurou por nenhum tipo de ajuda.  Os agressores, na maioria das 

vezes, recebem indicação para tratamento através de programas de intervenção à 

vítima de violência doméstica, como juizados, conselhos tutelares e DDM. Estudos 

direcionados ao agressor são poucos no Brasil, assim como as informações sobre o 

seu perfil psicossocial. Essa escassez de dados aponta para a necessidade de mais 

pesquisas sobre esse tipo de intervenção (Cortez et al, 2005). Para que se tenha 

eficácia na política de combate à violência doméstica é necessário que se opere em 

rede, englobando a colaboração de diferentes áreas do conhecimento: polícia, 

magistratura, ministério público, hospitais e profissionais da saúde, da educação e 

do serviço social. 

Existiram algumas limitações neste estudo. Trata-se de um 

estudo transversal cujo entrevistado foi um morador do domicílio que respondeu 

sobre a ocorrência das situações de violência no domicílio, a entrevista tinha a 

duração de aproximadamente quarenta e cinco minutos, isso pode ter gerado um 
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vínculo superficial com o entrevistador. Conseqüentemente o sub-relato pode ter 

ocorrido, seja pela dificuldade de falar sobre o tema ou constrangimento de se tratar 

desse assunto numa pesquisa domiciliar.  Além disso, não foi identificado o quanto 

o agressor tinha bebido no momento da violência ou se as vítimas haviam 

consumido álcool, fatores considerados importantes por diversos estudos. 

Apesar das dificuldades e limitações neste levantamento, foi 

possível obter um retrato da violência doméstica nos domicílios brasileiros. Assim 

como, as características das pessoas envolvidas nos eventos e os incidentes que 

ocorreram com e sem o uso de álcool. Também foi possível detectar que a maior 

parte das pessoas envolvidas na violência doméstica não buscou qualquer tipo de 

ajuda. Dessa forma, este levantamento apresentou uma visão panorâmica dos 

fenômenos violência doméstica e o uso de álcool, bem como da associação entre os 

dois fenômenos.  

Nesse sentido, os resultados desta pesquisa fornecem 

importantes subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas. Além da 

considerável prevalência de situações de violência domiciliar com agressores 

embriagados nas cidades brasileiras, mostra que essas agressões apresentaram 

várias especificidades que merecem atenção. A baixa procura por ajuda em 

serviços de saúde/segurança assinala a importância da detecção ativa de casos de 

violência familiar. Desse modo, é imprescindível a participação dos serviços, tanto 

de dependência quanto de violência, na prevenção e tratamento da violência 

associada ao uso de álcool. Futuros estudos são necessários para avaliar com mais 

detalhes a violência doméstica associada ao uso de álcool no Brasil.  
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6. CONCLUSÕES 
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Com base nos resultados desta pesquisa, algumas conclusões 

podem ser levantadas:  

 

1. Neste levantamento foi detectada uma significativa participação do álcool nos 

episódios de violência doméstica. Dados semelhantes são encontrados na 

literatura e corroboram os resultados desta pesquisa, o que enfatiza a relevância 

dessa questão. 

 

2. A violência doméstica associada ao uso de álcool, comparada à violência sem 

álcool, ocorreu em proporção superior para quase todos os tipos de violência 

estudada. O período de reincidências entre os domicílios com agressores 

embriagados também foi superior.  Estes resultados sugerem que a violência 

doméstica associada ao uso de álcool apresenta algumas peculiaridades que 

merecem atenção.  

 

3. Foi verificada maior prevalência de agressores alcoolizados do sexo masculino e 

vítimas do sexo feminino. As agressões entre casais (homem-mulher) ocorreram 

em proporção superior entre o grupo de agressores alcoolizados. Tais resultados 

são ratificados pela literatura e apontam a necessidade de atenção às famílias 

que vivem em situação de violência associada ao uso de álcool. Também 

merecem atenção os filhos desses casais, pois, em geral, estudos e 

intervenções contemplam apenas os cônjuges. Nesse sentido, fica evidenciada a 

necessidade de atenção a outros membros familiares, principalmente os filhos 

dessas famílias.  

 

4. A grande maioria das vítimas e agressores, de ambos os grupos, identificados 

neste estudo não procuraram por qualquer tipo de ajuda. Esse dado mostra a 

importância do desenvolvimento de políticas públicas para detecção ativa dos 

casos de violência doméstica associada ao uso de álcool. Nesse sentido, para 

se alcançar eficácia na política de combate à violência doméstica associada ao 

uso de álcool é necessária aproximação entre os profissionais dos serviços de 

dependência e de violência, no sentido de integrar os tratamentos e a prevenção 

da violência doméstica associada ao uso de álcool no Brasil.  
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ANEXO I – Relação de municípios com mais  

de 200 mil habitantes 



 
 

TABELA 1 – Unidades da Federação da Região Norte e suas cidades com mais de 200 mil 
habitantes e Palmas mostrando o total da população por Estado, por cidades pesquisadas, 
número de homens e mulheres, além do número de Setores Censitários sorteados para cada 
município da amostra. 
 

UNIDADE 
FEDERAÇÃO 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 
 

HOMENS MULHERES Nº SETORES 
PESQUISADOS 

Acre Rio Branco 253.059 123.248 129.811 02 
Amazonas Manaus 1.405.835 685.444 720.391 08 

Amapá Macapá 283.308 139.344 143.964 02 
Pará Ananindeua 393.569 190.307 203.262 02 

 Belém 1.280.614 608.253 672.361 08 
 Santarém 262.538 130.402 132.136 01 

Rondônia Porto Velho 334.661 166.737 167.924 02 
Roraima Boa Vista 200.568 100.334 100.234 01 

Tocantins Palmas 137.355 68.735 68.620 01 
Fonte IBGE, 2001.  
 
TABELA 2 – Unidades da Federação da Região Nordeste e suas cidades com mais de 200 mil 
habitantes, mostrando o total da população por Estado, por cidades pesquisadas, número de 
homens e mulheres, além do número de Setores Censitários sorteados para cada município da 
amostra. 
 

UNIDADE 
FEDERAÇÃO 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 
 

HOMENS MULHERES  Nº SETORES 
PESQUISADOS 

Alagoas Maceió 797.759 376.572 421.187 04 
Bahia Feira de 

Santana 
480.949 229.656 251.293 02 

 Ilhéus 222.127 110.445 111.682 01 
 Salvador 2.443.107 1.150.252 1.292.855 15 
 Vitória da 

Conquista 
262.494 127.636 134.858 01 

Ceará Caucaia 250.479 123.299 127.180 02 
 Fortaleza 2.141.402 1.002.236 1.139.166 12 
 Juazeiro do 

Norte 
212.133 100.140 111.993 01 

Maranhão Imperatriz 230.566 110.947 119.619 01 
 São Luís 870.028 406.400 463.628 05 

Paraíba Campina 
Grande 

355.331 168.236 187.095 02 

 João Pessoa 597.934 279.476 318.458 04 
Pernambuco Caruaru 253.634 120.296 133.338 01 

 Jaboatão dos 
Guararapes 

581.556 277.955 303.601 03 

 Olinda 367.902 172.251 195.651 03 
 Paulista 262.237 125.009 137.228 01 
 Petrolina 218.538 106.611 111.927 01 
 Recife 1.422.905 661.690 761.215 09 

Piauí Teresina 715.360 335.251 380.109 03 
Rio Grande 

do Norte 
Mossoró 213.841 102.823 111.018 01 

 Natal 712.317 334.355 377.962 04 
Sergipe Aracajú 461.534 215.887 245.647 03 

Fonte IBGE, 2001. 



 
 

TABELA 3 – Unidades da Federação da Região Centro-Oeste e suas cidades com mais de 200 
mil habitantes, mostrando o total da população por Estado, por cidades pesquisadas, número de 
homens e mulheres, além do número de Setores Censitários sorteados para cada município da 
amostra. 
 

UNIDADE 
FEDERAÇÃO 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 
 

HOMENS MULHERES Nº SETORES 
PESQUISADOS 

Distrito 
Federal 

Brasília 2.051.146 981.356 1.069.790 11 

Goiás Anápolis 288.085 140.485 147.600 01 
 Aparecida de 

Goiânia 
336.392 166.916 169.476 02 

 Goiânia 1.093.007 521.055 571.952 07 
Mato Grosso Cuiabá 483.346 235.568 247.778 03 

 Várzea Grande 215.298 107.641 107.657 01 
Mato Grosso 

do Sul 
Campo Grande 663.621 322.703 340.918 04 

Fonte IBGE, 2001.  
 

 

 

 

 
TABELA 4 – Unidades da Federação da Região Sul e suas cidades com mais de 200 mil habitantes, 
mostrando o total da população por Estado, por cidades pesquisadas, número de homens e 
mulheres, além do número de Setores Censitários sorteados para cada município da amostra. 
 

UNIDADE 
FEDERAÇÃO 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 
 

HOMENS MULHERES  Nº SETORES 
PESQUISADOS 

Paraná Cascavel 245.369 119.634 125.735 01 
 Curitiba 1.587.315 760.848 826.467 10 
 Foz do Iguaçu 258.543 127.739 130.804 01 
 Londrina 447.065 215.816 231.249 03 
 Maringá 288.653 138.514 150.139 01 
 Ponta Grossa 273.616 133.197 140.419 02 
 S. José dos 

Pinhais 
204.316 102.412 101.904 01 

Rio Grande 
do Sul 

Canoas 306.093 148.860 157.233 02 

 Caxias do Sul 360.419 176.959 183.460 01 
 Gravataí 232.629 114.837 117.792 02 
 Novo 

Hamburgo 
236.193 115.432 120.761 01 

 Pelotas 323.158 153.342 169.816 02 
 Porto Alegre 1.360.590 635.820 724.770 09 
 Santa Maria 243.611 115.983 127.628 01 
 Viamão 227.429 111.567 115.862 01 

Santa 
Catarina 

Blumenau 261.808 128.298 133.510 01 

 Florianópolis 342.315 165.694 176.621 01 
 Joinville 429.604 213.535 216.069 03 

Fonte IBGE, 2001. 
 



 
 

TABELA 5 – Unidades da Federação da Região Sudeste e suas cidades com mais de 200 mil habitantes, 
mostrando o total da população por Estado, por cidades pesquisadas, número de homens e mulheres, além do 
número de Setores Censitários sorteados para cada município da amostra. 
 

UNIDADE 
FEDERAÇÃO MUNICÍPIOS POPULAÇÃO HOMENS MULHERES Nº SETORES 

PESQUISADOS 
Espírito Santo Cariacica 324.285 159.433 164.852 01 

 Serra 321.181 158.458 162.723 02 
 Vila Velha 345.965 165.970 179.995 02 
 Vitória 292.304 137.938 154.366 01 

Minas Gerais Belo Horizonte 2.238.526 1.057.263 1.181.263 13 
 Betim 306.675 152.880 153.795 01 
 Contagem 538.017 263.390 274.627 02 
 Governador Valadares 247.131 118.267 128.864 02 
 Ipatinga 212.496 104.089 108.407 01 
 Juiz de Fora 456.796 217.411 239.385 02 
 Montes Claros 306.947 148.459 158.488 02 
 Ribeirão das Neves 246.846 123.531 123.315 01 
 Uberaba 252.051 122.353 129.698 01 
 Uberlândia 501.214 245.701 255.513 03 

Rio de Janeiro Belford Roxo 434.474 211.285 223.189 03 
 Campos dos 

Goytacazes 
406.989 196.711 210.278 02 

 Duque de Caxias 775.456 375.732 399.724 04 
 Magé 205.830 101.317 104.513 01 
 Niterói 459.451 213.984 245.467 03 
 Nova Iguaçu 920.599 445.609 474.990 05 
 Petrópolis 286.537 138.114 148.423 02 
 Rio de Janeiro 5.857.904 2.748.143 3.109.761 37 
 São Gonçalo 891.119 429.404 461.715 06 
 São João de Meriti 449.476 216.014 233.462 02 
 Volta Redonda 242.063 116.740 125.323 02 

São Paulo Barueri 208.281 102.884 105.397 01 
 Bauru 316.064 154.435 161.629 02 
 Campinas 969.396 472.175 497.221 05 
 Carapicuíba 344.596 168.851 175.745 02 
 Diadema 357.064 175.109 181.955 02 
 Embu 207.663 102.190 105.473 01 
 Franca 287.737 142.159 145.578 01 
 Guarujá 264.812 130.875 133.937 02 
 Guarulhos 1.072.717 527.487 545.230 05 
 Itaquaquecetuba 272.942 136.213 136.729 01 
 Jundiaí 323.397 158.591 164.806 02 
 Limeira 249.046 123.609 125.437 01 
 Mauá 363.392 178.837 184.555 02 
 Moji das Cruzes 330.241 162.636 167.605 02 
 Osasco 652.593 317.575 335.018 04 
 Piracicaba 329.158 162.433 166.725 01 
 Ribeirão Preto 504.923 243.032 261.891 03 
 Santo André 649.331 313.815 335.516 04 
 Santos 417.983 193.222 224.761 03 
 S. Bernardo do Campo 703.177 342.107 361.070 04 
 S. José do Rio Preto 358.523 173.476 185.047 02 
 S. José dos Campos 539.313 266.469 272.844 02 
 São Paulo 10.434.252 4.972.678 5.461.574 60 
 São Vicente 303.551 147.207 156.344 02 
 Sorocaba 493.468 242.787 250.681 02 
 Suzano 228.690 113.251 115.439 01 
 Taubaté 244.165 120.309 123.856 01 

Fonte IBGE, 2001. 
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ANEXO II – Folha de setor censitário



 
 

 
 

 II Levantamento Domiciliar Nacional Sobre o Uso de Drogas 
Psicotrópicas 

 
                                                    

CEBRID 
 
 

UF   35  São Paulo 
 
Município   5030  São Paulo 
 
Distrito  23  Capão Redondo 
 
Sub-Distrito 0 
 
Bairro  0 
 
Setor   25  XYZ 
 
Favela  0 
 
Aglomerado 0 
 
Moradores 1044       Homens   494   Mulheres   550 
 
Domicílios Participantes 260          Salto no Setor  11 
 

 
ENTRONCAMENTO DA “RUA EDSON” COM A “RUA VIEIRA DA 
MORAES” DO PONTO INICIAL SEGUE PELA “RUA EDSON” ATÉ 
“RUA GABRIELE DANUZIO” ATÉ “RUA BARÃO DO TRIUNFO”  
ATÉ “RUA VIEIRA DE MORAES” ATÉ O PONTO INICIAL. 
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ANEXO III – Tabela de sorteio



 

 

 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 

1 1 1 2 2 3 3 3 
 
 
 
 

Nº NOME IDADE SEXO HORÁRIO PROVÁVEL 

1   Antonio 60 M   Manhã 

2   João 35 M   Noite 

3   Maria 58 F   Manhã 

4   Fernanda 30 F   Noite 

     

 

PESQUISA DOMICILIAR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
                                                                      QUESTIONÁRIO:   

 
UF:___     
CÓDIGO DO MUNICÍPIO:___ 
SETOR CENSITÁRIO:______ 
ENDEREÇO COMPLETO: 
Rua:___________________________________________________________ 
nº:______ 
Bairro:________ 
TELEFONE:___________________ 
CONTATO INICIAL:____________________________________________  

TABELA DE SORTEIO 
Se o número de membros aptos à pesquisa (12- 65 anos de idade) é: 

MEMBROS DA FAMÍLIA (Inclua na listagem apenas aqueles entre idades 12-65 anos) 



 

VISITAS 
 
PRIMEIRA VISITA 
Data:____/_____/_____  Hora: ______hs            Entrevistador:_______________________ 
 
1 – (   ) Questionário preenchido 
2 – (   ) Sorteado não estava em casa 
3 – (   ) Remarcou 
4 – (   ) Ninguém atendeu a porta 
5 – (   ) Outros 
Observações:................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
SEGUNDA VISITA 
Data:____/_____/_____  Hora: ______hs            Entrevistador:_______________________ 
 
1 – (   ) Questionário preenchido 
2 – (   ) Sorteado não estava em casa 
3 – (   ) Remarcou 
4 – (   ) Ninguém atendeu a porta 
5 – (   ) Outros 
Observações:................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
TERCEIRA VISITA 
Data:____/_____/_____  Hora: ______hs            Entrevistador:_______________________ 
 
1 – (   ) Questionário preenchido 
2 – (   ) Sorteado não estava em casa 
3 – (   ) Remarcou 
4 – (   ) Ninguém atendeu a porta 
5 – (   ) Outros 
Observações:................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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ANEXO IV – Manual de orientações aos coordenadores



 

Manual de Orientações aos Coordenadores 

 
 
I – Aspectos gerais para a formação das equipes 
 
1. Formar uma equipe de aplicadores de sua confiança. Perfil ideal, porém não definitivo: 

• Estudante universitários [de preferência, já formados ou estudando  no final do curso 
(mais de 21 anos)];  

• Interesse por pesquisa, não apenas pelo que irá ganhar com o trabalho; 
• Disponibilidade de tempo; 
• Ser de confiança (de preferência que já tenha feito algum trabalho sob sua 

supervisão); 
• Facilidade de comunicação; 
• Responsável. 

 
A equipe ideal seria metade de cada sexo, pois há lugares em que os homens terão maior 
facilidade de acesso e menos riscos do que se for mulher. 
 
2. Selecionar alguém para ser o Supervisor de Campo, função esta que poderá ser 
desempenhada pelo próprio Coordenador. 
 
O Supervisor deverá seguir os procedimentos de controle da amostra, sendo necessário 
percorrer alguns setores censitários onde os aplicadores já concluíram as entrevistas, 
refazer alguns questionários e verificar se o percurso do aplicador no Setor foi conforme pré 
determinado e se o morador entrevistado foi mesmo o sorteado. 
 
Essa função do Supervisor deverá ser apresentada aos aplicadores logo no início do 
treinamento e sempre lembrada durante a pesquisa de campo, até como uma forma de 
coibir falsificações dos questionários. 
 
 
 
II – Treinamento dos Coordenadores para Repassar aos Entrevistadores 
 
 
 

1ª Manhã 
 
Módulo A 
 
OBJETIVO: pretende-se mostrar aos entrevistadores a importância de estudos deste tipo 
para se conhecer a realidade sobre o uso de drogas e a partir disso propiciar condições 
adequadas de implementação de programas preventivos. Além disso, apresentar aos 
entrevistadores noções básicas sobre as drogas psicotrópicas e seus efeitos e conceitos 
sobre uso abusivo/dependência. 
 
 
MATERIAL: folhetos do CEBRID, 02 manuscritos sobre o tema. 

• Noções gerais sobre a importância dos dados epidemiológicos. 
• Aspectos gerais sobre drogas psicotrópicas. 
• Tipo de usuários/uso abusivo/dependência. 

 
 



 

1ª Tarde 
 
Módulo B 
 
OBJETIVO: dar aos entrevistadores noções básicas dos pressupostos da teoria da 
amostragem, explicar como foi selecionada a amostra e a importância de se obedecer todas 
as recomendações para aplicar os questionários, comprometendo o entrevistador com a 
lisura da pesquisa. 
 
MATERIAL: Manuscrito sobre o tema, Material didático. 

• Aspectos simplificados da Teoria da Amostragem. 
• O processo estatístico como alma do levantamento. 
• Plano Amostral. 
• Controle da Amostra (Amostra reversa). 

 
 
 

2ª Manhã 
 
Módulo C 
 
OBJETIVO: aprender os passos para se realizar a pesquisa, conhecendo alguns conceitos 
como Setor Censitário, Intervalo de Seleção, Folha de Localização, Folha de Sorteio. 
Também busca-se dar orientações básicas de como abordar a residência, seus morados e 
como conduzir a entrevista. A necessidade de se manter o sigilo e o anonimato. 
 
MATERIAL: explicações em aula. 

• Setor Censitário. 
• As residências e o intervalo de seleção. 
• O sorteio do morador (a importância de entrevistar o sorteado). 
• Critérios para substituir a residência. O caso de prédios de apartamentos. 
• Quantas tentativas para se conseguir a entrevista? 

 
 
 

2ª Tarde 
 
Módulo D 
 
OBJETIVO: mostrar o objetivo de cada questão do questionário, além de ensinar os 
aplicadores a preencher corretamente o questionário, frisando-se que a captação de seus 
dados será feita por leitura óptica, daí a necessidade do preenchimento correto das bolhas. 
Como serão realizados os pagamentos. 
 
MATERIAL: material da pesquisa de campo – prancheta, lápis, borracha, etc. Recibos. 

• O questionário: a importância do preenchimento correto. 
• O que o aplicador deve levar para o Setor Censitário. 
• Pagamento dos trabalhos. 

 
 
 

ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO 
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ANEXO V – Questionário



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – Carta convite ao morador



 

São Paulo, Setembro de 2005. 

 

 

 

Prezado Sr.(a) Morador, 

 

O CEBRID pertence ao Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina, está realizando uma Pesquisa Nacional sobre o uso 

de várias substâncias pela população brasileira. A partir dos resultados obtidos com esta 

Pesquisa, campanhas adequadas de prevenção sobre o uso abusivo de drogas 

psicotrópicas, poderão ser feitas. 

 

Portanto a sua colaboração é muito importante, embora não seja obrigatória. 

 

Vale ressaltar que é uma pesquisa totalmente anônima, isto é o entrevistado 

jamais será identificado e os resultados serão analisados apenas por pesquisadores da 

Universidade Federal de São Paulo. 

 

A pessoa a ser entrevistada será sorteada, seguindo-se os passos abaixo: 

 

1º Sorteio da região da cidade, através de dados do IBGE; 

2º Sorteio do quarteirão; 

3º Sorteio da rua; 

4º Sorteio do domicílio (a casa); 

5º Finalmente, sorteio de uma das pessoas da família que poderá responder ao 

questionário, caso desejar. 

 

Agradecemos antecipadamente à atenção dispensado e caso queira obter outras 

informações sobre a pesquisa ligue para o CEBRID, Fone xxxx ramal:yy com Dr. José 

Carlos F. Galduróz. 

 

 

E.A. Carlini 

Diretor do CEBRID 

Prof. Titular de Psicofarmacologia 

da Universidade Federal de São Paulo 
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9. ABSTRACT 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Objective: This study aimed at describing, by means of a national household 

survey, alcohol-related situations of domestic violence, and compare them with 

situations of violence that did not involve alcohol. Methods: The universe studied 

corresponded to the Brazilian population between 12 and 65 years old, living in the 

108 largest cities of the country with over 200 thousand inhabitants. It was 

comprised by means of a conglomerate, stratified, probability and self-weighted 

sample. The questionnaire, applied during the interview, included questions on 

domestic violence situations (frequency; duration and type of violence), the state of 

the perpetrator at the moment of the violent act (having used alcohol or not) and 

questions on the characteristics of the perpetrator and the victims (age, gender and 

kinship with the perpetrator, and search for help at health services and/or the police). 

We used the Z Test to perform the statistical analyses. Results: Among the 7.939 

households surveyed, 34,9% reported some kind of violence, among which 17,4% 

had a history of violence involving intoxicated perpetrators. There were significantly 

higher proportions of almost all the types of violence studied in households where 

the perpetrator was under the effect of alcohol. Among the households with 

intoxicated offenders, we observed a higher prevalence of lower class, male 

perpetrators, female victims and a longer period of recurrent violent situations. As 

regards kinship, the proportion of wives among the victims of intoxicated offenders 

was two times higher when compared with victims of sober offenders. More than 

75% of the victims and perpetrators had never searched for any kind of help. 

Conclusions: The results of this survey point to a considerable prevalence of 

domestic violence involving intoxicated perpetrators in the Brazilian cities, as well as 

to many specificities that should be taken into account by public policies. They also 

stress the importance of dependence services in the detection, prevention and/or 

treatment of domestic violence. 



76 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


