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Resumo 

A dependência de drogas é um problema mundial e frequente envolvendo 
jovens e adultos, sendo o álcool a droga mais comumente usada e associada a 
inúmeros problemas sociais e de saúde. Entretanto, nem todas as pessoas que 
consomem bebidas alcoólicas se tornam dependentes. A transição do uso ocasional 
para a dependência é influenciada por reforços positivos (estado de prazer decorrente 
do uso) e negativos (alívio de sintomas desagradáveis tais como situações de 
estresse, ansiedade ou ainda sintomas de abstinência). Vários sistemas 
neurotransmissores estão envolvidos neste processo. A ingestão compulsiva de álcool 
tem sido fortemente associada a alterações nos sistemas de neurotransmissão 
envolvidos nos processos de recompensa (principalmente dopaminérgico). Pode 
ocorrer também um recrutamento de mecanismos de reforço negativo envolvendo os 
processos subjacentes às adaptações ao estresse, com destaque para o aumento da 
atividade do sistema CRFérgico.  Este estudo teve como objetivo associar o uso 
nocivo ou a dependência de álcool com a exposição do individuo a eventos 
estressantes e/ou traumáticos na vida, e sua percepção sobre esses eventos vividos. 
Fizeram parte do estudo 100 indivíduos, sendo 50 pessoas com perfil de uso nocivo 
ou dependência de álcool e 50 pessoas não dependentes. Foi analisado o histórico de 
eventos estressantes na vida através do questionário de Eventos da Vida Produtores 
de Estresse (LES), a vivência de experiências traumáticas através do Questionário 
Sobre Traumas na Infância (QUESI), a condição atual de percepção de estresse 
através da Escala de Estresse Percebido (PSS-10) e quais situações desencadeiam o 
beber através do Inventário de Situações do Beber (ISB). Para a determinação do 
padrão de ingestão de álcool, foi utilizado o Teste de Identifcação do Uso de Álcool 
(AUDIT). O grupo Dependentes exibiu um perfil de provável dependência a partir do 
instrumento de avaliação de perfil de consumo de álcool, em detrimento ao perfil do 
grupo Controle que se mostrou com baixo risco. A faixa etária dos voluntários Controle 
e Dependentes foi em média de cinquenta anos, a maioria homens e brancos. No 
grupo Controle a maioria era de casados, e no grupo Dependentes foi de casados, 
solteiros ou amasiados de forma equivalente. Enquanto que no grupo Controle 
observou-se uma formação de segundo grau ou nível superior completo, no grupo de 
Dependentes a maioria foi de formação até o segundo grau completo. A maioria dos 
sujeitos Controle não fazia uso de nenhuma droga, enquanto que no grupo dos 
sujeitos Dependentes a maioria fazia uso de álcool seguido pela associação entre 
álcool, maconha, cocaína e crack. Os sujeitos Dependentes mostraram uma 
percepção mais negativa em suas dimensões de vida familiar, econômica e de saúde, 
em relação aos sujeitos Controle. Na infância, o grupo Controle mostrou índices de 
maior negligência emocional, porém o grupo de Dependentes mostrou índices de 
maior abuso emocional, abuso físico ou abuso sexual. O grupo de Dependentes 
demostrou um perfil de maior reação negativa a eventos estressores. E dentre os 
motivos para o beber, a maior pontuação foi para desconforto físico, emoções 
agradáveis e impulsos/tentações.  

 

palavras-chave: alcoolismo, estresse, traumas na infância,   
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. Conceito e Epidemiologia de Problemas Decorrentes do Uso de Álcool 

 

 A dependência de drogas é um problema mundial e frequente, envolvendo 

jovens e adultos, sendo que o álcool se destaca como a droga mais comumente usada 

(Spanagel, 2009). A figura 1 destaca a média de consumo em litros/pessoa/ano de 

álcool puro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o uso acima de 

14 doses-padrão (igual a 43 ml de álcool puro; 142 ml de vinho de mesa - 12% álcool; 

ou 341 ml de cerveja normal - 5% de álcool) por semana para mulheres e 21 doses-

padrão para homens é considerado de risco para a saúde (WHOa, 2011). 

 

Figura 1 – Consumo de álcool puro em litros por pessoa/ ano. 
Fonte: Spanagel (2009) 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso abusivo de 

álcool é um problema que contribui para mortes, doenças e traumas, assim como o 

risco de dependência, cirrose, cânceres e outros distúrbios orgânicos. Contribui 

também para o aumento da violência e alterações no desenvolvimento fetal e infantil. 

O uso abusivo de álcool resulta em aproximadamente 2,5 milhões de mortes a cada 

ano, podendo ser considerado em torno de 2,25 milhões de mortes levando-se em 

conta o estimado impacto benéfico do consumo de baixos níveis de álcool em alguns 

grupos populacionais. O alto consumo de álcool também pode gerar um alto custo 

para comunidades e sociedade em geral. Embora o consumo de álcool varie 

significativamente ao redor do mundo, os índices de doença a ele relacionados 

permanecem significativos na maioria dos países. O consumo de álcool é o terceiro 
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maior fator de risco para doenças e incapacidades, e em primeiro lugar temos a 

obesidade como outro fator de risco para doenças; Enquanto que em países de renda 

média, com renda per capita em torno de U$ 1.046 a U$ 4.125, o consomo de álcool é 

o maior fator de risco. Seu uso abusivo é ainda um fator causal para 60 tipos de 

doenças e distúrbios orgânicos e um dos componentes em outras 200. 

Aproximadamente 4% de mortes no mundo são atribuídas ao álcool, maior que as 

mortes causadas pelo HIV/AIDS, violência ou tuberculose. O álcool também está 

associado a sérios problemas sociais, incluindo violência, abuso e negligência infantil 

e absenteísmo (WHOb, 2011). Outros relatos têm mostrado também que o álcool tem 

sido identificado como um dos principais fatores de risco para morte e invalidez no 

mundo, sendo responsável por 3,8% das mortes e 4,6% de anos de vida perdidos se 

ajustados pela incapacidade (disability adjusted life years – DALYs) (Rehm e col., 

2009). Também tem sido aceito como importante fator de risco para doenças crônicas 

não transmissíveis (Parry e col., 2011), como câncer, doenças cardiovasculares, 

doenças do fígado, pancreatites e diabetes. O uso de álcool se inicia em geral na 

adolescência. Três quartos dos adolescentes americanos no ensino superior e 41% 

nos anos anteriores de sua vida escolar já tiveram alguma experiência com bebidas 

alcoólicas (Donovan, 2007).  

Segundo o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID) da 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, que divulga pesquisas e indicadores 

referentes ao uso indevido de álcool e outras drogas, orientando as políticas 

relacionadas a este tema, no último relatório a população estudada foi constituída por 

brasileiros com idade entre 12 e 65 anos, residentes nas cidades com mais de 200 mil 

habitantes. O uso na vida de álcool, nas 108 maiores cidades do país, foi de 74,6%, 

percentagem inferior a de outros países como o Chile com 86,5% e os EUA com 

82,4%. A estimativa de dependentes de álcool foi de 12,3% para o Brasil. O uso 

frequente de álcool foi feito por 11,7% de estudantes. O uso pesado de álcool foi feito 

por 6,7% dos estudantes, bebendo 20 vezes ou mais no mês que precedeu à 

pesquisa. Constatou-se que 48% da população adulta é abstinente (35% dos homens 

e 59% das mulheres). Em relação à faixa etária de 18 a 24 anos, somente 38% são 

abstinentes e na faixa etária maior, acima de 60 anos, o índice de abstinência chega a 

68% (SENAD, 2009). 
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1.2. Variabilidade Individual no Uso de Álcool e Desenvolvimento de Abuso ou 

Dependência 

 

Pesquisadores têm se esforçado para desenvolver métodos efetivos para se 

avaliar e controlar os problemas relacionados ao consumo de álcool (Devos-Comby e 

Lange, 2008). Entretanto, há uma grande variabilidade no seu consumo, sendo que 

características individuais relacionadas aos perfis de comportamento e modo de lidar 

com as emoções, assim como as diversidades das condições ambientais, levam a 

diferenças no estilo, na quantidade e no tempo de ingestão. Quando estas 

características levam ao abuso e à dependência, têm-se impactos negativos sobre 

importantes aspectos da vida: familiar, social e profissional, assim como sobre o bem-

estar mental e físico, como já relatado anteriormente. Estes impactos negativos 

também possuem efeitos corporativos, locais e nacionais (Jones e col., 2001).  

A dependência de álcool, também chamada popularmente de alcoolismo, é um 

distúrbio caracterizado a partir dos critérios diagnósticos da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10; WHOc, 1994), com a presença de tolerância, compulsão e perda 

de controle diante do uso de álcool (características associadas à síndrome de 

abstinência), negligência de suas atividades ou do tempo gasto e uso apesar dos 

prejuízos. O diagnóstico clínico de alcoolismo pode ser realizado também com base 

nos critérios de diagnóstico do eixo de desordens de dependência do Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais (WHOc, 1994). Estes critérios buscam 

eliminar possíveis julgamentos subjetivos envolvidos no diagnóstico e têm utilidade 

clínica. Entretanto, os pacientes diagnosticados por estas ferramentas são muito 

heterogêneos (Cloninger, 1987).  

Há vários estudos indicando que entre os fatores que levam à dependência de 

álcool há um considerável componente de susceptibilidade genética que interage com 

fatores ambientais, sendo a transição para a dependência também modelada por 

escolhas comportamentais (McLellan e col., 2000; Goldman e col., 2005).  Desta 

forma, levanta-se a questão se o alcoolismo pode ser tratado apenas com tratamentos 

médicos, uma vez que a eficácia de medicamentos para o alcoolismo é apenas parcial 

(Amato e col., 2005). Dentre as pessoas que fazem o tratamento para o alcoolismo 

que se assemelham em seus traços de personalidade, os resultados de longo prazo 

são semelhantes (Vaillant, 1983; Vaillant, 1996; Fein e Landman, 2005; Hasin e col., 

2007).  Porém, os resultados do tratamento e os prejuízos relacionados ao álcool 

variam bastante entre indivíduos, de maneira que não parece existir uma correlação 
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simples entre o sucesso da terapêutica utilizada e a participação no tratamento ou o 

nível de uso de álcool. Além disso, o diagnóstico clínico de alcoolismo para se 

estabeler um tratamento acaba sendo mais comumente realizado no estágio final da 

doença (Vaillant, 1983; Vaillant, 1996).  

Embora as categorias para diagnóstico de alcoolismo baseiem-se em 

condições que são fenotipicamente similares, os pacientes chegam ao estado de 

doença através de diferentes trajetórias. Em um processo contínuo, a exposição do 

cérebro a ciclos de intoxicação e abstinência induz progressivas neuroadaptações 

que, em último caso, resulta em uma escalada da ingestão de álcool (Ballenger e Post, 

1978; Heilig e Koob, 2007).  Na ausência de susceptibilidade genética, a escalada 

apenas resultará no desenvolvimento de uma exposição prolongada ao álcool a partir 

dos fatores ambientais com os quais se interage, como o estresse, que em último caso 

também podem facilitar o desenvolvimento da dependência. Em contraste, quando 

fatores de risco genético estão presentes, a progressão pode ser rápida. Segundo 

alguns autores como Kendler (2001), estes indivíduos poderiam ser chamados de pré-

dependentes. Evidências atuais indicam que indivíduos com dependência de álcool 

que estão em diferentes trajetórias a partir de diferentes mecanismos biológicos ou 

estágios da dependência, podem divergir nas suas respostas a diferentes tratamentos. 

Fundamentalmente, os tratamentos para dependência de álcool podem agir sobre 

mecanismos biológicos que dão motivação para a busca e consumo de álcool (Heilig e 

Egli, 2006). Estes mecanismos dividem-se de forma geral em duas categorias 

principais. Primeiro, de forma similar a outras drogas de abuso, o álcool pode ativar as 

vias cerebrais da recompensa levando a um reforço positivo (reforço de sensação 

positiva) pela busca e uso do álcool. Secundariamente, o álcool pode ajudar a lidar 

com emoções negativas (ansiedade e disforia) resultantes do estresse ou da retirada 

do álcool em si, definindo assim o cenário para o uso do álcool como reforço negativo 

(retirada de sensação negativa) (Heilig e Koob, 2007; Koob e Volkow, 2010). Para 

clarear a diferença entre estes dois tipos de incentivo ao uso do álcool, os termos 

“beber pela recompensa” e “beber pelo alívio” têm sido utilizados (Heinz e col., 2003).  

 

1.3. Hereditariedade e Fatores Ambientais no Desenvolvimento de 

Dependência de Álcool 

 

O alcoolismo tem de moderada a alta hereditariedade, em parte associada a 

fatores de susceptibilidade genética a outros tipos de dependência (Goldman e col., 
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2005). Porém, fatores genéticos e ambientais (estresse) podem resultar em muitos 

tipos diferentes de vulnerabilidade, que vão desde elevada impulsividade e 

recompensa pelo álcool a um perfil elevado nas respostas de estresse (Cloninger, 

1987). Variantes genéticas que alteram a resposta emocional de recompensa 

(aumento do prazer) ou de estresse (maior sensibilidade a fatores estressantes) são, 

portanto, prováveis modificadores de possíveis trajetórias da doença e de resposta 

aos tratamentos que têm como alvo os sistemas de recompensa ou estresse. 

 Conforme o modelo ilustrado na figura 2, a progressão para o alcoolismo pode 

ser decorrente de altos níveis de exposição a fatores ambientais de risco, mesmo na 

ausência de significativa susceptibilidade genética (subpopulação representada pela 

curva verde). Neste tipo de trajetória, um alto nível de insultos ambientais é 

inicialmente necessário para disparar um episódio de uso compulsivo de álcool. Ao 

passar do tempo, entretanto, um nível progressivamente menor de insultos ambientais 

é necessário para disparar o próximo episódio de uso pesado e compulsivo de álcool 

que, finalmente, torna-se autoperpetuante. Em outro exemplo de trajetória, ilustrado 

pela curva azul, a susceptibilidade genética teria um papel mais significativo, 

caracterizando indivíduos “pré-dependentes”. Para estes indivíduos, pequenos insultos 

ambientais disparariram episódios de uso compulsivo de álcool. Desta forma, cada 

linha mostrada no gráfico pode ser considerada como representativa de uma classe de 

trajetórias, porque tanto o risco genético quanto os fatores ambientais são por si muito 

diversos. Estudos têm mostrado que os fatores genéticos representam por volta de 50-

60% do risco para alcoolismo, porém por meio de muitos alelos de risco e diferentes 

combinações. Esta vulnerabilidade genética pode ser mediada através de 

características como, diferença na impulsividade e alta recompensa pelo álcool por um 

lado, e sensibilidade ao estresse e ansiedade por outro. Também, fatores ambientais 

que conduzem à progressão para o fenótipo de alcoolismo podem variar, e incluem o 

estresse e o consumo prolongado de álcool, sendo que este último inicialmente pode 

ser apenas devido à facilidade no acesso e/ou baixo custo (Heilig e col., 2011). 
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Figura 2 – Possíveis trajetórias para Desenvolvimento da Dependência. Curva verde ou low 
genetic risk= baixo risco genético; Curva azul ou high genetic risk= alto risco genético; Severity of 

environmental triggers= severidade dos disparadores ambientais; Time (years)= tempo (anos)  
Fonte: Heilig e col. (2011) 

 

 

1.4. Envolvimento do Sistema de Estresse: Beber pelo Alívio de Sensações 

Desagradáveis 

 

O uso de álcool para aliviar a ansiedade social em uma festa, por exemplo, 

ilustra o bem conhecido efeito desta droga em suprimir estados emocionais negativos, 

como a ansiedade e a disforia. Em um contexto clínico, este efeito estabelece o 

cenário para o uso de álcool como reforço negativo, um incentivo que é claramente 

distinto daquele que é conduzido pela ativação do circuito de recompensa cerebral 

(vias dopaminérgicas da recompensa e prazer). Recentes evidências pré-clínicas têm 

apontado para o potencial de uma espiral viciosa, na qual o reforço negativo conduz a 

escalada progressiva do consumo de álcool ao longo do tempo. Neste processo, a 

retirada do álcool em um episódio de pesada intoxicação leva a sintomas de 

ansiedade. Com repetidos ciclos de pesada intoxicação e retirada, este estado 

emocional negativo acentua-se, resultando em um estado emocional negativo que 

persiste e provê um poderoso incentivo para o recomeço da ingestão do álcool 

(recaída) (Solomon e Corbit, 1974). 

A dinâmica deste processo é paralela à “teoria do processo oponente da 

regulação afetiva”, que foi originalmente proposta há mais de três décadas (Solomon e 

Corbit, 1974) e tem sido aplicada para o abuso de drogas (Koob e col., 1987; Koob e 

Moal, 2008). Nesta concepção, o uso de droga inicialmente ativa um conjunto de 

processos que medeia estados emocionais prazerosos e, portanto conduz o reforço 

positivo pela busca e uso da droga. Isto dispara uma ativação de processos oponentes 

no sistema nervoso central (SNC) que medeiam estados emocionais negativos, como 
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disforia e ansiedade, em uma tentativa de se atingir a homeostase do estado 

emocional, ou seja, seus níveis normais. Com o repetido uso da droga, o processo 

oponente aumenta em força e duração e, em última análise, permanece ativado. Isto 

resulta em uma mudança do ponto de equilíbrio emocional, ou alostasia, cada vez que 

a emoção negativa é vivenciada na ausência da droga e conduz o reforço negativo 

para a sua busca e uso. O aumento progressivo na atividade do sistema cerebral de 

estresse é um processo crucial na mudança do ponto de equilíbrio emocional 

alostático. A transição para o uso da droga por reforço negativo é que tem sido 

chamado de “o lado negro da dependência” (Koob e Moal, 2005). 

 

2 - OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Este estudo teve como objetivo associar o uso nocivo ou a dependência de 

álcool com a exposição do individuo a eventos estressantes e/ou traumáticos na vida, 

e sua percepção sobre esses eventos vividos. E a partir dos dados coletados 

averiguar se os sujeitos dependentes apresentam maiores níveis de estresse 

ambiental. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Foram comparados indivíduos com uso nocivo ou dependência de álcool com 

pessoas que usam álcool em um padrão de baixo risco (referidos aqui como “não 

dependentes”) em relação ao histórico de traumas (pelo Questionário Sobre Traumas 

na Infância - QUESI), eventos estressantes recentes (pela Life Experiences Survey - 

LES), à condição atual de percepção de estresse (pela Escala de Estresse Percebido - 

PPS-10) e quais situações desencadeiam o beber através do Inventário de Situações 

do Beber (ISB). 

 

3 - MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1. Participantes 

 

Fizeram parte do estudo 100 indivíduos, sendo 50 pessoas com pontuação 

sugestiva de abuso ou dependência de álcool, de acordo com a sua pontuação no 

AUDIT e 50 pessoas não dependentes com pontuação no AUDIT indicadora de uso de 
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baixo risco (WHOc, 1994). O grupo com abuso ou dependência foi constituído por 

indivíduos frequentadores da unidade dos Alcoólatras Anônimos da Cidade de Santos: 

Escritório de Serviços Locais – A.A. Baixada Santista.  

O grupo controle de não dependentes foi selecionado de acordo com variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo e etnia) para pareamento com o primeiro grupo 

(desenho caso-controle) e recrutados nos espaços acadêmicos do campus Baixada 

Santista da UNIFESP, especificamente os trabalhadores técnicos; usuários do Serviço 

de Recuperação e Fisioterapia de Santos, SERFIS; e pessoas do convívio das 

responsáveis pela pesquisa. Todos os participantes foram informados sobre o objetivo 

da pesquisa e participaram voluntariamente após a assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). Dados sociodemográficos foram 

coletados por meio de Ficha de Pré-Triagem (Anexo 2). 

Os questionários foram auto-aplicavéis e todos os participantes responderam os 

questionários em suas residências e depois devolveram para as pesquisadoras. 

 

3.2. Ética 

 

Este estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UNIFESP e aprovado sob no. 507.923 em 08/01/2014, foi conduzido dentro das 

normas éticas que regem a pesquisa clínica, atendendo às orientações do CEP-

UNIFESP e da Plataforma Brasil, assim como os princípios da Declaração de Helsinki.  

 

3.3. Análise do Perfil de Consumo de Álcool 

 

Para triagem dos voluntários foi utilizado o instrumento AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Identification Test), instrumento validado para a cultura brasileira (Mendez, 

1999) (Anexo 3) e que apresentou índice de sensibilidade de 87,8% e especificidade 

de 81% para uso nocivo de álcool, além de uma confiabilidade satisfatória e 

capacidade de responder às mudanças do consumo. O tempo necessário para o seu 

preenchimento é de aproximadamente cinco minutos (Jomar e col., 2012). O AUDIT é 

composto por 10 questões, que permitem classificar o risco associado ao uso de 

álcool em:  

a) baixo risco ou zona de risco I (0 a 7 pontos): não representa nenhum aumento 

no risco de consequências prejudiciais à saúde dos consumidores nem para aqueles 

que o cercam;   
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b)  uso de risco ou zona de risco II (8 a 15 pontos): padrão de consumo de álcool 

que aumenta o risco de consequências perigosas para quem usa e para os que o 

cercam, porém ainda não pressupõe danos ao indivíduo;  

c)  uso nocivo ou zona de risco III (16 a 19 pontos): padrão de consumo de álcool 

que resulta em danos físicos e mentais para a saúde do indivíduo, além de 

consequências em nível social; e  

d)  provável dependência ou zona de risco IV (20 ou mais pontos): conjunto de 

fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que podem se desenvolver 

depois do uso repetido do álcool. Geralmente este fenômeno inclui um desejo muito 

forte de consumir bebidas alcoólicas, associado à dificuldade de controlar este uso em 

termos de seu início, término ou níveis de consumo, persistência do uso de álcool, 

apesar de já ter tido evidências de consequências negativas devido a este uso. Atribui-

se, ainda, prioridade ao ato de beber sobre outras atividades e obrigações, aumento 

da tolerância ao álcool e uma reação de abstinência fisiológica quando o uso de álcool 

é interrompido. 

Os que pontuaram nas zonas IV (provável dependência), III (uso nocivo) e II 

(uso de risco), foram classificados como dependentes, perfil confirmado pelos 

responsáveis pelo AA em termos de seu padrão de comportamento. Os que 

pontuaram na zona I (baixo risco) foram classificados como controle. 

 

 

3.4. Análise de Eventos da Vida Produtores de Estresse 

 

Para análise dos eventos recentes da vida produtores de estresse, foi utilizado 

o Questionário de Eventos da Vida Produtores de Estresse ou Life Experience Survey 

– LES (Sarason e col., 1978), validado para a língua portuguesa falada em Portugal 

por Silva e col. (2003) (Anexo 5). Este instrumento foi projetado para avaliar a 

ocorrência de estresse em período anterior da vida do indivíduo e permite separar a 

avaliação de experiências de vida positivas e negativas, bem como individualizar a 

avaliação do impacto destes eventos. O LES é uma medida com 57 itens de autorelato 

que permite que os entrevistados possam indicar eventos que eles tiveram durante o 

ano anterior. A escala tem duas partes: Seção 1, onde os eventos listados nesta seção 

se referem a mudanças de vida que são comuns para indivíduos em uma grande 

variedade de situações. Os eventos listados na Seção 2 são projetados principalmente 

para uso com estudantes, que não foi utilizado neste estudo. O instrumento LES 
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orienta os indivíduos a avaliar separadamente a conveniência e o impacto dos eventos 

que eles experimentaram. Assim, eles são orientados a indicar os acontecimentos 

vividos durante o ano passado (0-6 meses, 1 ano), bem como se representam eventos 

positivos ou negativos, e o impacto percebido sobre a sua vida no momento da 

ocorrência. As classificações ficam em torno de uma escala de 7 pontos variando de 

extremamente negativo (-3) a extremamente positivo (+3). A soma total dos pontos 

indica se o indivíduo esteve em um ambiente mais favorável (resultado positivo) ou 

menos favorável (resultado negativo) a partir de seus acontecimentos.  

 

3.5. Análise de Eventos Traumáticos na Infância 

 

Para avaliação de traumas na infância (abusos e negligência) foi aplicado o 

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) desenvolvido por Berstein e col. (1994, 1997, 

1998, 2003) e traduzido para o português falado no Brasil por Grassi-Oliveira e col. 

(2006) sendo intitulado Questionário de Eventos Traumáticos na Infância – QUESI 

(Anexo 6).  

O questionário é composto por 28 itens, que avaliam de modo retrospectivo as 

experiências de abuso e negligência durante a infância. A pontuação é feita em uma 

escala de cinco pontos (tipo Likert), variando de "nunca" a "frequentemente", de 

acordo com a frequência com que as experiências ocorreram, sendo que maior 

pontuação indica maior intensidade de problemas. De acordo com as normas do 

manual considera-se a seguinte intensidade: abuso emocional: nenhum ou mínimo: 5-

8; leve a moderado: 9-12; moderado a grave: 13-15; grave a extremo: ≥16; abuso 

físico: nenhum ou mínimo: 5-7; leve a moderado: 8-9; moderado a grave: 10-12; grave 

a extremo: ≥ 13; abuso sexual: nenhum ou mínimo: 5; leve a moderado: 6-7; 

moderado a grave: 8-12; grave a extremo: ≥13; negligência emocional: nenhum ou 

mínimo: 5-9; leve a  moderado: 10-14; moderado a grave: 15-17; grave a extremo: 

≥18; negligência física: nenhum ou mínimo: 5-7; leve a  moderado: 8-9; moderado a 

grave: 10-12; grave a extremo: ≥13. Os pontos de corte em cada subitem do QUESI 

que serão utilizados neste estudo para ter sido considerado como vítima de abuso ou 

negligência durante a infância serão os descritos por Bernstein e Fink (1998) no 

manual do instrumento, os quais são: para abuso emocional > 8; para abuso físico > 7; 

para abuso sexual > 5; para negligência emocional > 10; e para negligência física > 7. 

Esta definição dos pontos de corte foi relatada pelos autores como sendo a que 
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detectaria mesmo os casos menos graves, maximizando o teste de sensitividade e 

mantendo a especificidade a níveis aceitáveis.  

 

3.6. Análise da Condição Atual de Percepção de Estresse 

 

Cohen e col. (1983) desenvolveram uma medida de tensão global, a Escala de 

Estresse Percebido (Perceived Stress Scale - PSS), como uma medida de autorelato 

destinada a avaliar o quanto as situações da vida de um indivíduo são avaliadas por 

ele como estressantes. A validação de sua versão breve, em língua portuguesa falada 

no Brasil foi realizada por Reis e col. (2010) (Anexo 7) e denominada BPSS-10 

(referência aos seus 10 itens), que se referem a eventos que ocorreram no último mês. 

Seis itens são negativos (1, 2, 3, 6, 9, 10) e os quatro restantes são positivos (4, 5, 7, 

8). O formato de resposta em cada item é do tipo escala Likert (1 = nunca a 5 = muito 

frequentemente). Os escores totais podem variar de 0 a 40, sendo maior pontuação 

indicativa de maior percepção de estresse.  

 

3.7 Inventário de Sitauções do Beber  

  

Para avaliação do tipo de situações de risco para uso de álcool foi utilizada a 

versão traduzida para o português do instrumento Inventário de Situações do Beber 

(ISB) (Anexo 4) (Formigoni e Castel, 1999). 

 O questionário é composto por 42 itens que descrevem prováveis situações 

que levam o individuo a consumir o álcool. Cada item possui uma medida que indica a 

quantidade ingerida. São eles: 0- “Nunca”; 1- “Raramente”; 2- “Frequentemente”; 3- 

“Quase sempre”. 

  

 

4 – RESULTADOS 
 

 

 Com relação à faixa etária, os indivíduos dependentes mostraram-se 

significativamente com idade mais avançada do que o grupo controle, embora tivesse 

havido uma esforço para o pareamento neste aspecto (tabela 1). Pode-se observar a 

média de idade de indivíduos dependentes de álcool que frequentam o AA. 
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Tabela 1. Média de idade nos grupos controle e dependentes (Teste t de Student, pós-
teste de Bonferroni; P<0,05). 

 
Média 

Controle 

Desvio padrão 

Controle 

Média 

Dependentes 

Desvio padrão 

Dependentes 
P 

IDADE 43,36 10,57 52,14 12,25 0,000244 

 

 Com relação ao gênero, em ambos os grupos houve predominância do gênero 

masculino, sendo que no grupo controle este fato relaciona-se a seleção de indivíduos 

que tivessem características pareadas com o grupo dependentes (tabela 2). 

Novamente observa-se que os dependentes e usuários do AA são em sua maioria do 

sexo masculino.  

 

Tabela 2. Prevalência de gênero nos grupos controle e dependentes, em 
percentagem. 

 

 

 Com relação à etnia, no grupo dependentes houve maior prevalência de 

brancos, seguidos por pardos. No grupo controle, embora tenha-se buscado o 

pareamento, em nossa comunidade acadêmica o número de brancos e negros foram 

praticamente equivalentes em uma população que não se caracterizaram como 

dependentes de álcool (tabela 3). 

Tabela 3. Prevalência de gênero nos grupos controle e dependentes, em 
percentagem. 

ETNIA Grupo Controle Grupo Dependentes 

Branco 54,55% 80,95% 

Negro 40,91% 0,00% 

Pardo 4,55% 19,05% 

 

Com relação ao estado civil, a maior prevalência no grupo dependentes foi de 

casados seguido por solteiros ou amasiados. No grupo controle a maioria também foi 

de casados seguidos por solteiros (tabela 4). 

SEXO Grupo Controle Grupo Dependentes 

Masculino 76% 82% 

Feminino 24% 18% 
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Tabela 4. Prevalência de estado civil nos grupos controle e dependentes, em 
percentagem. 

ESTADO CIVIL Grupo Controle Grupo Dependentes 

Separado 8% 16% 

Casado 64% 34% 

Solteiro 20% 22% 

Amasiado 4% 20% 

Viúvo 4% 8% 

 

 Com relação à escolaridade, nos dois grupos foi observada uma maior 

prevalência de formados até o 2º. Grau Completo, no grupo dependentes seguido por 

indivíduos com 1º. Grau Completo, e no grupo controle por indivíduos com Superior 

Completo (tabela 5). 

Tabela 5. Prevalência de escolaridade nos grupos controle e dependentes, em 
percentagem. 

ESCOLARIDADE Grupo Controle Grupo Dependentes 

Superior Completo 30% 16% 

Superior Incompleto 10% 14% 

2º. Grau Completo 44% 32% 

2º Grau Incompleto 4% 4% 

1º Grau Completo 2% 18% 

1º Grau Incompleto 10% 16% 

 

 Com relação à droga utilizada, no grupo dependentes a maior prevalência foi 

de usuários de álcool, seguido pela associação álcool+maconha+cocaína+crack. No 

grupo controle a grande maioria relatou não utilizar nenhuma droga de abuso, e ua 

minoria relatou o consumo de álcool apenas (tabela 6). 

 
Tabela 6. Prevalência de droga utilizada nos grupos controle e dependentes, em 
percentagem. 

DROGAS Grupo Controle Grupo Dependentes 

Nenhuma 73,47% 0% 

Álcool 26,53% 56% 

Álcool+maconha+cocaína+crack 0% 10% 

Álcool+outras 0% 2% 

Álcool+cocaína 0% 6% 
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Álcool+maconha+cocaína 0% 6% 

Álcool+maconha+cocaína+crack+outros 0% 6% 

Álcool+maconha 0% 8% 

Álcool+crack 0% 4% 

Álcool+maconha+outros 0% 2% 

 

 Com relação à pontuação do AUDIT, o grupo dependentes alcançou uma 

média de 31,48 que os classifica na zona IV do AUDIT, de provável dependência. 

Estatisticamente diferente, o grupo controle alcançou uma média de 1,8 que os 

classifica na zona I do AUDIT, ou seja, de baixo risco (tabela 7). 

 

Tabela 7. Média de pontuação no AUDIT nos grupos controle e dependentes (Teste t 
de Student, pós-teste de Bonferroni; P<0,05). 

Variável 
Média 

Controle 

Desvio padrão 

Controle 

Média 

Dependentes 

Desvio padrão 

Dependentes 
P 

AUDIT 1,80 2,53 31,48 8,27 0,00 

 

 Com relação à pontuação do LES, apenas nas dimensões Aspectos 

Familiares/Econômicos e Aspectos de Saúde houve diferença significativa entre os 

grupos, com médias mais negativas no grupo dependentes. Em geral as médias estão 

entre 0 e -1, ou seja, que estas dimensões da vida destes indivíduos tem sido um 

pouco negativas. 

Tabela 8. Média de pontuação no LES nos grupos controle e dependentes (Teste t de 
Student, pós-teste de Bonferroni; P<0,05). 

LES 
Média 

Controle 

Desvio padrão 

Controle 

Média 

Dependentes 

Desvio padrão 

Dependentes 
P 

Aspectos Familiares -0,06 0,39 -0,16 0,51 0,31 

Aspectos 
Familiares/ 

Econômicos 

0,02 0,45 -0,26 0,62 0,00 

Aspectos Legais -0,10 0,51 -0,25 1,01 0,35 

Aspectos de Saúde -0,19 0,54 -0,53 0,91 0,02 

Aspectos Sociais e 
Religiosos 

-0,08 0,57 -0,30 0,84 0,14 
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Foi observado que nas dimensões Negligência Emocional (maior pontuação no 

grupo controle), Abuso Emocional, Abuso Físico e Abuso Sexual, houve uma diferença 

significativa entre os grupos, com condição moderada a grave no aspecto de 

Negligência Emocional para ambos os grupos com maior pontuação para o grupo 

controle; nenhum ou mínimo para o Abuso Emocional, Abuso Físico ou Abuso Sexual 

com maior pontuação para o grupo dependentes (tabela 9).  

Tabela 9. Média de pontuação no CTQ nos grupos controle e dependentes (Teste t de 
Student, pós-teste de Bonferroni; P<0,05). 
 

CTQ 
Média 

Controle 

Desvio padrão 

Controle 

Média 

Dependentes 

Desvio padrão 

Dependentes 
P 

Negligência 

Emocional 
14,68 5,23 12,82 4,14 0,05 

Abuso Emocional 2,14 2,95 5,00 4,43 0,00 

Negligência 

Física 
7,76 2,63 8,44 2,99 0,23 

Abuso Físico 1,38 2,38 2,96 2,97 0,00 

Abuso Sexual 0,20 0,90 1,16 2,48 0,01 

 

 Na pontuação do PSS, houve uma diferença significativa com maior reação 

negativa do grupo dependentes a eventos estressores em relação ao grupo controle 

(tabela 10). 

Tabela 10. Média de pontuação no PSS nos grupos controle e dependentes (Teste t 
de Student, pós-teste de Bonferroni; P<0,05). 
 

PSS 
Média 

Controle 

Desvio padrão 

Controle 

Média 

Dependentes 

Desvio padrão 

Dependentes 
P 

Reação Negativa 1,26 1,06 2,7 1,01 0,00 

Reação Positiva 1,95 1,31 1,8 0,82 0,73 

 

Dentre os motivos para o beber, foi observada uma pontuação 

significativamente maior para o grupo dependentes em todas as dimensões do 

questionário, com maior pontuação para Desconforto Físico, Emoções Agradáveis e 

Impulsos/Tentações. 
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Tabela 11. Média de pontuação no ISB nos grupos controle e dependentes (Teste t de 
Student, pós-teste de Bonferroni; P<0,05). 
 

ISB 
Média 

Controle 

Desvio padrão 

Controle 

Média 

Dependentes 

Desvio padrão 

Dependentes 
P 

Emoções 
Desagradáveis 

 

0,04 0,12 1,70 0,86 0,00 

Conflitos com 
Outros 

 

0,08 0,20 1,36 0,80 0,00 

Desconforto Físico 
 

0,36 0,56 2,01 0,71 0,00 

Pressão Social 
para o Beber 

 

0,09 0,33 1,58 0,90 0,00 

Momentos 
Agradáveis com 

Outros 
 

0,07 0,22 1,62 1,00 0,00 

Emoções 
Agradáveis 

 

0,33 0,46 2,42 0,89 0,00 

Teste de Controle 
Pessoal 

 

0,14 

 

0,30 

 

1,65 

 

0,99 
0,00 

Impulsos e 
Tentações 

 

0,37 0,62 2,12 0,76 0,00 

 

5 - DISCUSSÃO 

 

Os dados da pesquisa mostraram uma predominância masculina no grupo 

Dependentes. Em outros estudos, como de Baltieri Filho (2012) que buscou analisar 

quais eram os fatores estariam relacionados à continuidade ou interrupção dos 

pacientes do tratamento para alcoolismo, sua amostra foi predominantemente 

masculina, e os homens de idade mais avançada teriam maior tendência à 

permanência no tratamento. Estudo como de Araújo (2009), que buscou analisar os 

fatores relacionados ao consumo de álcool, encontrou uma população 

predominantemente masculina. Estudo de Campos (2008) que teve como objetivo 

mostrar o uso frequente de álcool a partir do gênero sexo, também encontrou uma 

população essencialmente masculina. Nos artigos citados não há um detalhamento 

sobre a razão a qual os homens parecem demonstrar uma maior prevalência no uso 
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abusivo do álcool, provavelmente há uma relação com a maior liberdade para o 

homem ingerir bebida alcoólica, assim como um menor processo de estigmatização.  

Com relação à faixa etária, nossos dados foram similares a outros estudos 

(Araujo e col., 2009; Baltieri; Baltieri Filho, 2012). Nestas publicações, ao se descrever 

os participantes, também se observou que o nível de escolaridade concentrou-se na 

categoria do Ensino Fundamental completo, sugerindo que uso contínuo do alcool 

pode prejudicar a continuidade das atividades acadêmicas, sendo no nosso caso que 

os indivíduos Controle mostraram maior prevalência de nível de escolaridade de 

Ensino Superior completo, com maior avanço na formação acadêmica. 

Dentro das publicações brasileiras não uma indicação se há uma prevalência 

de etnia envolvida na dependência. Entretanto, publicações como de Meyers (2016) 

encontrou uma variabilidade entre as etnias dentre os dependentes de álcool, com 

destaque para etnia negra e hispânica, associando com as questões sociais que estes 

grupos enfrentam, como por exemplo, a imigração. Segundo Delker (2016), em estudo 

realizado nos Estados Unidos, com relação ao consumo abusivo do alcool houve uma 

predominância de etnia negra e hispânica, diferente dos nossos resultados onde a 

etnia branca prevaleceu. 

 Em geral as publicações que estudam populações associadas ao abuso de 

álcool, não se detalha o estado civil, mas nos poucos estudos que avaliam este dado, 

a grande parte dos participantes são casados, sendo que em nosso estudo a maior 

prevalência foi de casados e solteiros (Baltieri Filho, 2012; Araujo, 2009; Campos, 

2008).  

Com relação ao AUDIT, o nível de consumo dos dependentes da amostra foi 

classificado na zona de risco IV com pontuação em torno de 31 pontos. Em estudo de 

Lundin (2015), com prevalência de indivíduos abusadores de álcool do sexo feminino, 

a pontuação alcançada no AUDIT foi menor que encontrada em nosso estudo. Lien 

(2016) avaliou se um ambiente traumático, onde ocorrem guerras constantes como o 

Sudão, poderia levar as pessoas a beber uma quantidade maior de álcool, no entanto 

seus resultados também demonstraram uma pontuação inferior, assim como estudo 

de Thorberg (2011). Já em estudo de Araújo (2009), os voluntários alcoólatras 

apresentaram uma pontuação similar aos nossos resultados. Essa pontuação pode se 

apresentar variável porque cada população pode apresentar um perfil de consumo 

(Lundin, 2015), por causa de aspectos culturais e sociodemográficos (Meyers, 2016). 

O questionário Inventários de Eventos Estressores mostrou que das 

experiências vividas recentemente produtoras de estresse, as de maior impacto foram 
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nos aspectos familiar/econômicos. Estes resultados também foram encontrados em 

outras análises, como de Pilowski (2013) que investigou os fatores estressantes 

ocorridos com indivíduos dependentes de álcool, e espeficamente o evento 

separação/divórcio foi mais prevalente em levar os individuos a uma recaída no uso do 

álcool. Outros autores como Conner (2012) analisaram o histórico de indivíduos com 

tentativa de suicídio e dependência de álcool, e observaram que problemas familiares, 

principalmente o divórcio tinha forte correlação com a dependência e a tentiva de 

suicidio. Veenstra (2006) demonstrou um panorama dos eventos vividos que poderiam 

produzir o estresse e consequentemente o aumento do uso do álcool, seus resultados 

mostraram o aumento do uso de álcool em vítimas de algum crime violento. Kim 

(2014) mostrou que certas experiências vividas podem estar relacionadas com o 

aumento da fissura, particularmente a separação/divórcio. Em nossa amostra 

destacam-se também os aspectos de saúde, pouco mencionado em outros estudos. 

Somente em Veenstra (2006) há a menção da categoria saúde relacionado à 

hospitalização ou complicações médicas resultando na diminuição na ingestão de 

álcool. O evento vivido pode se tornar estressante ou traumático, conforme a avaliação 

do sujeito, seu suporte social e suas estratégias de enfrentamento (Veenstra, 2006). 

Os traumas na infância podem estar ligados a algumas psicopatologias, como 

transtornos de humor, transtorno de estresse pós-traumático e a dependência de 

álcool. Huang (2012) analisou pacientes em internação devido ao uso abusivo de 

álcool, e esses sujeitos tinham sido expostos a recorrentes traumas na infância. 

Outras pesquisas como de Tucci (2012) detalharam que o trauma na infância se 

relaciona mais particularmente às mulheres. Em muitos casos os pacientes passaram 

por neruoadaptações que podem ter os tornado vulneráveis aos próximos estímulos 

ao longo da vida. Na vida adulta esses indivíduos podem apresentar dificuldades 

emocionais, pois são expostos as situações estressantes precocemente, tendo como 

saída o consumo de álcool (Brady, 2012; Schawdt, 2013) 

 No que se referem às situações que levam ao beber, poucos estudos utilizaram 

o instrumento utilizado por nós. O instrumento similar mais citado chama-se “Drinking 

Motives” (Cooper,1978), composto por quatro eixos que buscam capturar as razões 

para o consumo do álcool, contribuindo para comparação com os nossos resultados. 

Nesse contexto, Oster (2016) analisou as razões desencadeantes para o beber em 

pacientes psiquiátricos, e concluiu que estão ligadas a situações degradáveis, 

desconfortos físicos e situações prazerosas. Em outro estudo, fatores estiveram 

ligados ao desconforto físico associado à ausência da droga e em alguns casos a 



 

 

22 

 

 

momentos prazerosos (Matos, 2006). Essas situações sugerem que ao longo dos 

anos, o uso da droga pode estar ligado ao processo de reforço negativo, na qual os 

pacientes fazem uso dela para o alívio de suas tensões. 

 Observamos que o grupo de dependentes apresentaram altas taxas de 

estresse com reações negativas aos eventos adversos do dia a dia. O autor Tavolacci 

(2013) mostrou que os níveis de estresse no contexto universitário, por exemplo, levou 

ao aumento não somente ao uso do álccol, como também dependência em internet e 

trantornos alimentares. Em outros casos como Yoon (2016), quanto maior o nivel de 

estresse, o uso abusivo do álcool foi maior. 

  

6 - CONCLUSÃO 

 

O grupo Dependentes exibiu um perfil de provável dependência a partir do 

instrumento de avaliação de perfil de consumo de álcool, em detrimento ao perfil do 

grupo Controle que se mostrou com baixo risco. A faixa etária dos voluntários Controle 

e Dependentes foi em média de cinquenta anos, a maioria homens e brancos. Se no 

grupo Controle a maioria foi de casados, no grupo Dependentes foi de casados,  

solteiros ou amasiados de forma equivalente. Enquanto que no grupo Controle 

observou-se uma formação de segundo grau ou nível superior completo, no grupo de 

Dependentes a maioria foi de formado até o segundo grau completo. A maioria dos 

sujeitos Controle não fazia uso de nenhuma droga, enquanto que no grupo dos 

sujeitos Dependentes a maioria fazia uso de álcool seguido pela associação entre 

álcool, maconha, cocaína e crack. Os sujeitos Dependentes mostraram uma 

percepção mais negativa em suas dimensões familiar, econômica e de saúde, em 

relação aos sujeitos Controle. Na infância, o grupo Controle mostrou índices de maior 

negligência emocional, porém o grupo de Dependentes mostrou índices de maior 

abuso emocional, abuso físico ou abuso sexual. O grupo de Dependentes demostrou 

um perfil de maior reação negativa a eventos estressores. E dentre os motivos para o 

beber, a maior pontuação foi para desconforto físico, emoções agradáveis e 

impulsos/tentações 
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Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do projeto: Análise da Influência do Estresse Ambiental no Desenvolvimento da 

Dependência de Álcool 

 

As informações fornecidas para a realização do projeto supracitado têm como objetivo 

associar o uso nocivo ou a dependência de álcool com a exposição do individuo a eventos 

estressantes e/ou traumáticos na vida, e sua percepção sobre esses eventos vividos. 

 
Os procedimentos a serem realizados serão:  

 O preenchimento de questionários para avaliação: do histórico de traumas pelo 

Questionário Sobre Traumas na Infância - QUESI, de eventos estressantes recentes 

pela Life Experiences Survey - LES, da condição atual de percepção de estresse pela 

Escala de Estresse Percebido - PPS-10, quais situações desencadeiam o beber 

através do Inventário de Situações do Beber – ISB e qual o perfil de consumo de álcool 

através do instrumento AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test; 

 

Para a realização dos procedimentos acima descritos, os voluntários serão identificados, 

mas seus dados tratados de forma sigilosa. Não se prevê riscos ou desconforto físico ou 

mental. 

Como benefício aos participantes, tem-se a possibilidade de que ao final do estudo 

possamos identificar perfis ambientais que possam tornar um indivíduo vulnerável à 

dependência de álcool. 

 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Profa. Dra. 

Isabel Cristina Céspedes que pode ser encontrada no endereço: UNIFESP Baixada Santista - 

Avenida Ana Costa, 95 – Vila Mathias – Santos – SP, telefone(s) 13 – 38783794 ou 11 – 

996895763 ou endereço eletrônico: isabel.cespedes@unifesp.br. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo (sem qualquer prejuízo à continuidade de seu atendimento ou tratamento 

na Instituição – quando essa situação for pertinente). 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum sujeito de pesquisa. Você terá direito de ser 
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mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou 

de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, (incluindo 

exames e consultas). Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a (tratamento 

médico na UNIFESP-HSP ou ser encaminhado à unidade de saúde mais próxima 

acompanhado de integrante da pesquisa), bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

O pesquisador responsável acima citado assume o compromisso de utilizar os dados e 

o material coletado somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo Análise da Influência do Estresse Ambiental no 

Desenvolvimento da Dependência de Álcool. 
Eu discuti com a Profa. Dra. Isabel Cristina Céspedes sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas (e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando couber). Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo 

ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

 

 
 
___________________________________________                _____________ 
Assinatura do sujeito de pesquisa/representante legal                       data 
 
 
Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a 

participação neste estudo. 

 

_____________________________________                              _____________ 
Assinatura do responsável pelo estudo                                               data 
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Anexo 2 - FICHA DE PRÉ – TRIAGEM  

 

Análise da Influência do Estresse Ambiental no Desenvolvimento da Dependência de 

Álcool 

 

DATA:____/_____/_____                             ENTREVISTADOR:______ ________________ 

 

QUESTÕES GERAIS: 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Idade: _______Anos   Sexo: (   ) Masc.       (   ) 

Fem. 

Etnia: ______________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________Cidade: _________________ CEP: _______________  

Telefone Residencial: __________________  Telefone Comercial: _____________________ 

Telefone para Recado : ________________________________________________________ 

Profissão: ____________________________________________________________________ 

Estado Civil: (   )Casado(a)   (    )Solteiro(a)  (   )Amasiado(a)  (   )Separado(a)    (    )Viúvo(a) 

 

Nível de Escolaridade: 

(   ) 1º Grau Completo                      (    ) 1º Grau Incompleto 
(   ) 2º Grau Completo                      (    ) 2º Grau Incompleto 

(   ) Superior Completo                     (    ) Superior Incompleto 

 

Questões Específicas: 

1- Faz uso de Cocaína   (      )    ou      Crack     (      ) 

2- Tempo de Uso ____________________________ 

3- Tratamentos anteriores para Cocaína  ou  Crack    (       ) Sim     (     ) 
4 - Caso tenha feito tratamentos, quais foram? 

 

 

5 - Duração de cada Tratamento? 

 

 
6 - Outras drogas?      (      ) Sim     (       ) Não 

7 - Álcool                        (      )  Sim          (      ) Não    Quanto ao dia ? ____________________ 

 
8 - Usa algum medicamento atualmente?  

9 - Tem alguma doença clínica? 

 

 

10 - Como ficou sabendo do Projeto? 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 - Teste de Identifcação do Uso de Álcool –  

Audit (Alcoho Use Disorders Identification Test) 
 

Versões validadas – Mendez, 1999; Moretti-Pires e Corradi-Webster, 2011 
 

Leia as perguntas abaixo e anote as respostas com cuidado. Inicie a entrevista dizendo: 

“Agora vou fazer algumas perguntas sobre seu consumo de álcool ao longo dos últimos 12 meses”. 
Explique o que você quer dizer com “consumo de álcool”, usando exemplos locais de cerveja, vinho, 
destilados, etc. Marque as respostas relativas à quantidade em termos de “doses padrão”.  

Marque a pontuação de cada resposta no quadradinho correspondente e some ao final. 

01.Com que frequência você toma bebidas 
alcoólicas? 

(0) Nunca [vá para as questões 9-10] 
(1) Mensalmente ou menos 
(2) De 2 a 4 vezes por mês 
(3) De 2 a 3 vezes por semana 
(4) 4 ou mais vezes por semana 

06.Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você 
precisou beber pela manhã para se sentir bem ao longo do 
dia, após ter bebido no dia anterior? 

(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

02.Nas ocasiões em que bebe, quantas doses você 
consome tipicamente ao beber? 

(0) 1 ou 2 
(1) 3 ou 4 
(2) 5 ou 6 
(3) 7, 8 ou 9 
(4) 10 ou mais 

07.Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você se 
sentiu culpado ou com remorso depois de ter bebido? 

(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

03.Com que frequência você toma “seis ou mais 
doses” de uma vez? 

(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

Se a soma das questões 2 e 3 for 0, avance  

para as questões 9 e 10 

08.Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você foi 
incapaz de lembrar o que aconteceu devido à bebida? 

(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

04.Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, 
você achou que não conseguiria parar de beber 
uma vez tendo começado? 

(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

09.Alguma vez na vida você já causou ferimentos ou 
prejuízos a você mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? 

(0) Não 
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses 
(4) Sim, nos últimos 12 meses 

05.Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, 
você, por causa do álcool, não conseguiu fazer o 
que era esperado de você? 

(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

10.Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou 
outro profissional da saúde já se preocupou com o fato de 
você beber ou sugeriu que você parasse? 

(0) Não 
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses 
(4) Sim, nos últimos 12 meses 
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Formigoni e Castel (1999) 

 

A seguir apresentaremos várias situações ou acontecimentos em que algumas pessoas tomam 
bebidas alcoólicas em demasia. Leia cuidadosamente e responda, durante o último ano que 
bebia. 
Se você "NUNCA" bebeu pesado na situação, responda "0" 
Se você "RARAMENTE" bebeu pesado na situação, responda "1" 
Se você "FREQUENTEMENTE" bebeu pesado na situação, responda "2" 
Se você "QUASE SEMPRE" bebeu pesado na situação, responda "3" 

 

RESPONDA TODAS AS QUESTÕES PELA ORDEM. NÃO DEIXE NENHUMA EM BRANCO. 

DURANTE O ÚLTIMO ANO QUE BEBI 

EU BEBI PESADAMENTE Nunca Raramente Frequentemente 
Quase 

Sempre 

1. Quando me senti desapontado(a) 
comigo mesmo(a). 

0 1 2 3 

2. Quando tive dificuldade para dormir. 0 1 2 3 

3. Quando me senti bem e 
descontraído (a). 

0 1 2 3 

4. Quando me convenci de que era 
uma nova pessoa e poderia tomar 

alguns drinques. 
0 1 2 3 

5. Quando lembrei como o gosto da 
bebida é agradável. 

0 1 2 3 

6. Quando as outras pessoas deram a 
impressão de não gostarem de mim. 

0 1 2 3 

7. Quando saí com amigos e eles 
pararam para tomar um drinque. 

0 1 2 3 

8. Quando a pressão no trabalho 
aumentou devido às exigências do 

meu chefe. 
0 1 2 3 

9. Quando estava bem, com um 
grande amigo e quis me divertir. 

0 1 2 2 

10. Quando as pessoas ao meu redor 
me deixaram tenso (a). 

0 1 2 3 

11. Quando tive medo de que as 
coisas não fossem dar certo. 

0 1 2 3 

12. Quando senti sonolência e quis 
ficar mais alerta. 

0 1 2 3 

13. Quando tudo estava indo bem. 0 1 2 3 

14. Quando me perguntei sobre o meu 
autocontrole para beber e me senti 
tentado (a) a beber para testar.·. 

0 1 2 3 

15. Quando passei perto de um local 
que vendia bebidas. 

0 1 2 3 

16. Quando outras pessoas 
interferiram nos meus planos. 

0 1 2 3 

17. Quando estava numa festa e 
outras pessoas bebiam. 

0 1 2 3 

18. Quando eu não estava me dando 
bem com as pessoas no trabalho. 

0 1 2 3 

19. Quando andei pela cidade com 0 1 2 3 

Anexo 4 - Inventário das Situações do Beber – ISB                   
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pessoas amigas e quis aumentar o 
meu divertimento. 

20. Quando tive uma discussão com 
uma pessoa amiga. 

0 1 2 3 

21. Quando fiquei irritado (a) com a 
maneira como as coisas tinham 

sucedido. 
0 1 2 3 

22. Quando senti náusea. 0 1 2 3 

23. Quando me senti satisfeito (a) com 
alguma coisa que eu tinha feito. 

0 1 2 3 

24. Quando comecei a pensar que um 
drinque só não faria mal. 

0 1 2 3 

25. Quando, inesperadamente, 
encontrei uma garrafa da minha 

bebida preferida. 
0 1 2 3 

26. Quando outras pessoas me 
trataram mal. 

0 1 2 3 

27. Quando estava num restaurante e 
as pessoas que estavam comigo 

pediram bebidas alcoólicas. 
0 1 2 3 

28. Quando não me senti confortável 
na presença de alguém. 

0 1 2 3 

29. Quando quis comemorar com 
amigos. 

0 1 2 3 

30. Quando tive brigas em casa. 0 1 2 3 

31. Quando me senti confuso (a) sobre 
o que eu deveria fazer numa 

determinada situação. 
0 1 2 3 

32. Quando senti um aperto no 
estômago. 

0 1 2 3 

33. Quando uma coisa boa ocorreu e 
eu quis comemorar. 

0 1 2 3 

34. Quando quis provar para mim 
mesmo que eu poderia beber algumas 

doses sem ficar embriagado (a). 
0 1 2 3 

35. Quando repentinamente senti forte 
vontade de beber. 

0 1 2 3 

36. Quando tive problemas com as 
pessoas no trabalho. 

0 1 2 3 

37. Quando encontrei com uma 
pessoa amiga que me sugeriu que 

tomássemos umas bebidas. 
0 1 2 3 

38. Quando alguém me criticou. 0 1 2 3 

39. Quando estava me divertindo 
muito numa festa e quis me sentir 

melhor ainda. 
0 1 2 3 

40. Quando me senti sob forte pressão 
familiar. 

0 1 2 3 

41. Quando quis aumentar meu prazer 
sexual. 

0 1 2 3 

42. Quando quis me sentir mais 
próximo (a) de alguém de quem eu 

gostava. 
0 1 2 3 
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Versão validada - Silva e col. (2003) 

 
 
 

A seguir você vai encontrar uma lista de acontecimentos que, por vezes, trazem mudanças à 
vida de quem passa por eles. Se esses acontecimentos ocorreram com você no último ano em 
que bebeu, por favor, responda se tiveram consequências positivas (boas) ou negativas (más). 
 

Anexo 5 - Eventos da Vida Produtores de Estresse- LES ( Life Experience 

Survey)     

 
Acontecimento de 

Vida 

muito 
negativo 

mais 
ou 

menos 
negativo 

Um 
pouco 

negative 

não 
teve 

nenhuma 
consequência 

um 
pouco 

positivo 

mais 
ou 

menos 
positivo 

muito 
positivo 

não 
se 

aplica 

1. Casamento.         
2. Problemas com 

justiça. 
        

3. Morte do marido/ 
esposa ou  

companheiro (a). 
        

4. Alterações no hábito 
de sono (dormir muito 

menos ou mais). 
        

5. Morte de uma pessoa 
da família: 

Mãe 
        

Pai         
Irmão         
Irmã         
Avó         
Avô         

Outro 
(qual?_________). 

 
 

       

6. Mudança nos hábitos 
alimentares (comer 

muito ou comer muito 
menos) 

        

7. Recusa de 
empréstimo ou 

hipoteca. 
        

8. Morte de um amigo 
(a) ou próximo (a). 

        

9. Grande sucesso na 
vida pessoal. 

        

10. Transgressões 
menores da lei (como 

por exemplo, 
perturbação da paz). 
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11. Homens: gravidez 
da esposa ou 

namorada. 
        

12. Mulher: gravidez.         

13. Mudança na 
situação profissional 

(por exemplo, 
responsabilidades 

diferentes no trabalho, 
grandes mudanças nas 
condições de trabalho, 

mudanças no horário de 
trabalho). 

        

14. Emprego novo.         
15. Problema de saúde 
ou acidente grave de 

uma pessoa da família: 
Pai 

        

Mãe         
Irmã         
Irmão         
Avó         
Avô         

marido / esposa ou 
companheiro (a). 

        

Outro (qual?_______)         
16. Dificuldades 

sexuais. 
        

17. Problemas com o 
patrão (por exemplo, 

estar em risco de 
perder o emprego, ter 

sido suspenso). 

        

18. Problemas com a 
família do marido / 

esposa ou companheiro 
(a). 

        

19. Grande mudança no 
nível econômico (para 

melhor ou pior). 
        

20. Grande mudança na 
proximidade com os 
membros da família. 

        

21. Entrada de um novo 
membro para a família 
(através de adoção, de 
um familiar que foi viver 

para sua casa, etc.). 

        

22. Mudança de casa.         
23. Separação ou 

divórcio do marido / 
esposa ou 

companheiro (a)  
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(por um conflito). 

24. Grande mudança 
nas suas atividades 

religiosas (aumento ou 
diminuição da 
frequência). 

 
 

        

 
25. Reconciliação (fazer 

as pazes) com o 
marido/esposa ou 
companheiro (a). 

        

26. Grande mudança no 
número de discussões 

com marido / esposa ou 
companheiro (a)  

(muito menos ou muito 
mais discussões). 

        

27. Homens casados: 
mudança no emprego 
da mulher (mudou de 
emprego, começou a 

trabalhar, etc.). 

        

28. Mulheres casadas: 
mudança no emprego 
do marido (perda do 
emprego, começar a 

trabalhar, 
aposentadoria, etc.). 

        

29. Grande mudança na 
quantidade e forma de 
como ocupa seu tempo 

livre. 

        

30. Pedir um 
empréstimo muito 

elevado (para comprar 
casa, abrir um negócio, 

etc.). 

        

31. Pedir um 
dinheiro emprestado 
(para comprar uma 

geladeira, uma 
televisão, etc.). 

        

32. Ser despedido do 
emprego. 

        

33. Homem: a esposa/ 
companheira teve um 

aborto. 
        

34. Mulher: teve um 
aborto. 

        

35. Estar bastante 
doente ou ter doença 

grave. 
        

36. Grande mudança 
nas atividades sociais 
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(por exemplo, ir mais ou 
menos a festas, 

cinema, visitar amigos e 
familiares, etc.). 

37. Grande mudança 
nas condições de vida 
da sua família (por 
exemplo, mudança para 
uma casa nova, 
remodelação da casa, 
deterioração da casa, 
etc.). 

        

38. Divórcio.         

39. Doença ou acidente 
grave de um amigo. 

        

40. Aposentadoria.         
41. Saída de casa de 
um/a filho/a (porque 

casou, foi estudar longe 
de casa, foi morar 
sozinho (a), etc.). 

        

42. Deixar de estudar 
porque chegou ao fim 
do ciclo de estudos. 

        

43. Separação do 
cônjuge marido/esposa 

ou companheiro(a) 
devido a trabalho, 

viagem, etc. 

        

44. Noivado.         

45. Terminar a relação 
com o namorado. 

        

46. Sair de casa pela 
primeira vez. 

        

47. Reconciliação (fazer 
as pazes) com a 

namorada. 
        

Outras experiências 
recentes que tiveram 
impacto na sua vida 
(escreva qual e faça 

uma cruz na resposta 
que achar mais próxima 

do que pensa). 

        

48. 
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Anexo 6 - Escala de Estresse Percebido - PSS (Perceived Stress Scale) 

 
Versão validada - Reis e col. (2010) 

 
As questões nesta escala perguntam a respeito dos seus sentimentos e pensamentos durante 
os últimos 30 dias (último mês que bebeu). Em cada questão indique a frequência com que 
você se sentiu ou pensou a respeito da situação. 
 
1. Com que frequência você ficou aborrecido por causa de algo que aconteceu 
inesperadamente? (considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
2. Com que frequência você sentiu que foi incapaz de controlar coisas importantes na sua 
vida? (considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
3. Com que frequência você esteve nervoso ou estressado? (considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
4. Com que frequência você esteve confiante em sua capacidade de lidar com seus problemas 
pessoais? (considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
5. Com que frequência você sentiu que as coisas aconteceram da maneira que você esperava? 
(considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
6. Com que frequência você achou que não conseguiria lidar com todas as coisas que tinha 
para fazer? (considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
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7. Com que frequência você foi capaz de controlar irritações na sua vida? (considere os últimos 
30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
8. Com que frequência você sentiu que todos os aspectos de sua vida estavam sobre controle? 
(considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
9. Com que frequência você esteve bravo por causa de coisas que estiveram fora de seu 
controle? (considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 
10. Com que frequência você sentiu que os problemas acumularam tanto que você não 
conseguiria resolvê-los? (considere os últimos 30 dias) 
[ 0 ].Nunca  
[ 1 ].Quase Nunca 
[ 2 ].Às Vezes  
[ 3 ].Pouco Frequente 
[ 4 ].Muito Frequente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

 

Anexo 7 - Eventos Traumáticos da Infância - CTQ 

(Childhood Trauma Questionnaire) 
 

Versão validada - Grassi-Oliveira e col. (2006) 
 

Marque um x na resposta que estiver conforme situações que você tenha vivido na infância  
 

ENQUANTO EU CRESCIA... NUNCA 
POUCAS 
VEZES 

ÀS VEZES 
MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

1- Eu não tinha o suficiente para 
comer. 

     

2- Eu soube que havia alguém 
para cuidar de mim e me 

proteger. 
     

3- As pessoas da minha família 
me chamaram de coisas do tipo 

“estúpido (a)”, “preguiçoso (a)” ou 
“feio (a)”. 

     

4- Meus pais estiveram muito 
bêbados ou drogados para poder 

cuidar da família. 
     

5- Houve alguém na minha família 
que ajudou a me sentir especial 

ou importante. 
     

6- Eu tive que usar roupas sujas.      

7- Eu me senti amado (a).      

8- Eu achei que meus pais 
preferiam que eu nunca tivesse 

nascido. 
     

9- Eu apanhei tanto de alguém da 
minha família que tive de ir ao 

hospital ou consultar um médico. 
     

10- Não houve nada que eu 
quisesse mudar na minha família. 

     

11- Alguém da minha família me 
bateu tanto que me deixou com 

machucados roxos. 
     

12- Eu apanhei com cinto, vara, 
corda ou outras coisas que 

machucaram. 
     

13- As pessoas da minha família 
cuidavam umas das outras. 

     

14- Pessoas da minha família 
disseram coisas que me 

machucaram ou me ofenderam. 
     

15- Eu acredito que fui maltratado 
(a) fisicamente. 

     

16- Eu tive uma ótima infância.      

17- Eu apanhei tanto que um 
professor, vizinho ou médico 

chegou a notar. 
     

18- Eu senti que alguém da minha 
família me odiava. 

     

19- As pessoas da minha família 
se sentiam unidas. 
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20-Tentaram me tocar ou me 
fizeram tocar de uma maneira 

sexual. 
     

21- Ameaçaram me machucar ou 
contar mentiras sobre mim se eu 

não fizesse algo sexual. 
     

22- Eu tive a melhor família do 
mundo. 

     

23- Tentaram me forçar a fazer 
algo sexual ou assistir coisas 

sobre sexo. 
     

24- Alguém me molestou.      

25- Eu acredito que fui maltratado 
(a) emocionalmente. 

     

26- Houve alguém para me levar 
ao médico quando eu precisei. 

     

27- Eu acredito que fui abusado 
(a) sexualmente. 

     

28- Minha família foi uma fonte de 
força e apoio. 

     

 
 


