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RESUMO 

OLIVEIRA, J.B. A questão do gênero na avaliação da eficácia de instrumentos de 

detecção de uso nocivo de álcool em um estudo populacional na região metropolitana de 

São Paulo – um recorte do projeto GENACIS. 2010. 170f. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.  

 

Tendo em vista os diversos problemas associados, o uso de risco de álcool é considerado uma 

relevante questão de saúde pública. Uma das estratégias de prevenção primária e/ou 

secundária recomendada é a utilização dos instrumentos de rastreamento associados às 

intervenções breves em serviços de atenção primária à saúde. Muitos instrumentos de 

rastreamento têm sido desenvolvidos para auxiliar na detecção precoce dos problemas 

causados pelo consumo de risco de álcool, tornando possível evitar a identificação de 

problemas apenas quando estes já se tornaram crônicos. Mas o desempenho desses 

instrumentos tem sido avaliado mais frequentemente em contexto clínico, pouco se conhece 

sobre sua eficácia na população geral. O objetivo geral deste trabalho foi comparar a eficácia 

dos instrumentos CAGE, TWEAK e T-ACE, de mais fácil e rápida aplicação, com o AUDIT 

(padrão-ouro), segundo gênero e faixa etária. O presente estudo é uma comparação de 

instrumentos de rastreamento realizado a partir dos dados de um inquérito epidemiológico 

transversal em amostra estratificada e representativa. É um recorte do projeto GENACIS, 

realizado na região metropolitana de São Paulo, cuja amostra totalizou 2083 pessoas maiores 

de 18 anos. A coleta de dados foi feita através de aplicação do questionário GENACIS em 

entrevistas individuais nos domicílios sorteados. Foram avaliados a sensibilidade (S), 

especificidade (E), valores preditivos positivo (VPP) e negativo (VPN), área sob a curva ROC 

(Receiving Operating Characteristic - ASC ROC) e os respectivos intervalos de confiança 

para cada instrumento. Os resultados foram comparados pelos testes usuais de proporções, por 

meio da distribuição binomial ou de aproximação normal. Um teste de associação que corrige 



 

  

para o efeito do desenho amostral (Teste de Rao-Scott, Intervalos de Confiança de 95%) foi 

utilizado na análise univariada. Em todas as análises foi fixado como probabilidade de 

ocorrência do erro de primeira espécie o valor alfa de 5%. A taxa de resposta foi de 74,9%. 

Houve predominância de mulheres (58,4%), indivíduos casados (60,8%), renda per capita 

inferior a 150 Reais (37,9%), mulheres abstinentes (69,7%) e homens com consumo pesado 

de álcool (24,2%). Os abstinentes aumentaram conforme a idade e o consumo pesado 

apresentou-se maior entre os mais jovens. Os escores do AUDIT referentes a consumo de 

baixo risco foram mais prevalentes entre as mulheres (97,2%) e os demais escores foram 

maiores para os homens. A maioria dos escores do AUDIT foram maiores entre os mais 

jovens (18 a 29 anos de idade) em ambos os gêneros, com exceção dos escores entre 20 e 40, 

que foram mais prevalentes entre homens de 40 a 49 anos (40,2%) e 30 a 39 anos de idade 

(32,4%). Em comparação com o AUDIT, com o aumento do ponto de corte (PC) dos 

instrumentos, em geral observou-se o aumento da E em até 50% e a diminuição da S em até 

100%. Entre homens de todas as idades, o T-ACE foi mais eficaz (ASC ROC 0,92). 

Apresentaram diferença estatisticamente significante o TWEAK entre homens de 18 a 29 

anos de idade (ASC ROC 0,92) e o T-ACE entre os homens de 30 a 39 anos (ASC ROC 0,90) 

e de 40 a 49 anos de idade (ASC ROC 0,92). Para as mulheres, apresentaram diferença 

estatisticamente significante o TWEAK entre as de 18 a 29 anos (ASC ROC 0,93) e o T-ACE 

entre mulheres de 30 a 39 anos de idade (ASC ROC 0,92). O CAGE teve a menor ASC ROC 

em todas as faixas etárias em ambos os gêneros. A maioria dos estudos compara o 

desempenho desses instrumentos em populações especiais, em tratamento ou unidades básicas 

de saúde. Comparar instrumentos de detecção em amostra populacional representativa pode 

melhor elucidar sua aplicabilidade no rastreamento precoce dos problemas relacionados ao 

álcool na população geral. Apoio FAPESP (04/11729-2; bolsa de doutorado 07/56124-9). 

Palavras-chave: Instrumentos. Rastreamento. Álcool. Gênero. GENACIS. Brasil. 



 

  

 



 

  

ABSTRACT 

OLIVEIRA, J.B. The gender issue in the evaluation of screening instruments efficacy for 

detecting harmful alcohol use in a population survey in Metropolitan Sao Paulo - a part 

of the project GENACIS. 2010. 170f. PhD Thesis – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 

 

Taking into account the various problems related, the hazardous alcohol use is considered a 

relevant public health issue. One of the primary and/or secondary prevention strategies 

recommended is the use of screening instruments associated with brief interventions in 

primary health care. Many screening instruments were developed to assist in the early 

detection of problems caused by hazardous alcohol use, making possible to avoid the 

identification of problems only when they have become chronic. The performance of 

these instruments, thought, has been evaluated most often in clinical contexts and little is 

known about its efficacy in the general population. The aim of this study was to compare the 

efficacy of the instruments CAGE, TWEAK and T-ACE, which are shorter and easier to 

respond with the AUDIT (gold standard) according to gender and age. This study was an 

evaluation of screening instruments using data from an epidemiological cross-sectional 

sample stratified and representative. It is part of the GENACIS project, conducted in the 

metropolitan region of Sao Paulo, whose sample included 2,083 people over 18 years old. 

Data collection was done with the GENACIS questionnaire in face-to-face interviews in the 

randomized sorted households. Sensibility (S), specificity (E), positive (VPP) and negative 

(VPN) predictive values and the area under the ROC curve (Receiving Operating 

Characteristic – ROC AUC) for each instrument and their confidence intervals were 

evaluated. The results were compared by the usual proportions by binomial distribution or  

normal approximation. An association test, which corrects for the sample design (Rao – Scott 

Test, Confidence intervals of 95%) was performed in the univariate analysis. For all analysis, 



 

  

a probability error of first kind the alpha value of 5% was set. The response rate was of 

74.9%. Results showed more female (58.4%), married (60.8%), 85 dollars per capita income 

(37.9%), abstinent women (69.7%) and heavy drinking men (24.2%). The abstinence 

increased with age and heavy drinking was higher among the  

young. The AUDIT scores related to light use rather than hazardous use were more prevalent 

amongst women (97.2%) and higher scores were more prevalent amongst men. Most  

AUDIT scores were higher among younger (18 to 29 years old) in both genders, with the 

exception of scores between 20 to 40, which were more prevalent among 40 to 

49 year-old (40.2%) and 30 to 39 year-old men (32.4%). Compared with the AUDIT, with the 

increase of the cut point (PC) of the instruments, in general there was an increase of E up to 

50%, the S decreased by 100%. Among men of all ages, the T-ACE worked better (AUC 

ROC 0.92). The TWEAK showed statistically significant difference for men aged 18 to 29 

years old (AUC ROC 0.92) and T-ACE among men aged 30 to 39 years old (AUC ROC 0.90) 

and 40 to 49 years of age (AUC ROC 0.92). For women, the TWEAK showed statistically 

significant difference among those aged 18 to 29 years (AUC ROC 0.93) and T-ACE among 

those 30 to 39 years of age (AUC ROC 0.92). CAGE had the lowest ASC ROC for all age 

groups in both genders. Most studies compare the performance of these instruments in special 

populations, either in treatment or in primary care units. Comparing screening instruments  

in a representative general population sample can help shed light in which are the best 

instruments for the screening of early alcohol misuse in the general population. Grant support 

by FAPESP (04/11729-2, doctoral scholarship 07/56124-9).  

Keywords: Instruments. Screening. Alcohol. Gender. GENACIS. Brazil.  

 

 

 



 

  

 



 

  

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Propriedades relacionadas à validade de critério................................ 28 
Tabela 2 - População em área urbana do Município de São Paulo, segundo 

idade e sexo em 2000.......................................................................... 53 
Tabela 3 - Razão população/domicílio em área urbana do Município de São 

Paulo, segundo idade e sexo em 2000................................................ 54 
Tabela 4 - Distribuição esperada de entrevistas, segundo idade, sexo e 

local..................................................................................................... 55 
Tabela 5 - Questões do questionário GENACIS referentes a cada instrumento 

avaliado............................................................................................... 60 
Tabela 6 - Características sociodemográficas da amostra da região 

metropolitana de São Paulo (n=2083)............................................... 64 
Tabela 7 - Padrão de consumo de álcool nos últimos 12 meses por gênero em 

amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083).................. 65 
Tabela 8 - Padrão de consumo de álcool nos últimos 12 meses por faixa etária 

em amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 66 

Tabela 9 - Padrão de consumo de álcool nos últimos 12 meses em homens e 
mulheres por faixa etária em amostra da região metropolitana de 
São Paulo (n=2083)........................................................................... 68 

Tabela 10 - Escores do AUDIT por gênero em amostra da região metropolitana 
de São Paulo (n=2083)....................................................................... 70 

Tabela 11 - Escores do AUDIT por faixa etária em amostra da região 
metropolitana de São Paulo (n=2083)............................................... 70 

Tabela 12 - Escores do AUDIT por faixa etária para homens e mulheres em 
amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083).................. 71 

Tabela 13 - Escores do CAGE por gênero em amostra da região metropolitana 
de São Paulo (n=2083)....................................................................... 72 

Tabela 14 - Escores do CAGE por faixa etária em amostra da região 
metropolitana de São Paulo (n=2083)............................................... 73 

Tabela 15 - Escores do CAGE por faixa etária para homens e mulheres em 
amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083).................. 74 

Tabela 16 - Escores do TWEAK por gênero em amostra da região 
metropolitana de São Paulo (n=2083)............................................... 75 

Tabela 17 - Escores do TWEAK por faixa etária em amostra da região 
metropolitana de São Paulo (n=2083)............................................... 75 

Tabela 18 - Escores do TWEAK por faixa etária para homens e mulheres em 
amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083).................. 76 

Tabela 19 - Escores do T-ACE por gênero em amostra da região metropolitana 
de São Paulo (n=2083)....................................................................... 77 

Tabela 20 - Escores do T-ACE por faixa etária em amostra da região 
metropolitana de São Paulo (n=2083)............................................... 77 

Tabela 21 - Escores do T-ACE por faixa etária para homens e mulheres em 
amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083).................. 78 

Tabela 22 - Propriedades psicométricas do CAGE em relação ao AUDIT 
segundo faixa etária em diferentes pontos de corte para homens em 
amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083).................. 80 



 

  

Tabela 23 - Propriedades psicométricas dos TWEAK em relação ao AUDIT 
segundo faixa etária em diferentes pontos de corte para homens em 
amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 82 

Tabela 24 - Propriedades psicométricas do T-ACE em relação ao AUDIT 
segundo faixa etária em diferentes pontos de corte para homens em 
amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083).................. 84 

Tabela 25 - Propriedades psicométricas do CAGE em relação ao AUDIT 
segundo faixa etária em diferentes pontos de corte para mulheres 
em amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 86 

Tabela 26 - Propriedades psicométricas do TWEAK em relação ao AUDIT 
segundo faixa etária em diferentes pontos de corte para mulheres 
em amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 88 

Tabela 27 - Propriedades psicométricas do T-ACE em relação ao AUDIT 
segundo faixa etária em diferentes pontos de corte para mulheres 
em amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 90 

Tabela 28 - Comparação da eficácia do AUDIT (0/1) versus escores do CAGE, 
TWEAK e T-ACE para homens em diferentes faixas etárias em 
amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 92 

Tabela 29 - Comparação da eficácia do AUDIT (0/1) versus escores do CAGE, 
TWEAK e T-ACE para mulheres em diferentes faixas etárias em 
amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 
todas as idades em amostra da região metropolitana de São Paulo 
(n=2083)............................................................................................. 95 

Gráfico 2 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 
18 a 29 anos de idade em amostra da região metropolitana de São 
Paulo (n=2083)................................................................................... 95 

Gráfico 3 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 
30 a 39 anos de idade em amostra da região metropolitana de São 
Paulo (n=2083)................................................................................... 96 

Gráfico 4 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 
40 a 49 anos de idade em amostra da região metropolitana de São 
Paulo (n=2083)................................................................................... 96 

Gráfico 5 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 
50 a 59 anos de idade em amostra da região metropolitana de São 
Paulo (n=2083)................................................................................... 97 

Gráfico 6 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 
60 anos ou mais de idade em amostra da região metropolitana de 
São Paulo (n=2083)............................................................................ 97 

Gráfico 7 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres 
de todas as idades em amostra da região metropolitana de São 
Paulo (n=2083)................................................................................... 98 

Gráfico 8 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres 
de 18 a 29 anos de idade em amostra da região metropolitana de 
São Paulo (n=2083)............................................................................ 98 

Gráfico 9 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres 
de 30 a 39 anos de idade em amostra da região metropolitana de 
São Paulo (n=2083)............................................................................ 99 

Gráfico 10 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres 
de 40 a 49 anos de idade em amostra da região metropolitana de 
São Paulo (n=2083)............................................................................ 99 

Gráfico 11 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres 
de 50 anos ou mais de idade em amostra da região metropolitana de 
São Paulo (n=2083)............................................................................ 100 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

RMSP............ Região Metropolitana de São Paulo  
MSP............... Município de São Paulo  
PC.................. Ponto de corte  
S..................... Sensibilidade  
E..................... Especificidade  
VPP............... Valor preditivo positivo  
VPN............... Valor preditivo negativo  
ASC ROC..... Área sob a curva Receiving Operating Characteristic  

 



 

  

 



 

  

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO........................................................................................................... 20 

1.1. O consumo de álcool e os problemas relacionados.............................................. 20 

1.2. Detecção dos problemas relacionados ao consumo de álcool.............................. 22 

1.3. Propriedades psicométricas dos instrumentos......................................................  24 

1.3.1. Validade de critério.................................................................................... 27 

1.3.2. Medidas de confiabilidade..........................................................................  29 

1.3.3. Análise fatorial........................................................................................... 29 

1.4. Descrição dos instrumentos.................................................................................. 30 

1.4.1. AUDIT........................................................................................................  30 

1.4.2. CAGE......................................................................................................... 32 

1.4.3. TWEAK e T-ACE...................................................................................... 33 

1.4.4. Outros instrumentos/derivados................................................................... 35 

1.5. A questão do gênero............................................................................................. 35 

1.5.1. Diferenças biológicas e sociais entre homens e mulheres no consumo do 

álcool e suas consequências................................................................................. 

 

36 

1.6. Diferenças na eficácia de instrumentos na detecção de consumo para homens e 

mulheres...............................................................................................................

 

38 

1.6.1. Estudos realizados em populações especiais.............................................. 39 

1.6.2. Estudos realizados em população geral...................................................... 42 

1.6.2.1. Medidas de eficácia – validade de critério.................................... 43 

1.6.2.2. Avaliação de itens.......................................................................... 44 

1.6.2.3. Estudos de teste - reteste................................................................ 45 

1.7. O Projeto GENACIS............................................................................................ 47 

  

2. OBJETIVO GERAL.................................................................................................... 50 

2.1. Objetivos específicos............................................................................................ 50 

  

3. MÉTODO..................................................................................................................... 52 

3.1. Local do estudo..................................................................................................... 52 

3.2. Delineamento........................................................................................................  52 

3.3. Amostragem......................................................................................................... 52 



 

  

3.4. Procedimentos...................................................................................................... 57 

3.5. Variáveis............................................................................................................... 58 

3.5.1. Consumo de álcool..................................................................................... 58 

3.5.2. Instrumentos............................................................................................... 59 

3.6. Tratamento estatístico........................................................................................... 60 

3.7. Considerações éticas............................................................................................. 61 

  

4. RESULTADOS............................................................................................................ 63 

4.1. Descrição da amostra…………………………………………………………… 63 

4.2. Escores obtidos nos diferentes instrumentos........................................................ 69 

4.3. Comparação entre os instrumentos....................................................................... 78 

  

5. DISCUSSÃO............................................................................................................... 102 

5.1. Limitações e possíveis vieses do estudo............................................................... 102 

5.1.1. A confiabilidade do autorrelato do consumo de álcool.............................. 103 

5.1.2. A ordem das questões e dos instrumentos.................................................. 104 

5.2. Discussão dos resultados...................................................................................... 104 

5.2.1. Padrões de consumo de álcool.................................................................... 104 

5.2.2. Escores dos instrumentos........................................................................... 107 

5.2.3. Propriedades psicométricas dos instrumentos em relação ao padrão-ouro 108 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 118 

  

REFERÊNCIAS............................................................................................................... 120 

  

ANEXOS.......................................................................................................................... 144 

  

ARTIGO - Alcohol screening in male older adults: population-based survey in 

metropolitan Sao Paulo, Brazil………………………………………………………… 154 

 

 



 

  



2200  
 

 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O consumo de álcool e os problemas relacionados 

 

 O consumo excessivo de álcool pode causar riscos importantes ou danos aos usuários 

e às pessoas com as quais convivem, como lesões graves, hospitalizações, incapacitação por 

períodos prolongados, violência, término de relacionamentos, acidentes, morte prematura, 

problemas com a polícia, desemprego e vários problemas de saúde, físicos e mentais 

(BABOR et al., 2003).   

No Brasil, o alcoolismo é a terceira causa de absenteísmo e a oitava para concessão de 

auxílio-doença no sistema previdenciário, sendo que pacientes com problemas relacionados 

ao uso de álcool utilizam três vezes mais os serviços de saúde (ODO et al., 2000). Os 

problemas relacionados ao álcool, no entanto, não se restringem aos pacientes dependentes, 

estando também associados a padrões de uso considerados “não moderados”.  

A escolha dos termos pra designar o uso “não moderado” de álcool é uma questão 

controversa. “Abuso de substância psicoativa” é definido como “padrão desajustado de uso 

indicado pela continuação desse uso apesar do reconhecimento da existência de um problema 

social, ocupacional, psicológico ou físico, persistente ou recorrente, que é causado ou 

exacerbado pelo uso recorrente em situações nas quais é fisicamente arriscado” (DSM-III-R). 

Devido à sua ambiguidade, o termo “abuso” não é usado pela CID-10 (WHO, 1992), sendo 

substituído pelos termos equivalentes na terminologia da OMS (Organização Mundial da 

Saúde) que são “uso nocivo” e “uso de risco”.  

 O uso de risco é um padrão de consumo de álcool que aumenta o risco de 

consequências perigosas, devendo ser alvo de atenção de profissionais de saúde (BABOR et 
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al., 2003). O uso nocivo é o padrão de consumo que resulta em danos físicos, mentais e 

sociais para o indivíduo (BABOR et al., 2003; WHO, 1992).   

Outra denominação importante é a de “consumo pesado”, que corresponderia a um 

padrão de beber que excede as normas do beber moderado ou social. O beber pesado ou 

intenso é frequentemente definido em termos de exceder determinado volume diário (por 

exemplo, três doses por dia) ou determinadas quantidades por vez (por exemplo, cinco doses 

por ocasião, pelo menos uma vez por semana) (BERTOLOTE, 2006). 

A dependência alcoólica, por sua vez, equivale ao conjunto de fenômenos 

comportamentais, cognitivos e fisiológicos que podem se desenvolver depois do uso repetido 

do álcool (WHO, 1992), que inclui forte desejo de consumir bebidas alcoólicas e dificuldades 

de controlar esse consumo em termos de início, término ou quantidade, persistência no uso 

apesar das evidentes consequências negativas decorrentes do uso, deixar de cumprir 

obrigações devido ao uso, aumento da tolerância ao álcool e reações de abstinência fisiológica 

se o consumo é interrompido.  

Vários termos são utilizados na literatura científica para descrever os transtornos 

relacionados ao uso de álcool e outras condições caracterizadas pelo seu consumo excessivo. 

Esses transtornos têm critérios diagnósticos definidos, como por exemplo, as definições da 

CID (Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde) e do DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, da American Psychiatric 

Association) (STEWART; CONNORS, 2005). A mais recente versão da CID é a CID-10 

(WHO, 1992), que define uso nocivo e dependência de álcool (Anexo 1); a mais recente 

versão do DSM é o DSM-IV-R (DSM-IV, 1994), que define abuso de álcool e dependência 

(Anexo 2).  
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1.2. Detecção dos problemas relacionados ao consumo de álcool 

 

 A prevalência de problemas com álcool é, na maioria das vezes, feita com base em 

informação autorreferida de respondentes em pesquisas na população geral. 

 Geralmente são usadas duas estratégias para operacionalizar problemas com o 

consumo de álcool em inquéritos populacionais. Uma delas é focalizar na variedade de 

problemas possivelmente causados pelo consumo de álcool e estabelecer com que frequência 

estes ocorrem. Outra estratégia é reduzir as inúmeras consequências em itens limitados que 

permitam estabelecer com confiança e validade se alguém é bebedor problema (KNIBBE et 

al., 2006).  

A vantagem de medidas mais elaboradas para avaliação de problemas relacionados ao 

álcool é prover uma avaliação mais completa dos tipos de problemas associados com o 

consumo. Isso permite, por exemplo, especificar quais tipos de problemas relacionados ao 

álcool são dominantes em uma determinada subpopulação, região ou país. A desvantagem é 

que isso requer muitas questões, aumentando o tempo de entrevista, o custo e muitas vezes, 

diminuindo a taxa de resposta.  

 A vantagem de um instrumento de rastreamento com menor número de itens é sua 

brevidade. Entretanto, a desvantagem é que muitos deles são limitados quanto ao espectro de 

problemas associados ao consumo de álcool que conseguem investigar. Essa variedade é 

importante para diferentes regiões e populações. Por exemplo, em populações ou países com 

altos índices de embriaguez, a violência e os acidentes podem ser os tipos mais prevalentes de 

problemas relacionados ao álcool. Em outra população, as doenças crônicas de saúde devido 

ao consumo excessivo e situações relacionadas ao trabalho podem ser os problemas mais 

prevalentes. Instrumentos curtos de rastreamento de padrões de consumo pressupõem uma 

uniformidade de tipos de problemas relacionados ao álcool em populações gerais. 
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Considerando as diferenças em padrões de consumo deve haver mais variabilidade em tipos 

de problemas relacionados ao álcool (por exemplo, entre homens e mulheres, jovens e idosos, 

classes sociais) do que os instrumentos breves de rastreamento são capazes de cobrir 

(KNIBBE et al., 2006). 

Os instrumentos curtos para identificar problemas com o uso de álcool são úteis para 

obter estimativas de prevalências quando os instrumentos diagnósticos tornam-se inviáveis 

por serem geralmente longos e de alto-custo, fatores relevantes em inquéritos populacionais.  

 Tendo em vista os diversos problemas associados, o uso de risco de álcool é 

considerado uma relevante questão de saúde pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

Uma das estratégias de prevenção primária e/ou secundária recomendada é a utilização dos 

instrumentos de rastreamento associados às intervenções breves em serviços de atenção 

primária à saúde (RONZANI et al., 2005). Os instrumentos de detecção dos problemas 

relacionados ao uso de álcool deveriam estar incorporados nas práticas de rotina de clínicas 

médicas, hospitais gerais, ambiente de trabalho e serviços gerais de aconselhamento 

(MATTICK; JARVIS, 19931 apud DAWE; MATTICK, 1997). 

 Um estudo internacional estima que entre 60 e 75% da população procuram algum 

tipo de atendimento em serviços de atenção primária à saúde durante o período de um ano, 

variando conforme a região (AALTO; SEPPA, 2001). A implantação de estratégias de 

rastreamento entre os usuários destes serviços permitiria detectar pessoas com uso de risco, 

mas ainda não dependentes de álcool, que usualmente não procuram serviços especializados, 

com a possibilidade de intervir precocemente. 

 Muitos instrumentos de rastreamento têm sido desenvolvidos para auxiliar na detecção 

precoce dos problemas causados pelo consumo de risco de álcool, tornando possível evitar a 

                                                 
1 MATTICK, R.P.; JARVIS, T. An outline for the management of alcohol problems. Monograph Series No 20. 
National Drug Strategy. Canberra: AGPS, 1993. 
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identificação de problemas apenas quando estes já se tornaram crônicos. Mas o desempenho 

desses instrumentos tem sido avaliado mais frequentemente em contexto clínico, pouco se 

conhece sobre sua eficácia na população geral. 

Os instrumentos usados para diagnosticar consumo problemático de álcool foram 

desenvolvidos para aplicação em homens e mulheres, entretanto, sua eficácia em mulheres é 

questionável. Os instrumentos mais frequentemente usados na detecção dos problemas 

relacionados ao uso de álcool são o AUDIT, o CAGE, o TWEAK e o T-ACE. 

O termo rastreamento (ou screening) refere-se ao teste de membros de determinada 

população para estimar a probabilidade de um problema ou transtorno específico. Testes de 

rastreamento não são o mesmo que testes diagnósticos, os quais são utilizados para 

estabelecer um diagnóstico “definitivo” de um transtorno. Quando um indivíduo é 

identificado por algum teste de rastreamento, deve passar por avaliação clínica detalhada para 

confirmar se apresenta ou não o problema (STEWART; CONNORS, 2005). 

 

1.3. Propriedades psicométricas dos instrumentos 

 

 A escolha do instrumento deve basear-se no construto que precisa ser medido e no 

objetivo da avaliação (clínico ou pesquisa). A adequação do instrumento à população avaliada 

e a existência de medidas de validade e confiabilidade também devem ser consideradas 

(FORMIGONI; CASTEL, 1999). 

Um teste sensível deve ser utilizado para detectar condições nas quais é importante ter 

mais falso-positivos que falso-negativos, ou seja, quando o risco de não diagnosticar a doença 

acarreta consideráveis consequências para o doente (consumo de risco de álcool, por 

exemplo). Quanto maior a sensibilidade de um teste, maior a chance de detectar a doença. A 

utilização de um teste específico é mais apropriada quando a terapêutica para os casos 



2255  
 

 

Introdução 

positivos pode causar danos, ou seja, quando resultados falso-positivos podem levar o 

indivíduo a tratamento ou conduta desnecessários e/ou de risco (por exemplo, câncer e 

quimioterapia). Quanto maior a especificidade de um teste, maior a chance de que pessoas 

sem a doença sejam excluídas pelo teste (PEREIRA, 1995; ANDREOLI; BLAY; MARI, 

1999). 

Os instrumentos de rastreamento ou triagem devem ser de aplicação rápida, visando à 

identificação de indivíduos com problemas relacionados ao uso nocivo de álcool ou outras 

drogas. Prioriza-se que tenham maior sensibilidade, enquanto os instrumentos diagnósticos 

devem ter alta especificidade (FORMIGONI; CASTEL, 1999).  

Os instrumentos diagnósticos permitem um diagnóstico formal ou quantificação dos 

sintomas, de acordo com os principais sistemas diagnósticos. Os sistemas diagnósticos mais 

utilizados atualmente são o DSM-IV e a CID-10 (DAWE; MATTICK, 1997; FORMIGONI; 

CASTEL, 1999). A maioria das escalas diagnósticas foi baseada no DSM-III-R2 

(FORMIGONI; CASTEL, 1999). 

 Quando um teste é proposto para a identificação de um evento, deve passar por uma 

avaliação de sua capacidade de diagnosticar a presença ou ausência do evento. 

As principais qualidades psicométricas dos instrumentos são a validade, a 

fidedignidade ou precisão e a padronização. As qualidades secundárias são a simplicidade da 

técnica, a economia, a facilidade e rapidez na aplicação, avaliação e interpretação e o interesse 

despertado pela atividade proposta (PASQUALI, 1998). 

Entende-se por validade ou acurácia o grau pelo qual uma mensuração é capaz de 

medir o que se propõe, ou seja, o grau pelo qual o instrumento utilizado na mensuração é 

capaz de determinar o verdadeiro valor daquilo que está sendo medido (LAST, 1988). A 

validade envolve um componente conceitual (julgamento subjetivo por parte do pesquisador) 

                                                 
2 As principais são a ADS, CIDI, RDS, SADD, SADQ e PRISM (anteriormente denominada SCID-A/D). 



2266  
 

 

Introdução 

e um operacional, o qual geralmente compara o instrumento a um critério externo já existente 

e considerado como “padrão-ouro” (teste de referência que determina o verdadeiro estado de 

cada indivíduo), utilizando métodos estatísticos (MENEZES; NASCIMENTO, 1999). Três 

aspectos da validade podem ser avaliados operacionalmente: validade de conteúdo (se o 

instrumento cobre os diferentes aspectos do seu objeto), de critério (grau com que o 

instrumento discrimina sujeitos que diferem em determinada característica de acordo com um 

critério-padrão) e de construção (se o instrumento realmente mede aquilo que se propõe a 

medir) (MENEZES; NASCIMENTO, 1999).  

A confiabilidade ou precisão, também conhecida como reprodutibilidade de um 

instrumento, é o grau de estabilidade exibida quando uma mensuração é repetida sob 

condições idênticas (LAST, 1988), ou ainda, o grau de concordância entre múltiplas medidas 

de um mesmo objeto (ARMSTRONG et al., 19943 apud MENEZES; NASCIMENTO, 1999). 

Os dois aspectos da confiabilidade mais avaliados são entre avaliadores, na qual os mesmos 

sujeitos são avaliados por dois ou mais avaliadores, com o objetivo de investigar a 

concordância de aplicação ou interpretação entre os avaliadores, e a confiabilidade teste-

reteste, na qual um grupo de sujeitos é avaliado em dois momentos diferentes, visando 

estabelecer o grau com que o instrumento pode reproduzir os resultados (MENEZES; 

NASCIMENTO, 1999).  

 A padronização refere-se à uniformidade do processo de aplicação, avaliação e 

interpretação do instrumento. A adaptação de um instrumento é feita adequando-o às 

diferentes características socioculturais, como os aspectos linguísticos (PASQUALI, 1998).  

 

 

                                                 
3 ARMSTRONG, B.K.; WHITE, E.; SARACCI, R. Principles of Exposure Measurement in Epidemiology. Monographs 
on Epidemiology and Biostatistics, v.21. Oxford: Oxford University Press, 1994. 
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1.3.1. Validade de critério 

 

A validade de critério avalia estatisticamente o grau com que o instrumento discrimina 

sujeitos que diferem em determinada(s) característica(s) de acordo com um critério-padrão. Se 

o instrumento e o critério são aplicados simultaneamente avalia-se a validade concorrente; 

quando o critério é avaliado no futuro, trata-se de validade preditiva. A validade é expressa 

pela sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e taxa de 

classificação incorreta (Tabela 1) (MENEZES; NASCIMENTO, 1999).  

A sensibilidade é a probabilidade de um instrumento ter resultado positivo quando 

existe o evento, e a especificidade é a probabilidade de resultado negativo quando o evento 

não ocorre. A sensibilidade e especificidade são, portanto, a capacidade de um instrumento de 

reconhecer os verdadeiros positivos e negativos em relação ao total de eventos.  

A sensibilidade e a especificidade são atributos intrínsecos do teste. No entanto, os 

indicadores de desempenho de instrumento quando aplicados em condições de campo são 

modificados pela proporção de casos do evento na população, ou seja, pela prevalência. Para 

estimar a validade do instrumento em condições operacionais calcula-se um indicador 

denominado valor preditivo, cujo valor varia com a prevalência. O valor preditivo positivo é a 

probabilidade de um evento ter ocorrido dado que o teste teve resultado positivo e o valor 

preditivo negativo é a probabilidade de um evento não ter ocorrido quando o teste resultou em 

negativo (MENEZES; NASCIMENTO, 1999).  

Quanto mais sensível for um teste, melhor será seu valor preditivo negativo, ou seja, 

maior será a certeza de que uma pessoa com resultado negativo não tem a doença em estudo. 

Quanto mais específico for um teste, melhor será seu valor preditivo positivo, ou seja, maior 

será a certeza de que uma pessoa com resultado positivo tenha a doença em estudo 

(PEREIRA, 1995). 
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Visto que estão diretamente relacionados à prevalência de determinada condição na 

população onde é aplicado, os resultados de eficácia de um instrumento de rastreamento não 

são os mesmos em uma população em contexto clínico ou em tratamento (onde é esperado ter 

maior proporção de indivíduos com consumo problemático de álcool, que pode estar direta ou 

indiretamente relacionado à procura por serviços de saúde) comparados aos resultados em 

população geral, mais heterogênea (CHERPITEL, 1998).  

A validação é um procedimento complexo e deve levar em consideração as variáveis 

culturais envolvidas; os transtornos por uso de substâncias psicoativas são bastante suscetíveis 

a essas variáveis (ROOM et al., 1996). 

 

Tabela 1 - Propriedades relacionadas à validade de critério 

Critério padrão (verdade) 

Instrumento positivo negativo  

positivo a b a + b 

negativo c d c + d 

 a + c b + d  

Sensibilidade = a/(a + c) Especificidade = d/(b + d) 

Valor preditivo positivo = a/(a + b) Valor preditivo negativo = d/(c+d) 

Taxa de classificação incorreta = (b + c)/(a + b + c + d) 

Fonte: MENEZES; NASCIMENTO, 1999, p. 26 

 

A curva ROC (Receiving Operating Characteristic) é uma ferramenta matemática para 

avaliar a eficácia de um instrumento de rastreamento em diferentes pontos de corte. Para gerar 

uma curva ROC são necessárias a sensibilidade e especificidade do instrumento, expressos em 

valores entre 0 e 1. A curva ROC representa graficamente o número de positivos verdadeiros 

(sensibilidade) versus o número de falsos positivos (1-especificidade). O ponto de corte ideal 

é o ponto localizado mais perto do canto superior esquerdo da curva (STEWART; 
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CONNORS, 2005). Assim, para um valor de corte específico a representação ROC apresenta 

a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, ou seja, considerar que o indivíduo tem a 

doença (METZ, 1986; BRAGA, 2000).  

Uma curva ROC de 1,0 poderia indicar sensibilidade perfeita em todos os níveis de 

especificidade e especificidade perfeita em todos os níveis de sensibilidade; uma curva ROC 

de 0,5 poderia indicar que o desempenho do instrumento não prediz o resultado tão bem 

quanto seria esperado apenas ao acaso (DAWSON; GRANT; STINSON, 2005).  

 

1.3.2. Medidas de confiabilidade 

 

 O grau de concordância entre as avaliações é quantificado por meio de coeficientes de 

confiabilidade. Medidas que controlam o efeito do acaso são as mais adequadas, como o 

Kappa, o Kappa ponderado e o Coeficiente de Correlação Intraclasse (MENEZES; 

NASCIMENTO, 1999).  

 

1.3.3. Análise fatorial 

 

 A análise fatorial é uma técnica estatística multivariada que permite a criação de um 

conjunto menor de variáveis obtidas como função das variáveis originais, a partir da estrutura 

de dependência existente entre as variáveis de interesse (representada pelas correlações ou 

covariâncias entre essas variáveis). Além disso, é possível saber o quanto cada fator está 

associado a cada variável e quanto o conjunto de fatores explica a variabilidade geral dos 

dados originais (ARTES; BARROSO, 1999). 
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1.4. Descrição dos instrumentos  

 

1.4.1. AUDIT   

 

O principal instrumento de rastreamento para o uso de álcool atualmente em uso é o 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test; BABOR et al., 1992; SAUNDERS et al., 

1993). Foi desenvolvido pela OMS a partir de uma entrevista com 150 itens aplicada em 

amostra de 1888 pacientes de cuidados primários na Austrália, Bulgária, Kênia, México, 

Noruega e Estados Unidos; a escolha das questões finais foi baseada na consistência interna 

da escala e outras análises fatoriais (LIMA et al., 2005).  

É um instrumento com 10 itens, desenvolvido para identificar vários padrões de uso de 

álcool, de fácil aplicação e correção e com validação em vários países. Este instrumento é 

utilizado para ações de prevenção, realizadas em serviços de diferentes níveis e em diversos 

contextos (BABOR et al., 2001).  

No Brasil, o AUDIT foi utilizado em estudos populacionais (MENDOZA-SASSI; 

BÉRIA, 2003) e em hospital geral (FIGLIE et al., 1997). Foi validado por Méndez (1999) em 

pacientes de cuidados primários, resultando em sensibilidade de 91,8%, especificidade de 

62,3% e valor preditivo positivo de 34,9% para ponto de corte de 7/8 quando comparadas ao 

padrão-ouro (critérios da CID-10). Também foi validado por Lima et al. (2005) em amostra 

de população urbana em Salvador – BA. 

De acordo com Saunders et al. (1993), as dez questões do AUDIT representam três 

domínios conceituais: consumo de álcool (itens 1 a 3), dependência (itens 4 a 6) e 

consequências relacionadas ao álcool (itens 7 a 10). Dawe e Mattick (1997) apresentam uma 

separação diferente em relação aos domínios conceituais do AUDIT: consumo de álcool (itens 

1 a 3), comportamento de consumo (itens 4 a 6), reações adversas (itens 7 e 8) e problemas 
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relacionados ao álcool (itens 9 e 10). Babor et al. (2003) separam os domínios conceituais do 

AUDIT em uso de risco de álcool (itens 1 a 3), sintomas de dependência (itens 4 a 6) e uso 

nocivo de álcool (itens 7 a 10). Um modelo bidimensional foi proposto por Medina-Mora, 

Carreno e De La Fuente (1998), sugerindo que o primeiro fator do AUDIT é composto pelos 

itens relacionados ao nível de consumo (itens 1 a 3) e o segundo fator é composto pelas 

demais questões relacionadas aos problemas e consequências relacionados ao consumo.  

Comparando os escores do AUDIT com diagnósticos baseados em entrevista 

estruturada compreensiva, exames físicos e laboratoriais, dois pontos de corte produziram 

máxima sensibilidade e especificidade: 8 e 10 (SAUNDERS et al., 1993).  

Quando o respondente obtém um escore de 8 ou mais pontos, o consumo é 

considerado de risco, um escore de 15 ou mais pontos indica uso nocivo e um escore de 20 

pontos ou mais indica provável dependência de álcool. No manual sobre o uso do AUDIT 

também se recomenda a redução ou aumento do ponto de corte do instrumento no uso com 

determinados grupos para aperfeiçoar seu poder de detecção (BABOR et al., 2003). Babor et 

al. (2003) estabeleceram um ponto de corte de 7 para homens e mulheres acima de 65 anos de 

idade, com a finalidade de aumentar a sensibilidade nesta população. 

O ponto de corte para consumo de risco do AUDIT é o mesmo para homens e 

mulheres, não levando em consideração que as mulheres sofrem mais danos com menor nível 

de consumo que os homens. Assim, é possível que um mesmo escore represente maior risco 

de danos físicos relacionados ao álcool para mulheres, quando comparadas aos homens. 

Apesar disso, alguns autores consideram que os itens do AUDIT são igualmente relevantes 

para ambos, homens e mulheres, independentemente da idade (DAWE; MATTICK, 1997).  

Algumas pesquisas disponíveis sobre as propriedades psicométricas do AUDIT 

mostram que o desempenho deste instrumento pode variar em função da amostra e local no 
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qual é aplicado (PENG et al., 2008). Em um estudo de revisão, Allen et al. (1997) referem que 

a sensibilidade do AUDIT variou entre 38 e 94% e a especificidade entre 66 e 90%. 

 

1.4.2. CAGE 

 

 O CAGE foi desenvolvido com base em estudo realizado no Memorial Hospital da 

Carolina do Norte, Estados Unidos (EWING, 1984). Foi inicialmente validado em hospital 

psiquiátrico, em sua versão original (MAYFIELD; McLEOD; HALL, 1974) e em português 

(MASUR; MONTEIRO, 1983), já tendo sido validado em hospital geral em francês (RUEFF; 

CRNAC; DARNE, 1989). Foi utilizado em pacientes ambulatoriais (BUCHSBAUM et al., 

1991) e em estudos populacionais brasileiros (MOREIRA, 1993; GIGANTE, 1988). Apesar 

de seu uso em estudos epidemiológicos brasileiros, o CAGE não foi validado para a 

população geral no Brasil (LIMA et al., 2005).  

O CAGE é um instrumento de rastreamento de quatro itens com respostas objetivas 

(sim/não), designado para identificar e avaliar possível abuso de álcool e dependência. É 

extremamente curto e facilmente administrado. Apresentou boa confiabilidade interna na 

correlação de seus quatro itens, indicando que o instrumento é medida de um único constructo 

homogêneo (MISCHKE; VENNERI, 1987). 

Uma resposta afirmativa para duas ou mais questões indicam possível abuso de álcool. 

A literatura também propõe que sejam feitas adaptações mudando-se o ponto de corte do 

instrumento a fim de garantir especificidade e sensibilidade satisfatórias (AERTGEERTS; 

BUNTINX; KESTER, 2004). Alguns autores recomendam o ponto de corte ≥1 dependendo 

da população estudada (SAITZ et al., 1999; CORRADI-WEBSTER; LAPREGA; 

FURTADO, 2005; CASTELLS; FURLANETTO, 2005; CHERPITEL, 1999). 
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 O nome do instrumento refere-se às suas questões em inglês: 

C - Cut down - “Have you ever felt you should cut down on your drinking?” 

A - Annoyed - “Have people annoyed you by criticizing your drinking?” 

G - Guilty - “Have you ever felt bad or guilty about your drinking?” 

E - Eye opener - “Have you ever had a drink first thing in the morning to steady your nerves 

or to get rid of a hangover?”. 

 

1.4.3. TWEAK e T-ACE 

 

 O TWEAK e o T-ACE foram instrumentos originalmente desenvolvidos para 

identificar o consumo de álcool de risco em mulheres grávidas. Ambos são curtos e 

facilmente administrados e pontuados. 

 O TWEAK foi desenvolvido como forma alternativa do MAST4 para uso em 

mulheres, eliminando-se questões mais típicas do comportamento masculino (RUSSELL; 

BIGLER, 1979). É um instrumento de 5 itens, cujo nome é um acrônimo das questões em 

inglês:  

T - Tolerance - “How many drinks can you hold?”  

W - Worried - “Have close friends or relatives worried or complained about your drinking in 

the past year?”  

E - Eye-opener - “Do you sometimes take a drink in the morning when you first get up?” 

A - Amnesia - stands for blackouts - “Has a friend or family member ever told you about 

things you said or did while you were drinking that you could not remember?”  

K - K/Cut down - “Do you sometimes feel the need to cut down on your drinking?”  

                                                 
4 MAST – Michigan Alcohol Screening Test - 25 itens, instrumento de rastreamento de abuso e dependência de álcool 
(SELZER, 1971). 
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Um ponto de corte de dois ou mais é usado para indicar que um consumo de risco 

pode estar presente (DAWE; MATTICK, 1997), sendo que as duas primeiras questões valem 

2 pontos e as demais valem 1 ponto, em caso de resposta afirmativa, com escore máximo de 7 

pontos. 

Waterson e Murray-Lyon (1988) afirmaram menor sensibilidade do CAGE para 

determinar uso de risco de álcool em clínicas pré-natais que em outros ambientes 

psiquiátricos. A partir desse estudo, alguns autores propuseram uma modificação no 

questionário CAGE para ser usado com gestantes (SOKOL; MARTIER; AGER, 1989). Este 

instrumento recebeu o nome de T-ACE, e foi validado no Brasil em 2002 (FABBRI, 2002). O 

T-ACE é um instrumento com apenas quatro questões, e seu nome também é um acrônimo da 

versão original em inglês:  

T - Tolerance - “How many drinks does it take to make you feel high?  

A – Annoyance - “Have people annoyed you by criticizing your drinking?”  

C - Cut down - “Have you felt you ought to cut down on your drinking?” 

E - Eye-opener - “Have you ever had a drink first thing in the morning to steady your nerves 

or to get rid of a hangover?” 

O ponto de corte de dois ou mais indica um possível consumo de risco (DAWE; 

MATTICK, 1997). 

Russell (1994) concluiu que o TWEAK parece ser mais sensível e menos específico 

que o T-ACE, mas ambos claramente superam o MAST e o CAGE no rastreamento do 

consumo de risco de álcool durante a gravidez. 

As versões dos instrumentos em português estão em anexo (Anexo 3). 
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1.4.4. Outros instrumentos/derivados 

 

 Outros instrumentos de detecção do uso de álcool foram criados a partir daqueles já 

existentes.  

 Dos derivados do AUDIT, o AUDIT-PC consiste em apenas cinco itens (itens 1, 2, 4, 

5 e 10), e utiliza os mesmos escores (PICCINELLI et al., 1997). O AUDIT-C inclui os três 

primeiros itens do AUDIT (BUSH et al., 1998). O Five-Shot foi construído com três questões 

do CAGE e duas do AUDIT (SEPPA; LEPISTO; SILLANAUKEE, 1998). 

  

1.5. A questão do gênero 

 

 A literatura sobre aplicação de instrumentos de rastreamento de uso nocivo de álcool 

mostra diferenças em sua eficácia de acordo com o gênero do respondente, indicando um 

desempenho que varia de acordo com esse fator, como veremos detalhadamente em seção 

posterior. 

Gênero é um conceito cultural vinculado à forma como a sociedade constrói as 

diferenças sexuais, atribuindo status diferente a homens e mulheres. Refere-se à construção 

social de sexo, procurando diferenciar o conceito de sexo, que designa apenas a caracterização 

anátomo-fisiológica das pessoas, de gênero, que se refere à dimensão social da sexualidade 

humana (SCOTT, 1990). O termo é utilizado neste estudo devido à tradução literal da 

terminologia utilizada pelo Projeto GENACIS internacional, o qual trabalha com o conceito 

de gender (gênero em português), referindo-se a homens e mulheres.  
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1.5.1. Diferenças biológicas e sociais entre homens e mulheres no consumo do álcool e 

suas consequências 

 

Atualmente, as pesquisas na área de álcool e outras drogas têm testado e aplicado 

modelos integrativos para o entendimento das etiologias dos transtornos relacionados ao 

consumo de substâncias. Este modelo considera os múltiplos fatores que podem estar 

envolvidos na etiologia dos problemas com álcool e outras drogas: biológicos, psicológicos e 

socioculturais. Essas pesquisas têm tentado minimizar a dicotomia que existiu por diversas 

décadas entre biológico/não-biológico e enfatizar a interconexão entre estes dois fatores. 

Segundo este modelo, esses dois fatores são dependentes e interagem influenciando o 

comportamento de beber e o uso de drogas. 

Do ponto de vista biológico, as mulheres teriam respostas diferentes ao consumo de 

bebidas alcoólicas. As razões levantadas para tentar explicar as diferenças no padrão de 

ingestão entre homens e mulheres estariam baseadas nos seguintes fatos: os homens começam 

a beber com menor idade e há uma repressão social e cultural para que as mulheres não 

bebam em excesso (uso nocivo ou problemático), fazendo com que mesmo aquelas que 

bebem em excesso procurem esconder esse fato (DAWSON; ARCHER, 1992). Além disso, 

entre homens e mulheres há diferenças orgânicas importantes, sendo que mulheres 

apresentam peso corporal menor, maior quantidade de tecido adiposo, menor massa muscular, 

menor volume de água corpórea e menor quantidade de enzimas metabolizadoras de álcool no 

estômago (álcool-desidrogenase). Há ainda outras variações no metabolismo e flutuações 

hormonais, tanto próprias das funções fisiológicas reprodutivas como decorrentes da ingestão 

de anticoncepcionais e/ou terapias de reposição hormonal (DAWSON; ARCHER, 1992). 

Algumas diferenças hereditárias moldam as respostas individuais ao álcool, incluindo 

o risco de desenvolver complicações pelo uso nocivo da bebida, e essas diferenças podem 
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estar relacionadas ao gênero: as mulheres parecem ser mais vulneráveis que os homens a 

doenças hepáticas ligadas ao álcool, doença cardiovascular e dano cerebral (WILSNACK; 

WILSNACK, 1997). As razões para essa vulnerabilidade não são bem compreendidas. 

Em média, mulheres têm propensão a consumir menos bebidas alcoólicas que os 

homens, havendo, inclusive, menor probabilidade de beberem de forma pesada ou mesmo 

moderada (WILSNACK; WILSNACK, 2002). Os padrões de beber entre as mulheres que 

consomem álcool tendem a ser bastante diferentes dos masculinos; os femininos, quase 

sempre, caracterizam-se por episódios mais raros de consumo pesado episódico (binge 

drinking5). As mulheres tendem a beber mais frequentemente, ingerindo menores quantidades 

de álcool, em cada ocasião; no entanto, elas, diferentemente dos homens, desenvolvem 

complicações ligadas ao álcool, como hepatite alcoólica e cirrose alcoólica, após a ingestão de 

pequenas quantidades cumulativas (DAWSON; ARCHER, 1992; DAWSON, 1996; BECKER 

et al., 1996; BRIENZA; STEIN, 2002).  

O National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA, 1995) define como 

consumo nocivo ou de risco homens que bebem mais de 14 drinques por semana ou mais de 4 

drinques por ocasião e mulheres que bebem mais de 7 drinques por semana ou mais de 3 

drinques por ocasião. 

Diretrizes do Australian National Health and Medical Research Council (NH&MRC; 

POLS; HAWKS, 1992) definem o consumo de álcool de baixo risco e o consumo nocivo ou 

de risco. Recomendam como baixo risco o consumo de 14 drinques padrão para mulheres e 

28 para homens por semana, com ao menos dois dias sem consumo de álcool. O consumo 

nocivo ou de risco é definido como 2 a 4 drinques por dia ou 14 a 28 drinques por semana 

para mulheres e 4 a 6 drinques por dia ou mais de 28 drinques por semana para homens.  

                                                 
5 Binge drinking – é caracterizado por um padrão de beber se embriagando, em geral estabelecido como consumo de 5 ou 
mais doses por ocasião (WECHSLER et al., 1994; PLANT; PLANT, 2006). 
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Outro estudo mostrou que mulheres alcoolistas têm maior suscetibilidade que os 

homens para desenvolvimento de miopatia e cardiomiopatia, apresentando pior desempenho 

em testes neurofisiológicos do que homens alcoolistas com história similar de bebida 

(URBANO-MARQUEZ et al., 1995). Igualmente, as taxas de mortalidade são maiores entre 

as mulheres do que entre homens que fazem consumo pesado de álcool, sendo as causas mais 

frequentes as doenças cardiovasculares e hepáticas, pancreatite, acidentes, violência, suicídio 

e câncer (LINDBERG; AGREN, 1988; SMITH; CLONINGER; BRADFORD, 1983). 

 É importante lembrar ainda os riscos de síndrome alcoólica fetal e defeitos congênitos 

associados ao uso de álcool na gestação, suspeitados há muitos anos e comprovados desde a 

década de 60 (LEMOINE et al., 1968; JONES; SMITH, 1973; WHO, 1998).  

Os ambulatórios e serviços de atendimento clínico são locais privilegiados para as 

ações preventivas relacionadas a problemas com álcool. Para a maioria das mulheres, é no 

período da gestação que se intensifica o contato com serviços e profissionais da saúde. A 

detecção de problemas clínicos e psiquiátricos que causariam danos ao feto deveria ser 

prioridade do acompanhamento pré-natal. No entanto, devido a inúmeros fatores 

psicossociais, os serviços pré-natais não conseguem atrair muitas das mulheres que 

apresentam maior risco, como as mais jovens, as menos instruídas ou de baixo nível 

socioeconômico.  

 

1.6. Diferenças na eficácia de instrumentos na detecção de consumo de álcool para 

homens e mulheres  

 

Relacionadas às diferenças biológicas, psicológicas e socioculturais quanto aos 

padrões de consumo de álcool, comportamentos relacionados e suas consequências entre 

homens e mulheres (DAWSON; ARCHER, 1992; WILSNACK; WILSNACK, 2002), estudos 
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em populações especiais apontam resultados diferentes também na eficácia de instrumentos 

de detecção de uso de álcool, indicando que nenhum rastreador ou ponto de corte é perfeito 

para identificar transtornos de uso de álcool através dos gêneros.  

Os instrumentos de rastreamento de uso de álcool podem ter desempenho diferente 

para homens e mulheres por diversas razões. O estigma associado ao consumo pesado de 

álcool pelas mulheres (GOMBERG, 1988) pode levá-las a relatar menor consumo de álcool e 

problemas relacionados com mais frequência que os homens. As mulheres também têm menor 

probabilidade de experimentar consequências sociais evidentes do consumo pesado, tais como 

dificuldades no emprego, econômicas ou legais (WEISNER, 1990; ROBBINS, 1989) e, 

portanto, podem escapar às questões do instrumento que focalizem essas experiências. Como 

visto anteriormente, as mulheres sofrem mais consequências adversas com menores níveis de 

consumo de álcool quando comparadas aos homens, portanto questões sobre consumo de 

álcool que identificam o uso nocivo ou dependência em homens consequentemente podem ser 

menos sensíveis para as mulheres (DAWSON, 1994). 

Entretanto, os estudos de validação de instrumentos de rastreamento de uso de álcool 

frequentemente não incluem mulheres ou não apresentam análises específicas de gênero. 

 

1.6.1. Estudos realizados em populações especiais 

 

Uma revisão aponta que, embora a prevalência de problemas relacionados ao álcool ou 

outras drogas seja maior entre os homens, as mulheres têm menor probabilidade de serem 

diagnosticadas quando comparadas a eles, em unidades de saúde (BRIENZA; STEIN, 2002).  

Cherpitel et al. (2005) compararam o desempenho de instrumentos de rastreamento em 

homens e mulheres de um serviço de emergência na Polônia, referindo que a sensibilidade do 
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RAPS46 e do AUDIT foi significativamente melhor do que do CAGE para a dependência do 

álcool entre os homens, embora a especificidade tenha sido pior. Entre as mulheres, embora 

os números fossem pequenos, a sensibilidade para o abuso e uso nocivo e para a dependência 

de álcool foi significativamente melhor para o RAPS4-QF7 do que para o CAGE ou o AUDIT 

com um ponto de corte de 8 em ambos. O desempenho do AUDIT com um ponto de corte de 

3 foi similar ao RAPS4-QF para as mulheres. Entre os homens, a sensibilidade foi mais alta, 

mas a especificidade foi consideravelmente mais baixa para o RAPS4-QF comparado ao 

CAGE com um ponto de corte de 1 ou para o AUDIT com um ponto do corte de 8.  

Aertgeerts et al. (2001), em estudo comparando o desempenho do AUDIT, CAGE e 

seus derivados (AUDIT-PC, AUDIT-C e Five-Shot) em pacientes na Bélgica, confirmaram 

resultados anteriores de que o AUDIT é igualmente apropriado para homens e mulheres; 

entretanto, afirmaram que as propriedades de rastreamento foram melhores entre os homens. 

Para os homens, o ponto de corte de 5 para o AUDIT e AUDIT-C apresentou melhor 

sensibilidade (82% e 78%, respectivamente) do que o ponto de corte recomendado, de 8 

pontos. 

O AUDIT pode ser especialmente útil na detecção de uso nocivo de álcool em 

mulheres (REINERT; ALLEN, 2002); também tem mostrado resultados promissores quando 

testado em adolescentes e adultos jovens, sendo menos eficiente em pacientes idosos 

(REINERT; ALLEN, 2002; CHUNG et al., 2000). 

Um estudo atual em jovens com média de idade de 18 a 20 anos em um departamento 

de emergência, avaliando o AUDIT-C, RAPS4-QF, FAST8, CRAFFT9, RUFT-Cut10, e dois 

itens do DSM-IV, encontrou que o DSM-IV-2 teve melhor desempenho na detecção de 

                                                 
6 RAPS - Rapid Alcohol Problems Screen é um instrumento de rastreamento de problemas relacionados ao consumo de 
álcool; RAPS4 é uma versão mais curta do RAPS com apenas 4 itens (CHERPITEL, 1995d). 
7  RAPS4-QF - as mesmas questões do RAPS4 e mais dois itens de quantidade e frequência (CHERPITEL, 2002). 
8  FAST - 4 itens derivados do AUDIT (HODGSON et al., 2002). 
9  CRAFFT - 6 itens (KNIGHT et al., 1999). 
10 RUFT-Cut - instrumento de 5 itens baseado em itens do AUDIT, CRAFFT e CAGE (KELLY et al., 2004). 
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transtornos relacionados ao uso de álcool (88% de sensibilidade e 90% de especificidade), 

seguido pelo FAST e AUDIT-C. Nenhuma diferença significativa entre os gêneros foi 

encontrada no desempenho dos instrumentos, exceto o FAST, cujo desempenho foi 

ligeiramente melhor entre as mulheres (área sob a curva ROC de 92% em mulheres versus 

78% em homens ) (KELLY et al., 2009). 

A revisão de Bradley et al. (1998a) encontrou que o CAGE, o AUDIT e o TWEAK 

foram os melhores testes de identificação de dependência de álcool em mulheres, sendo mais 

sensíveis em estudos com mulheres negras comparadas às brancas. Baseados nos dados da 

revisão, os autores concluem que o TWEAK, com um ponto de corte de 2 ou mais, parece ser 

o melhor instrumento para identificar mulheres com consumo pesado ou abuso de álcool e 

dependência em populações com miscigenação racial.  

Os questionários breves de rastreamento podem ser menos sensíveis para abuso ou 

dependência de álcool entre as mulheres, particularmente os instrumentos que questionam 

sobre o consumo de álcool. Além disso, pode ser necessário usar mais pontos de corte 

diferentes para mulheres do que para homens (BRADLEY et al., 1998a).   

King (1986) referiu que o CAGE teve bom desempenho na detecção de bebedores de 

risco atuais (definidos como oito ou mais drinques em um dia) em uma amostra no Reino 

Unido, com sensibilidade de 84%, especificidade de 95% e valor preditivo positivo de 45% 

usando um ponto de corte de duas ou mais respostas positivas. 

Uma revisão sistemática sobre instrumentos de rastreamento em atenção primária 

encontrou que o AUDIT foi mais efetivo para identificar os sujeitos com uso de risco, 

perigoso ou nocivo de álcool (sensibilidade 51-97%; especificidade 78-96%), enquanto o 

CAGE foi superior na detecção de abuso e dependência de álcool (sensibilidade 43-94%; 

especificidade 70-97%), concluindo que ambos os instrumentos tiveram desempenho 
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consistentemente melhor que outros métodos, incluindo questões de quantidade e frequência 

(FIELLIN; CARRINGTON; O’CONNOR, 2000).  

Alguns estudos apontam ainda que os instrumentos de rastreamento são superiores aos 

testes de laboratório na detecção do consumo problemático ou pesado de álcool 

(HOEKSEMA; DE BOCK, 1993; YERSIN et al., 1995; AERTGEERTS et al., 2001). 

No Brasil, os estudos de comparação de instrumentos de detecção de uso de álcool são 

realizados em ambientes terapêuticos, como hospitais gerais, maternidades e enfermarias de 

pronto-socorro (ROSA et al., 1998; PAZ-FILHO et al., 2001; AMARAL; MALBERGIER, 

2004; CORRADI-WEBSTER; LAPREGA; FURTADO, 2005; CASTELLS;  

FURLANETTO, 2005; MORAES; VIELLAS; REICHENHEIM, 2005). Grande parte dos 

estudos internacionais também tem trabalhos realizados em unidades de saúde (CHERPITEL 

et al., 2005; COOK et al., 2005).  

 

1.6.2. Estudos realizados em população geral 

 

Dos estudos realizados em população geral encontrados, a maioria foi conduzida nos 

Estados Unidos (CHAN; PRISTACH; WELTE, 1994; CHERPITEL, 1999, 2002; DAWSON; 

GRANT; STINSON, 2005; DAWSON; PULAY; GRANT, 2010). Dos demais, dois foram 

realizados na Suécia (BERGMAN; KÄLLMÉN, 2002; SELIN, 2003), Alemanha (BÜHLER 

et al., 2004; RUMPF et al., 2002) e Canadá (BERNARDS et al., 2007; BISSON; NADEAU; 

DEMERS, 1999), um na Finlândia (AALTO et al., 2006) e na França (BATAILLE et al., 

2003) e um trabalho comparou estudos de vários países (Suíça, Espanha, Reino Unido, 

Suécia, Finlândia, Holanda, República Tcheca e Hungria) (KNIBBE et al., 2006).  
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1.6.2.1. Medidas de eficácia - validade de critério 

 

Entre os estudos que avaliaram a eficácia dos instrumentos através das medidas de 

sensibilidade, especificidade, área sob a curva ROC e valores preditivos positivo e negativo, 

Aalto et al. (2006) encontraram que o AUDIT, AUDIT-C, AUDIT-PC, AUDIT-QF e Five 

Shot foram igualmente efetivos quando os pontos de corte foram ajustados para mulheres, 

apresentando sensibilidade entre 0,84 e 0,93 e especificidade 0,83 e 0,90.  Entretanto, o 

AUDIT-3 e o CAGE não foram tão efetivos entre as mulheres. Outro estudo também apontou 

que o AUDIT e AUDIT-C revelaram áreas sob a curva ROC significativamente maiores que o 

LAST11 para as mulheres para consumo de risco e “qualquer critério” (91%) (RUMPF et al., 

2002). Também avaliando o AUDIT-C, Dawson, Grant e Stinson (2005) referiram que o 

instrumento apresentou área sob a curva ROC de 87% para dependência, 83% para 

transtornos relacionados ao álcool e 98% para consumo de risco, com ponto de corte maior ou 

igual a cinco para homens; para mulheres, as medidas foram respectivamente de 90%, 87% e 

96%, com pontos de corte ≥3.   

O trabalho de Bataille et al. (2003) afirma que o CAGE é o mais efetivo dos 

marcadores isolados para identificar o consumo pesado em ambos os gêneros, tendo 

apresentado área sob a curva ROC de 73% para homens e 71% para mulheres. Contrariando 

esses resultados, Bisson, Nadeau e Demers (1999) encontraram que nenhum escore do CAGE 

apresentou simultaneamente boa sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e não 

discriminou os bebedores pesados dos moderados. Outro estudo não encontrou diferenças 

significativas para o CAGE, com sensibilidade pouco maior entre as mulheres (0,70) do que 

entre os homens (0,59) (CHERPITEL, 1999). A mesma autora, em trabalho posterior, refere 

                                                 
11 LAST – Lübeck Alcohol Dependence and Abuse Screening Test – 7 itens, combinando itens do CAGE e do MAST 
(RUMPF et al., 1997). 
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que o CAGE não foi eficaz na detecção de abuso de álcool, apresentando sensibilidade mais 

baixa entre as mulheres (0,31 a 0,60) (CHERPITEL, 2002).  

O estudo de Cherpitel (1999) apontou que o TWEAK foi mais sensível para os 

homens (0,83) que para as mulheres (0,66). O LAST mostrou a menor sensibilidade para 

detectar “qualquer critério” entre as mulheres (65%) (RUMPF et al., 2002).  

Dawson, Pulay e Grant (2010), avaliando separadamente apenas dois itens sobre 

quantidade de consumo de álcool em estudo populacional nos Estados Unidos, referem que 

esses itens apresentaram desempenho semelhante ao AUDIT-C, ressaltando, no entanto, que 

os pontos de corte variaram nos subgrupos populacionais.  

 

1.6.2.2. Avaliação de itens 

 

Avaliando o AUDIT, o estudo de Bernards et al. (2007) afirma que os três primeiros 

itens do instrumento contribuem muito mais que os outros sete para o escore total para ambos 

os gêneros e que a estrutura básica da relação entre os itens foi muito similar para homens e 

mulheres. O estudo refere ainda que o item de frequência de consumo identificou uma 

substancial proporção de homens e mulheres que têm rara ou nenhuma consequência 

negativa.   

Os achados do estudo de Knibbe et al. (2006), em comparação transnacional dos 

escores nos itens e intercorrelação entre itens do AUDIT, mostraram que em seis países 

“esquecimento” foi a consequência negativa mais referida (entre 46,6% na Finlândia e 7,6% 

na Suíça) entre os homens, e houve menor variabilidade entre os itens referidos. Para as 

mulheres a variabilidade foi maior, a consequência mais referida também foi “esquecimento” 

em cinco países, seguida por “culpa” e “remorso”.  As diferenças de gênero foram maiores na 
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Suíça (2,3-7,0) e na Hungria (2,4-4,3). De todos os itens, o referente à frequência de consumo 

teve a correlação total de item mais baixa em todos os países, exceto na Hungria.  

Chan, Pristach e Welte (1994) referem que os homens tiveram mais respostas positivas 

que as mulheres em todos os itens do CAGE; homens tiveram probabilidade três vezes maior 

de resposta positiva ao item “beber de manhã” que as mulheres (30,5% versus 15,9% 

respectivamente).  

Examinando a inconsistência de identificação de problemas relacionados ao álcool 

pelo CAGE e DSM-IV, Bühler et al. (2004) concluíram que o CAGE pode ser mais 

apropriado para detectar problemas relacionados ao álcool entre mulheres. Referem que os 

homens tiveram classificação congruente com mais frequência que as mulheres (50,2% versus 

23,9%) e que homens foram quase duas vezes mais propensos a ser congruentes em abuso de 

álcool.  

 

1.6.2.3. Estudos de teste – reteste 

 

Avaliando o AUDIT para consumo de risco, Bergman e Källmén (2002) apresentaram 

consistência interna (α Cronbach) de 0,83 para homens com ponto de corte de 8 ou mais, e 

0,75 e ponto de corte de 6 ou mais para mulheres, respectivamente. Outro estudo, também 

avaliando o AUDIT, aponta que a confiabilidade em termos de correlação entre os testes foi 

mais alta entre homens (0,84) que entre as mulheres (0,79), com ponto de corte ≥8, 

sensibilidade de 75%, especificidade de 96% e kappa 0,738 para homens e ponto de corte ≥6, 

sensibilidade de 78%, especificidade de 93% e kappa 0,675 para as mulheres (SELIN, 2003). 

Refere ainda que a confiabilidade global para medir consumo de risco (AUDIT ≥ 8) kappa = 

0,700 é satisfatória. 
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Em síntese, estudos em população geral apontaram que os instrumentos que 

apresentaram melhor desempenho na detecção de uso de álcool para homens foram o AUDIT 

e seus derivados (BERGMAN; KÄLLMÉN, 2002; BERNARDS et al., 2007; DAWSON; 

GRANT; STINSON, 2005; KNIBBE et al., 2006; RUMPF et al., 2002; SELIN, 2003), 

seguido do CAGE (BATAILLE et al., 2003; CHAN; PRISTACH; WELTE, 1994), e do 

LAST, TWEAK e RAPS4 (RUMPF et al., 2002; CHERPITEL, 1999, 2002). Entre as 

mulheres, os instrumentos que apresentaram boa eficácia foram o AUDIT e seus derivados 

(AALTO et al., 2006; BERGMAN; KÄLLMÉN, 2002; BERNARDS et al., 2007; DAWSON; 

GRANT; STINSON, 2005; KNIBBE et al., 2006; RUMPF et al., 2002; SELIN, 2003), o 

CAGE (BATAILLE et al., 2003; BÜHLER et al., 2004; CHERPITEL, 1999) e o Five Shot e 

RAPS4 (AALTO et al., 2006; CHERPITEL, 2002) (Anexo 4 – Tabela 1).  

Esta avaliação foi realizada com base nos resultados apontados pelos estudos, 

ressaltando-se que foram utilizados pontos de corte variados, populações distintas e diferentes 

tipos de medidas de desempenho, o que possibilita apenas uma estimativa sobre a melhor 

eficácia dos instrumentos de acordo com o gênero. Os estudos sobre a eficácia de 

instrumentos de detecção de uso de álcool são bastante heterogêneos, incluem análises de 

diferentes medidas e vários modelos estatísticos, dificultando comparações, agrupamento de 

resultados e restringindo a viabilidade de uma metanálise. Avaliam também diferentes 

aspectos relacionados ao uso de álcool, como consumo nocivo, problemático, provável 

dependência e consequências negativas, bem como utilizam diferentes definições de 

quantidades de doses para intoxicação. As diferenças culturais relacionadas aos papéis dos 

gêneros também podem influenciar na interpretação dos itens e, consequentemente, nos 

escores dos instrumentos (Anexo 4 – Tabela 2). 

 Além da escassez de estudos populacionais de avaliação psicométrica de instrumentos 

de detecção de uso problemático de álcool, principalmente em países em desenvolvimento, 
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não foi encontrada revisão sistemática sobre o tema, tampouco focalizando as diferenças de 

gênero.  

A classificação errônea de casos de uso nocivo ou dependência de álcool afeta não 

apenas diretrizes de tratamento e prevenção, mas também a avaliação dos impactos dos 

problemas relacionados ao álcool na saúde e na economia (CAETANO, 1999). O aumento do 

consumo e dos problemas relacionados ao álcool e suas implicações para a saúde pública 

indicam a necessidade e urgência de adequação de instrumentos de rastreamento às diferenças 

de gênero e idade da população geral.  

O estudo atual tem como proposta avaliar a eficácia dos instrumentos de detecção de 

uso nocivo de álcool inseridos no questionário GENACIS (Anexo) em um inquérito 

populacional em amostra estratificada e representativa, levando em conta as diferenças de 

gênero e faixas etárias. Como citado anteriormente, grande parte da literatura de comparação 

desses instrumentos mostra estudos realizados em populações especiais, como, por exemplo, 

em tratamento em unidades básicas de saúde. Comparar os instrumentos de detecção em 

amostra populacional representativa pode melhor elucidar sua aplicabilidade no rastreamento 

precoce dos problemas com o uso de álcool na população em geral, possibilitando prover 

resultados mais significativos para as dimensões da população brasileira em geral. 

 

1.7. O Projeto GENACIS 

 

Em 1993 formou-se um grupo composto por representantes de vários países, o 

International Research Group on Gender and Alcohol (IRGGA). Com o objetivo de elaborar 

pesquisas multinacionais examinando aspectos das diferenças e influências de gênero no 

consumo de álcool e os problemas relacionados a este consumo, criou-se o Projeto GENACIS 

(Gender, Alcohol and Culture: an International Study). Seu principal objetivo é melhorar o 
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entendimento de como as características individuais e sociais influenciam o comportamento 

de beber em homens e mulheres e compará-los em diferentes países e culturas. A partir dos 

dados obtidos nos levantamentos realizados, o projeto GENACIS pretende também ajudar na 

elaboração de medidas de prevenção e intervenção para os problemas relacionados ao uso de 

álcool em homens e mulheres, além de auxiliar no desenvolvimento de medidas sensíveis à 

questão de gênero e políticas sobre o álcool. As pesquisas realizaram-se através de um 

questionário padronizado, adaptado às diferentes culturas, que possibilitou a comparação dos 

dados de vários países. Em 1998, o Brasil passou a fazer parte desse grupo de pesquisas, 

coordenado pela Dra. Florence Kerr-Corrêa (Departamento de Neurologia, Psicologia e 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista - UNESP). 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as propriedades psicométricas dos 

instrumentos CAGE, TWEAK e T-ACE, utilizando-se o AUDIT como padrão-ouro, segundo 

gênero e faixa etária. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

 Comparar a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos e 

áreas sob a curva ROC dos seguintes instrumentos: CAGE, TWEAK, T-ACE, em 

relação ao AUDIT (padrão-ouro). 

 Investigar o desempenho dos instrumentos CAGE, TWEAK, T-ACE segundo gêneros 

e faixas etárias.  

O AUDIT é um instrumento validado no Brasil (MÉNDEZ, 1999; LIMA et al., 2005) 

e utilizado em diversos trabalhos para rastreamento de uso nocivo e dependência de álcool, o 

que permite sua utilização como “padrão-ouro”, tendo sido utilizado com esta finalidade em 

outros estudos (HODGSON et al., 2003; VINSON et al., 2004).  Destaca-se que as diferenças 

na sensibilidade e especificidade desses instrumentos foram estimadas e analisadas de acordo 

com o gênero e as faixas etárias.  

A avaliação da sensibilidade e especificidade de instrumentos mais curtos em 

comparação ao AUDIT pode prover informações que norteiem o uso desses instrumentos de 

rastreamento na rotina de unidades de saúde, propiciando a detecção precoce do uso nocivo 

do álcool, levando-se em conta o gênero e a idade do paciente. 
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3. MÉTODO  

 

3.1. Local do estudo 

 

O município de São Paulo é capital do estado de São Paulo, é a maior cidade do Brasil 

e do hemisfério sul. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimou no censo uma 

população de 10.434.252 no município e 17.834.664 na região metropolitana de São Paulo 

(IBGE, 2000).  

 

3.2. Delineamento  

 

 O presente estudo é uma comparação de instrumentos de rastreamento realizado a 

partir dos dados de um inquérito epidemiológico transversal, realizado na região 

metropolitana de São Paulo, SP. 

 

3.3. Amostragem 

 

A população de estudo é constituída por sujeitos com idade igual ou superior a 18 

anos, residentes na área urbana dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo 

(RMSP), a partir de uma amostra probabilística estratificada por conglomerados. Os 

municípios foram agrupados em dois estratos. O primeiro compreende unicamente o 

município de São Paulo (MSP) e no segundo estrato, denominado Interior RMSP, foram 

alocados todos os outros municípios da região.  

Os dados foram analisados para o total da região metropolitana de São Paulo e, em 

separado, para o município de São Paulo. Nesse sentido, o tamanho da amostra foi 
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determinado buscando-se atender às necessidades de precisão das estimativas para o 

município de São Paulo, uma vez que não foram feitas estimativas, em separado, para o 

Interior da RMSP.   

Frente o objetivo do Projeto GENACIS de estimar a prevalência de uso de álcool, 

tabaco e outras drogas em distintos subgrupos populacionais, foram considerados, para fins de 

cálculo do tamanho de amostra, os seguintes domínios: homens de 18 a 34 anos, de 35 a 59, 

de 60 anos ou mais de idade e mulheres nas mesmas faixas etárias. Os dados referentes à 

população residente no município de São Paulo, segundo esses subgrupos populacionais e 

estratos encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - População em área urbana do município de São Paulo, segundo idade e sexo 

em 2000 

 Homens Mulheres Total 

Idade  

(em anos) 

N % * N %* N %* 

18 a 34 1482501 21,5 1579953 22,9 3062454 44,4 

35 a 59 1332416 19,3 1549219 22,5 2881635 41,8 

60 e mais 386052 5,6 566705 8,2 952757 13,8 

Total 3200969 46,4 3695877 53,6 6896846 100,0 

Fonte: Censo 2000 – Fundação IBGE  

 

Para cálculo do tamanho de amostra, foi utilizada a expressão algébrica referente à 

estimação de proporções, uma vez que a maior parte das estimativas do estudo seriam 

proporções de indivíduos com determinada característica: 

( )
deff

zd
PPn ⋅

−
= 20

)1.(  
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onde P é a proporção de indivíduos estimada; z é o valor na curva normal reduzida, 

correspondente ao nível de confiança utilizado na determinação do intervalo de confiança de 

P; d é o erro de amostragem admitido e deff é o efeito do delineamento. 

Considerou-se que a proporção estimada nos subgrupos populacionais é de 50% (P = 

0,50), uma vez que a pesquisa possuía múltiplos objetivos e essa proporção seria aquela que 

levaria à obtenção do maior tamanho de amostra. Adotou-se como efeito do delineamento, a 

estimativa de 1,5, correspondente ao acréscimo que se esperava ter na variância das 

estimativas em função da utilização de delineamento complexo de amostragem (sorteio de 

conglomerados e ponderação). Para um coeficiente de confiança de 95% (z=1,96) e um erro 

de amostragem de 10% (correspondente à diferença máxima de 0,10 entre a estimativa e o 

parâmetro populacional P), 
( )

1445,1
96,110,0

)50,01.(50,0
20 =⋅

−
=n , que foi arredondado para 150. 

Considerando a intenção de garantir que 150 homens de 60 anos ou mais fossem 

entrevistados no menor domínio do município de São Paulo, calculou-se o número de 

domicílios que deveriam ser visitados para se obter esse número de entrevistas. Considerando 

que o Censo de 2000 contabilizou 2827849 domicílios no município de São Paulo e tomando 

por base a razão de 0,1365 entre população residente de 60 anos ou mais e domicílios (Tabela 

3), foram sorteados 1099 domicílios (150/0,1365=1099).  

 

Tabela 3 - Razão população/domicílio em área urbana do município de São Paulo, 

segundo idade e sexo em 2000 

Idade Homens Mulheres 

18 a 34 0,5242 0,5587 

35 a 59 0,4712 0,5478 

60 e mais 0,1365 0,2004 
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Foram incluídas na amostra todas as pessoas com 60 anos ou mais residentes nos 

domicílios sorteados. Para a localização das pessoas das outras faixas etárias, foi sorteada 

parte dos domicílios: cerca de um terço no MSP e metade nos municípios do Interior da 

RMSP.  

Na Tabela 4 estão indicados os números esperados de entrevistas para cada subgrupo 

populacional, em cada estrato. 

 

Tabela 4 - Distribuição esperada de entrevistas, segundo idade, sexo e local 

Idade MSP Interior Total RMSP 

18 a 34 861 229 1090 

35 a 59 744 197 941 

60 e mais 370 92 462 

Total 1975 518 2493 

 

Considerando uma taxa de não resposta de 20%, foi sorteado um número maior de 

domicílios: 1400 no MSP (1099/0.80=1374) e 1000 no Interior RMSP (768/0,8=960). Dessa 

forma foram identificadas em torno de 3117 pessoas elegíveis (2469 no MSP e 648 no 

Interior da RMSP), das quais 2493 deveriam ser entrevistadas. 

 

Processo de amostragem  

 

O processo de amostragem utilizado foi o da amostragem por conglomerados em dois 

estágios: setor censitário e domicílio. Foram sorteadas 60 unidades primárias de amostragem 

(setores censitários), sendo 35 no MSP e 25 no Interior RMSP. O sorteio foi com 

probabilidade proporcional ao tamanho, expresso pelo número de domicílios em área urbana. 

As frações de amostragem de primeiro estágio foram: 
M

M35
f i

1
⋅

=  no município de São 
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Paulo e 
M

M25
f i

1
⋅

=  no Interior RMSP, sendo M  o número total de domicílios em área 

urbana (M=2827849 no MSP e M=1974753 no Interior RMSP) e iM  o número de domicílios 

do setor censitário i.  

 Todos os domicílios existentes nos setores censitários sorteados foram arrolados, em 

campo, elaborando-se a listagem de endereços. A partir dessa listagem, foram sorteados 40 

domicílios no município de São Paulo e 20 domicílios no interior da Grande São Paulo, sendo 

as frações de amostragem de segundo estágio: 
i

2 M
40

f =  e
iM

f 20
2 = , respectivamente. 

A fração de amostragem global é expressa por: 21 fff ⋅=  

2020
1

2827849
1400

M
40

M
M35

f
i

i ≅=⋅
⋅

= , no MSP 

    
3950

1
1974753

5002025
≅=⋅

⋅
=

i

i

MM
M

f , no Interior RMSP. 

 

Essas frações de amostragem são relativas à população de 60 anos ou mais. Para os os 

sujeitos com idade inferior a 60 anos, em função do sorteio de parte dos domicílios, as frações 

foram: 
2800

1
=f  no MSP e 

7900
1

=f  no Interior da RMSP. 

Para compensar as diferentes probabilidades de seleção, foram introduzidos pesos na 

análise dos dados. 

A coleta de dados resultou em 2083 sujeitos.  
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3.4. Procedimentos  

 

O questionário GENACIS possui 119 questões, divididas em 15 seções: identificação 

(domicílio e moradores), dados sociodemográficos, experiência de trabalho, rede social, saúde 

geral e estilo de vida, antecedentes familiares de uso de álcool, saúde emocional, tabagismo, 

quantidade e frequência de consumo de álcool, contexto familiar de consumo de álcool,  

consequências de consumo de álcool, uso de álcool por pessoas próximas, uso de outras 

substâncias, sexualidade, relacionamento íntimo e violência entre casais. O questionário foi 

traduzido e adaptado para o Brasil, tendo sido utilizado em pesquisa anterior (KERR-

CORRÊA et al., 2005). 

O treinamento da aplicação do questionário GENACIS, direcionado a uma equipe de 

entrevistadores com experiência anterior em pesquisas comunitárias, foi realizado pela 

Professora Titular Florence Kerr-Corrêa e Professoras Doutoras Maria Cristina Pereira Lima e 

Adriana Marcassa Tucci. Este treinamento envolveu questões específicas sobre álcool e seu 

consumo e comportamentos associados. O questionário foi revisto item a item, garantindo a 

compreensão do contexto e objetivos do estudo. Também houve role-playings simulando 

situações as quais os entrevistadores supunham que haveria dificuldades em manejar. A 

maioria dos entrevistadores eram mulheres, porque tradicionalmente no Brasil, as mulheres 

obtêm acesso mais facilmente nas residências, especialmente quando são tratadas questões 

mais íntimas. 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação do questionário GENACIS em 

entrevistas pessoais pela equipe de entrevistadores treinados, nas residências selecionadas. 

Foram enviadas cartas às casas selecionadas informando os objetivos do estudo, metodologia, 

sua realização em vários países e enfatizada a importância da participação das pessoas, ainda 

que não obrigatória. O acesso a mais informações foi oferecido por um site na Internet 
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(http://www.viverbem.fmb.unesp.br/projeto_genacis.asp). Os entrevistadores usaram jalecos e 

crachás de identificação e a privacidade foi garantida. Para prevenir que crianças interferissem 

na entrevista, os entrevistadores levaram gizes de cera e objetos que pudessem mantê-las 

entretidas.  

A maioria das recusas foi de homens e famílias moradores de estratos 

socioeconômicos mais altos, frequentemente morando em prédios. Diferentes estratégias 

foram utilizadas para tentar reverter a recusa. A primeira foi elaborar uma carta mais 

detalhada, contendo números de telefones para contato em São Paulo e inclusive números de 

telefones celulares dos coordenadores dos entrevistadores.  

Os entrevistadores foram supervisionados mensalmente pelos coordenadores da equipe 

e 10% das entrevistas foram checadas para garantia de qualidade. 

 

3.5. Variáveis 

 

3.5.1. Consumo de álcool 

 

Todo tipo de álcool consumido (cerveja, vinho, destilado, etc.) foi padronizado em 

um drinque contendo de 12 a 15 gramas de etanol, que é o tamanho médio do drinque no 

Brasil.  

Os respondentes foram considerados abstinentes quando referiram não ter bebido no 

último ano. Consumo leve infrequente foi definido como 1 a 2 drinques por ocasião, menos de 

uma vez por semana. Consumo leve frequente foi definido como 1 a 2 drinques em uma 

ocasião semanalmente ou mais. Consumo moderado infrequente foi definido como 3 a 4 

drinques por ocasião, menos que semanalmente. Consumo moderado frequente foi definido 

como 3 a 4 drinques por ocasião semanalmente ou mais. Consumo pesado infrequente foi 
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definido como cinco ou mais drinques por ocasião menos de uma vez por semana, com ou 

sem problemas associados ao consumo. Consumo pesado frequente foi definido como cinco 

ou mais drinques em uma ocasião, semanalmente ou mais, sem problemas associados ao uso. 

Consumo pesado frequente com problemas foi definido por: 1) ao menos cinco drinques por 

ocasião semanalmente ou mais no último ano, com problemas associados com o consumo e 

ao menos um dos que seguem: 2) consequência negativa nos últimos doze meses (por 

exemplo, consequências legais, clínicas, psiquiátricas, familiares, no trabalho); 3) algum 

critério de dependência. Todas as categorias de consumo são mutuamente exclusivas. 

 

3.5.2. Instrumentos  

 

As respostas às perguntas dos instrumentos foram obtidas através de questões 

incluídas no questionário GENACIS. Após a identificação das questões do questionário 

referente aos itens dos instrumentos, foram criadas variáveis para cada item, somando-se 

depois para compor o escore referente a cada instrumento.   

As questões do questionário GENACIS que abrangem as perguntas dos instrumentos 

estão descritas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Questões do questionário GENACIS referentes a cada instrumento avaliado 

Questão do instrumento Questões do GENACIS 
AUDIT  

1 E7 
2 E15 
3 E16.a 
4 G9.e 
5 G4.a,b + G9.f 
6 G9.c;g 
7 G9.h 
8 G9.i 
9 G5.b 
10 G5.d + G6 + G7.a a h 

CAGE  
1 G10 
2 G5.g + G6 + G7.a a h 
3 G9.h 
4 G9.c,d,g 

TWEAK  
1 E6 
2 G7.a,c,d + G5 + G6 + G7.a a h 
3 G9.c,d,g 
4 G9,i 
5 G10 

T-ACE  
1 E6 
2 G5.g + G6 + G7.a a h 
3 G10 
4 G9.c,d,g 

 

 

3.6. Tratamento estatístico 

 

 Foram avaliados a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos positivo e 

negativo obtidos por cada instrumento. Os resultados foram comparados pelos testes usuais de 
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proporções, através da distribuição binomial ou de sua aproximação normal. Um teste de 

associação que corrige para o efeito do desenho amostral (Teste de Rao-Scott, Intervalos de 

Confiança de 95%) foi utilizado na análise univariada (COUTINHO; SCAZUFCA; 

MENEZES, 2008). Em todas as análises foi fixado como probabilidade de ocorrência do erro 

de primeira espécie o valor alfa de 5% (SIEGEL; CASTELLAN, 2006). 

 Posteriormente foi realizado o cálculo da área sob a curva ROC (METZ, 1986) e os 

respectivos intervalos de confiança para cada instrumento, utilizando-se o AUDIT como 

padrão-ouro. 

 Para efeitos de análise todos os abstinentes foram incluídos, considerados como não 

pontuados/positivos nos instrumentos.    

 As análises foram realizadas através do programa estatístico Stata 10.0 (STATA 

CORPORATION, 2007). 

 

3.7. Considerações éticas  

 

 O projeto GENACIS foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de 

Botucatu – UNESP, em 13 de setembro de 2004. O recorte desta tese foi aprovado pelo 

mesmo Comitê de Ética em 06 de agosto de 2007. Os participantes foram entrevistados 

apenas após assinarem o consentimento informado e garantido o sigilo de seus nomes.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Descrição da amostra 

 

A taxa de resposta foi de 74,9%. Na amostra houve predominância de mulheres 

(58,4%), indivíduos casados (60,8%) e com renda per capita inferior a 150 reais (37,9%) 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 - Características sociodemográficas da amostra da região metropolitana de São 

Paulo (n=2083) 

 

* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; a Teste de Rao Scott 
 

 

         Homens 
(n=867/ 41,6%)

         Mulheres 
(n=1216/ 58,4%)

      Total 
        (n=2083) 

 n %* n %* n %* pa

Idade  
(em anos) 

   0,47

18 a 29 258 32,8 324 30,5 582 31,6 
30 a 39 193 23,8 257 22,8 450 23,3 
40 a 49 140 19,3 212 19,4 352 19,4 
50 a 59 107 12,9 159 13,3 266 13,1 
60-mais 169 11,1 262 13,9 431 12,6 
Estado civil    <0,0001
Casados 558 64,3 663 57,6 1221 60,8 
Viúvos 21 1,8 157 9,2 178 5,7 
Divorciados 44 4,7 103 8,1 147 6,5 
Nunca foram casados 244 29,2 293 25,0 537 27,0 
Educação    0,05
Analfabeto 21 2,2 76 5,0 97 3,4 
Sabe ler, mas não 
frequentou a escola 

21 2,1 36 2,5 57 2,3 

Até 4 anos 196 20,2 308 23,3 504 21,8 
Até 8 anos 214 25,2 259 22,4 473 23,7 
Médio incompleto 72 8,4 64 6,0 136 7,1 
Médio completo 217 27,0 329 27,2 546 27,1 
Superior incompleto 50 6,3 51 4,5 101 5,4 
Superior completo 73 8,7 92 9,1 165 8,9 
Renda per capita 
(em Reais) 

   0,0001 

0 a 150   248 30,6 484 44,3 732 37,9 
151 a 300 196 22,6 260 20,0 456 21,3 
301 a 600 215 23,8 250 18,6 465 21,1 
601 ou mais 208 22,9 222 17,0 430 19,8 
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A Tabela 7 mostra o consumo de álcool detalhado da amostra, onde se observa o 

predomínio de mulheres abstinentes (69,7%) e com consumo leve infrequente (17,5%). 

Embora haja elevado número de abstinentes (39,1%) e consumo leve infrequente (12,2%) 

entre os homens quando comparados às mulheres, eles apresentam mais consumo pesado, seja 

este infrequente (ou binge drinking; 6,4%), frequente (6,4%) ou consumo pesado frequente 

com problemas (11,3%).  

 

Tabela 7 - Padrão de consumo de álcool nos últimos 12 meses por gênero em amostra da 

região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

        Homens        Mulheres     Total 
Padrão de consumo n % * n %* n %*
Abstinente 361 39,1 846 69,7 1207 55,3
Leve infrequente 101 12,2 214 17,5 315 15,0
Leve frequente 63 7,0 39 2,9 102 4,8
Moderado infrequente 51 6,3 53 4,4 104 5,3
Moderado frequente 91 11,2 20 1,5 111 6,1
Pesado infrequente 48 6,4 18 1,4 66 3,8
Pesado frequente 50 6,4 11 1,1 61 3,6
Pesado frequente com problemas 102 11,3 15 1,3 117 6,1
Total 867 100,0 1216 100,0 2083 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott 

 

Em relação ao consumo de álcool por faixa etária (Tabela 8), observa-se que o número 

de abstinentes aumenta com a idade e que é o padrão predominante em todas as faixas etárias. 

O consumo leve infrequente foi mais prevalente nos indivíduos entre 18 e 29 anos (18,7%) e o 

leve frequente na faixa etária de 60 anos ou mais (7,4%). Entre o consumo moderado, tanto o 

infrequente quanto o frequente foram maiores entre sujeitos de 40 a 49 anos de idade (8,3 e 

9,0%, respectivamente). O consumo pesado apresentou-se maior nas faixas de idade mais 

jovens, sendo o pesado infrequente (5,7%) e o pesado frequente com problemas (8,5%) maior 
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entre os indivíduos de 18 a 29 anos de idade; o pesado frequente prevaleceu entre os 

indivíduos de 40 a 49 anos de idade. 

 

Tabela 8 - Padrão de consumo de álcool nos últimos 12 meses por faixa etária em 

amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083)  

Faixa etária 
 18 a 29 30 a 39 40 a 49   50 a 59 60 ou mais Total 
Padrão de 
consumo 

n % * n % * n % * n % * n % * na % *

Abstinente 281 48,3 231 51,0 191 50,6 174 66,3 330 76,6 1207 55,3
Leve 
infrequente 

110 18,7 70 1,6 47 12,4 42 13,5 44 10,1 313 15,0

Leve 
frequente 

18 2,8 24 5,5 15 4,8 13 6,1 32 7,4 102 4,8

Moderado 
infrequente 

44 7,2 26 5,3 26 8,3 5 0,8 3 0,7 104 5,3

Moderado 
frequente 

28 4,4 31 8,0 28 9,0 16 6,6 8 1,8 111 6,1

Pesado 
infrequente 

30 5,7 16 3,3 11 4,1 6 2,6 3 0,7 66 3,8

Pesado 
frequente 

25 4,4 14 3,3 13 5,1 5 2,4 4 1,1 61 3,6

Pesado 
frequente 
com 
problemas 

46 8,5 38 7,3 21 5,6 5 1,7 7 1,5 117 6,1

Total 582 100,0 450 100,0 352 100,0 266 100,0 431 100,0 2081 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 

 

A Tabela 9 mostra os padrões de consumo de álcool segundo gênero e faixa etária. 

Entre os homens, houve predomínio de abstinentes em todas as faixas etárias. O consumo leve 

infrequente foi mais prevalente nos indivíduos entre 18 e 29 anos (17,4%) e o leve frequente 

na faixa etária de 60 anos ou mais (12,7%). O consumo moderado, tanto o infrequente 

(11,7%) quanto o frequente (15,9%) foram maiores entre sujeitos de 40 a 49 anos de idade. O 

consumo pesado apresentou-se maior entre os mais jovens, sendo o pesado infrequente maior 
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entre os indivíduos de 18 a 29 anos de idade (8,4%), o pesado frequente entre os indivíduos 

de 40 a 49 anos de idade (8,9%) e o pesado frequente com problemas entre os sujeitos de 30 a 

39 anos de idade (15,6%). 

Entre as mulheres, também houve predomínio de abstinentes em todas as faixas 

etárias. O consumo leve infrequente foi mais prevalente entre as mulheres de 30 a 39 anos 

(20,1%) e o leve frequente na faixa etária de 50 a 59 anos (4,0%). O consumo moderado 

infrequente foi maior entre as respondentes na faixa etária de 18 a 29 anos (7,5%) e o 

moderado frequente entre mulheres de 40 a 49 anos de idade (3,0%). O consumo pesado 

apresentou-se maior entre as mulheres mais jovens, sendo o pesado infrequente (3,1%) e o 

pesado frequente com problemas (3,0%) maior entre 18 e 29 anos de idade. O pesado 

frequente apresentou igual prevalência nas faixas etárias de 18 a 29 e 40 a 49 anos de idade 

(1,7%). 
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Tabela 9 - Padrão de consumo de álcool nos últimos 12 meses em homens e mulheres por 

faixa etária em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083)  

Faixa etária 
Homens 18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 ou mais Total 
Padrão de 
consumo 

n % * n % * n % * n % * n % * n % *

Abstinente 87 34,6 64 31,8 50 33,7 56 52,0 104 62,8 361 39,1
Leve 
infrequente 

41 17,4 17 11,0 10 6,0 15 12,3 18 10,3 101 12,2

Leve 
frequente 

11 3,7 16 8,7 7 6,0 7 8,6 22 12,7 63 7,0

Moderado 
infrequente 

21 6,9 11 6,3 15 11,7 1 0,4 3 1,8 51 6,3

Moderado 
frequente 

21 7,5 27 14,7 21 15,9 14 13,0 8 4,4 91 11,2

Pesado 
infrequente 

20 8,4 13 6,1 8 7,1 4 4,9 3 1,8 48 6,4

Pesado 
frequente 

20 7,2 11 5,7 10 8,9 5 5,3 4 2,6 50 6,4

Pesado 
frequente 
com 
problemas 

37 14,3 34 15,6 19 10,7 5 3,6 7 3,6 102 11,3

Total 258 100,0 193 100,0 140 100,0 107 100,0 169 100,0 867 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0002, Teste de Rao Scott 
Continua... 
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...Continuação 
Faixa etária 

Mulheres 18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 ou mais Total 
Padrão de 
consumo 

n % * n % * n % * n % * n % * na % *

Abstinente 194 61,4 167 68,9 141 65,7 118 78,6 226 86,4 846 69,7
Leve 
infrequente 

69 20,0 53 20,1 37 18,1 27 14,6 26 9,9 212 17,5

Leve 
frequente 

7 2,0 8 2,5 8 3,7 6 4,0 10 3,7 39 2,9

Moderado 
infrequente 

23 7,5 15 4,3 11 5,2 4 1,1 0 0,0 53 4,4

Moderado 
frequente 

7 1,4 4 1,6 7 3,0 2 1,1 0 0,0 20 1,5

Pesado 
infrequente 

10 3,1 3 0,7 3 1,4 2 0,6 0 0,0 18 1,4

Pesado 
frequente 

5 1,7 3 1,1 3 1,7 0 0,0 0 0,0 11 1,1

Pesado 
frequente 
com 
problemas 

9 3,0 4 0,9 2 1,2 0 0,0 0 0,0 15 1,3

Total 324 100,0 257 100,0 212 100,0 159 100,0 262 100,0 1214 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0056, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
 
 
 
4.2. Escores obtidos nos diferentes instrumentos 
 
  

Os escores do AUDIT referentes a consumo de pouco risco (0 a 7) foram mais 

prevalentes entre as mulheres quando comparadas aos homens (97,2%). Os demais escores 

foram maiores para os homens (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Escores do AUDIT por gênero em amostra da região metropolitana de São 

Paulo (n=2083)  

       Homens       Mulheres    Total 
Escore do AUDIT n % * n %* n %*
0 a 7 684 78,6 1183 97,2 1867 88,4
8 a 15 147 17,2 27 2,2 174 9,3
16 a 19 18 1,9 4 0,4 22 1,1
20 a 40 18 2,2 2 0,3 20 1,2
Total 867 100,0 1216 100,0 2083 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott; Escores: ≥8 
consumo de risco; ≥15 uso nocivo; ≥20 provável dependência (BABOR et al., 2003). 
 

A maioria dos sujeitos em todas as faixas etárias teve escores entre 0 e 7 no AUDIT. A 

maioria dos indivíduos nos escores de 8 a 15 tinha entre 18 e 49 anos de idade. Os escores de 

20 a 40 foram maiores entre os respondentes de 40 a 49 anos de idade (2,2%) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Escores do AUDIT por faixa etária em amostra da região metropolitana de 

São Paulo (n=2083) 

Escore do AUDIT 
     0 a 7      8 a 15      16 a 19     20 a 40    Total 
Faixa etária n % * n %* n %* n %* na %*
18 a 29 491 84,5 71 11,7 13 2,5 7 1,2 582 100,0
30 a 39 396 87,5 46 10,5 4 0,5 4 1,5 450 100,0
40 a 49 310 86,9 32 10,5 3 0,4 7 2,2 352 100,0
50 a 59 250 93,7 13 5,4 2 0,7 1 1,8 266 100,0
60-mais 418 96,9 12 2,9 0 0,0 1 0,2 431 100,0
Total 1865 88,4 174 9,3 22 1,1 20 1,2 2081 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0004, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
 

Na Tabela 12, a maioria dos escores do AUDIT são mais prevalentes entre os mais 

jovens (18 a 29 anos de idade) em ambos os gêneros, com exceção dos escores entre 20 e 40, 

que se mostraram mais prevalentes entre homens de 40 a 49 anos (40,2%) e 30 a 39 anos de 
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idade (32,4%).    

Entre os homens, os sujeitos de 50 a 59 anos e de 60 anos ou mais tiveram maiores 

escores entre 0 e 7 (14,3 e 13,1%, respectivamente).  

As mulheres nas faixas etárias entre 30 e 39 anos apresentaram maiores escores de 0 a 

7 (23,1%) e de 8 a 15 (18,1%). As respondentes entre 40 e 49 anos de idade apresentaram 

escores entre 0 e 7 (19,5%), de 8 a 15 (18,6%) e 16 a 19 (11,8%). Mulheres de 50 a 59 anos e 

de 60 anos ou mais de idade apresentaram maiores escores entre 0 e 7 (13,6 e 14,3%, 

respectivamente). 

 

Tabela 12 - Escores do AUDIT por faixa etária para homens e mulheres em amostra da 

região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

Escore do AUDIT 
Homens    0 a 7     8 a 15    16 a 19    20 a 40   Total 
Faixa etária n % * n %* n %* n %* n %*
18 a 29 186 31,2 57 37,7 10 69,6 5 22,5 258 32,8
30 a 39 144 23,0 41 27,7 4 12,6 4 32,4 193 23,8
40 a 49 104 18,3 27 22,4 2 7,1 7 40,2 140 19,3
50 a 59 93 14,3 11 8,2 2 10,7 1 2,3 107 12,9
60-mais 157 13,1 11 4,0 0 0,0 1 2,6 169 11,1
Total 684 100,0 147 100,0 18 100,0 18 100,0 867 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0063, Teste de Rao Scott 

Escore do AUDIT 
Mulheres    0 a 7      8 a 15      16 a 19   20 a 40    Total 
Faixa etária n % * n %* n %* n %* na %*
18 a 29 305 29,5 14 56,2 3 88,2 2 100,0 324 30,5
30 a 39 252 23,1 5 18,1 0 0,0 0 0,0 257 22,8
40 a 49 206 19,5 5 18,6 1 11,8 0 0,0 212 19,4
50 a 59 157 13,6 2 3,5 0 0,0 0 0,0 159 13,3
60-mais 261 14,3 1 3,6 0 0,0 0 0,0 262 13,9
Total 1181 100,0 27 100,0 4 100,0 2 100,0 1214 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0653, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
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O escore 1 do CAGE foi maior tanto para homens (12,5%) quanto para mulheres 

(3,9%), comparado aos demais escores. O escore 2, considerado como ponto de corte padrão 

do instrumento, apresentou maior prevalência entre os homens (5,4%) (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Escores do CAGE por gênero em amostra da região metropolitana de São 

Paulo (n=2083)  

           Homens            Mulheres          Total 
Escore do CAGE n % * n %* n %*
0  675 78,3 1149 94,2 1824 86,7
1 111 12,5 45 3,9 156 8,0
2 49 5,4 16 1,3 65 3,2
3 23 2,8 2 0,1 25 1,4
4 9 1,0 4 0,4 13 0,7
Total 867 100,0 1216 100,0 2083 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott; Escores: ≥2 
possível abuso de álcool (EWING, 1984). 

 

A faixa etária de 40 a 49 anos foi aquela com maior percentual de sujeitos com ponto 

de corte ≥2 (7,5%) (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Escores do CAGE por faixa etária em amostra da região metropolitana de 

São Paulo (n=2083)  

Escore do CAGE 
 0   1   2  3  4   Total 
Faixa 
etária 

n %* n % * n %* n %* n %* na %*

18 a 29 473 81,1 67 12,0 28 4,3 10 1,7 4 0,8 582 100,0
30 a 39 387 86,2 37 7,8 18 3,6 6 1,9 2 0,5 450 100,0
40 a 49 299 84,9 27 7,6 16 4,9 5 1,3 5 1,3 352 100,0
50 a 59 250 94,9 11 3,7 1 0,3 2 0,3 2 0,7 266 100,0
60-mais 413 95,7 14 3,2 2 0,5 2 0,5 0 0,0 431 100,0
Total 1822 86,7 156 8,0 65 3,2 25 1,4 13 0,7 2081 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0653, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
 

 
O escore 1 do CAGE foi maior entre homens (17,0%) e mulheres (7,3%) de 18 a 29 

anos de idade. O ponto de corte padrão apresentou maior prevalência para a faixa etária de 40 

a 49 anos de idade entre os homens (8,5%) e de 18 a 29 anos entre as mulheres (2,5%).   

Os escores acima de 1 do CAGE mostraram prevalências muito baixas entre as 

mulheres acima de 40 anos de idade (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Escores do CAGE por faixa etária para homens e mulheres em amostra da 

região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

Escore do CAGE 
Homens   0   1   2   3   4  Total 
Faixa 
etária 

n %* n % * n %* n %* n %* n %*

18 a 29 183 72,9 45 17,0 18 6,1 10 3,5 2 0,4 258 100,0
30 a 39 142 75,5 29 13,1 14 6,4 6 4,0 2 1,0 193 100,0
40 a 49 102 75,5 16 11,0 14 8,5 5 2,8 3 2,1 140 100,0
50 a 59 95 90,4 8 7,0 1 0,6 1 0,4 2 1,6 107 100,0
60-mais 153 91,0 13 7,2 2 1,3 1 0,5 0 0,0 169 100,0
Total 675 78,3 111 12,5 49 5,4 23 2,8 9 1,0 867 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0223, Teste de Rao Scott 

Escore do CAGE 
Mulheres   0   1   2   3   4   Total 
Faixa 
etária 

n %* n % * n %* n %* n %* na %*

18 a 29 290 89,0 22 7,3 10 2,5 0 0,0 2 1,2 324 100,0
30 a 39 245 96,3 8 2,8 4 0,9 0 0,0 0 0,0 257 100,0
40 a 49 197 93,2 11 4,7 2 1,7 0 0,0 2 0,5 212 100,0
50 a 59 155 98,9 3 0,8 0 0,0 1 0,3 0 0,0 159 100,0
60-mais 260 99,1 1 0,0 0 0,0 1 0,6 0 0,0 262 100,0
Total 1147 94,2 45 3,9 16 1,3 2 0,1 4 0,4 1214 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0653, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
 

 

Os escores positivos do TWEAK (≥2) foram significativamente maiores entre os 

homens (Tabela 16).  
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Tabela 16 - Escores do TWEAK por gênero em amostra da região metropolitana de São 

Paulo (n=2083) 

         Homens            Mulheres          Total 
Escore do TWEAK n % * n %* n %*
0  354 38,7 837 69,1 1191 54,8
1 342 41,4 329 26,6 671 33,5
2 94 10,6 34 2,8 128 6,5
3 44 5,6 11 0,9 55 3,1
4 22 2,6 3 0,3 25 1,4
5 11 1,1 2 0,3 13 0,7
Total 867 100,0 1216 100,0 2083 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott; Escores: ≥ 2 
consumo de risco (DAWE; MATTICK, 1997). 

 

A Tabela 17 mostra que o escore 2, ponto de corte padrão do TWEAK, é maior entre 

os mais jovens (18 a 29 anos de idade; 9,6%). 

   

Tabela 17 - Escores do TWEAK por faixa etária em amostra da região metropolitana de 

São Paulo (n=2083) 

Escore do TWEAK 
   0   1   2 3 4 5  Total 
Faixa 
etária 

n %* n %* n %* n %* n %* n %* na %*

18 a 29 274 47,8 211 35,4 58 9,6 25 4,6 10 1,8 4 0,7 582 100,0
30 a 39 229 50,6 171 38,2 28 5,8 13 2,5 8 2,5 1 0,4 450 100,0
40 a 49 188 49,8 116 35,8 26 7,6 13 4,9 4 0,6 5 1,3 352 100,0
50 a 59 172 65,7 82 30,2 6 2,5 3 0,6 0 0,0 3 0,9 266 100,0
60-mais 328 76,3 89 20,3 10 2,3 1 0,3 3 0,8 0 0,0 431 100,0
Total 1191 54,8 669 33,5 128 6,5 55 3,1 25 1,4 13 0,7 2081 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 

 

O escore 1 do TWEAK foi maior entre homens de 30 a 39 anos (46,8%) e entre as 

mulheres de 18 a 29 anos (30,9%). O ponto de corte padrão apresentou maior prevalência para 
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a faixa etária de 18 a 29 anos de idade entre os homens (14,6%) e de 40 a 49 anos entre as 

mulheres (5,9%).   

Os escores acima de 2 do TWEAK mostraram prevalências muito baixas entre as 

mulheres acima de 40 anos de idade (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Escores do TWEAK por faixa etária para homens e mulheres em amostra 

da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

Escore do TWEAK 
Homens 0 1 2 3 4 5  Total 
Faixa 
etária 

n %* n %* n % * n %* n %* n %* n %*

18 a 29 83 34,2 104 40,1 40 14,6 19 7,2 9 3,3 3 0,7 258 100,0
30 a 39 63 31,1 85 46,8 26 11,6 10 4,5 8 5,2 1 0,8 193 100,0
40 a 49 49 33,3 56 43,2 15 9,6 13 10,4 3 1,0 4 2,5 140 100,0
50 a 59 54 50,9 45 41,8 4 4,7 1 0,6 0 0,0 3 2,0 107 100,0
60-mais 105 63,3 52 29,7 9 5,2 1 0,8 2 1,0 0 0,0 169 100,0
Total 354 38,7 342 41,4 94 10,6 44 5,6 22 2,6 11 1,1 867 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott 

Escore do TWEAK 
Mulheres 0 1 2 3 4 5 Total 
Faixa 
etária 

n %* n %* n %* n %* n %* n %* na %*

18 a 29 191 60,9 107 30,9 18 4,9 6 2,1 1 0,5 1 0,7 324 100,0
30 a 39 166 68,7 86 30,2 2 0,4 3 0,7 0 0,0 0 0,0 257 100,0
40 a 49 139 64,5 60 29,2 11 5,9 0 0,0 1 0,2 1 0,2 212 100,0
50 a 59 118 78,6 37 20,2 2 0,6 2 0,6 0 0,0 0 0,0 159 100,0
60-mais 223 85,4 37 13,7 1 0,3 0 0,0 1 0,6 0 0,0 262 100,0
Total 837 69,1 327 26,6 34 2,8 11 0,9 3 0,3 2 0,3 1214 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0004, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
 

Os escores positivos do T-ACE (≥2) foram significativamente maiores entre os 

homens (Tabela 19).  
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Tabela 19 - Escores do T-ACE por gênero em amostra da região metropolitana de São 

Paulo (n=2083) 

         Homens          Mulheres         Total 
Escore do T-ACE n % * n %* n %*
0  354 38,7 837 69,1 1191 54,8
1 329 40,4 323 26,2 652 32,9
2 121 13,3 43 3,3 164 8,0
3 48 6,1 8 0,8 56 3,3
4 15 1,5 5 0,5 20 1,0
Total 867 100,0 1216 100,0 2083 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott; Escores: ≥ 2 
consumo de risco (DAWE; MATTICK, 1997). 

 

A Tabela 20 mostra que o ponto de corte padrão do T-ACE é maior entre indivíduos 

na faixa etária de 18 a 29 anos (12,5%). 

 

Tabela 20 - Escores do T-ACE por faixa etária em amostra da região metropolitana de 

São Paulo (n=2083) 

Escore do T-ACE 
   0   1   2   3   4 Total 
Faixa 
etária 

n %* n % * n %* n %* n %* na %*

18 a 29 274 47,8 208 35,0 74 12,5 20 3,7 6 1,0 582 100,0
30 a 39 229 50,6 165 37,0 38 7,6 15 4,1 3 0,9 450 100,0
40 a 49 188 49,8 113 35,3 28 7,9 17 5,6 6 1,4 352 100,0
50 a 59 172 65,7 79 29,7 10 3,2 2 0,4 3 0,9 266 100,0
60-mais 328 76,3 85 19,5 14 3,2 2 0,5 2 0,5 431 100,0
Total 1191 54,8 650 32,9 164 8,0 56 3,3 20 1,0 2081 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p<0,0001, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
 
 
 

Entre os homens, o escore 1 do T-ACE foi mais prevalente entre indivíduos de 30 a 39 

anos de idade (45,1%). O ponto de corte padrão foi maior na faixa etária de 18 a 29 anos 
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(18,7%).   

Para as mulheres, tanto o escore 1 (30,3%) quanto o escore 2 (6,5%) foram maiores na 

faixa etária de 18 a 29 anos (Tabela 21). 

 

Tabela 21 - Escores do T-ACE por faixa etária para homens e mulheres em amostra da 

região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

Escore do T-ACE 
Homens 0 1 2 3 4 Total 
Faixa 
etária 

n %* n % * n %* n %* n %* n %*

18 a 29 83 34,2 103 39,9 51 18,7 17 6,3 4 0,9 258 100,0
30 a 39 63 31,1 82 45,1 32 14,1 13 7,9 3 1,8 193 100,0
40 a 49 49 33,3 54 42,5 18 11,7 15 10,0 4 2,5 140 100,0
50 a 59 54 50,9 42 40,7 7 5,8 1 0,6 3 2,0 107 100,0
60-mais 105 63,3 48 27,6 13 7,2 2 1,3 1 0,5 169 100,0
Total 354 38,7 329 40,4 121 13,3 48 0,5 15 1,5 867 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0001, Teste de Rao Scott 

Escore do T-ACE 
Mulheres 0 1 2 3 4 Total 
Faixa 
etária 

n %* n % * n %* n %* n %* na %*

18 a 29 191 60,9 105 30,3 23 6,5 3 1,1 2 1,2 324 100,0
30 a 39 166 68,7 83 29,3 6 1,5 2 0,4 0 0,0 257 100,0
40 a 49 139 64,5 59 29,0 10 4,4 2 1,7 2 0,5 212 100,0
50 a 59 118 78,6 37 20,2 3 0,8 1 0,3 0 0,0 159 100,0
60-mais 223 85,4 37 13,7 1 0,3 0 0,0 1 0,6 262 100,0
Total 837 69,1 321 26,2 43 3,3 8 0,8 5 0,5 1214 100,0
* percentuais ponderados em função do delineamento amostral; p=0,0006, Teste de Rao Scott; a sem informação 
de 2 sujeitos 
 

4.3. Comparação entre os instrumentos 

 

Com o aumento do ponto de corte observa-se o aumento da especificidade, a 

diminuição da sensibilidade e do percentual da taxa de classificação correta do CAGE (Tabela 



7799  
 

 

Resultados 

22). 

Entre os homens de diferentes faixas etárias a perda de especificidade varia de 3 a 8 

pontos percentuais; a perda de sensibilidade é maior, sendo que a cada ponto aumentado no 

ponto de corte, perde-se cerca de 50% em sensibilidade. 

Os valores preditivos positivos, calculados para o ponto de corte usual, variaram de 

81,8% entre homens de 30 a 39 anos de idade a 93,3% entre homens de 18 a 29 anos de idade. 

Os valores preditivos negativos variaram de 80,7% entre homens de 18 a 29 anos de idade a 

94,6% entre homens de 60 anos ou mais de idade. 

Não foi possível o cálculo de alguns valores preditivos positivos devido à ausência de 

casos positivos para o CAGE e negativos para o AUDIT nas respectivas faixas etárias. 
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Resultados 

Tabela 22 - Propriedades psicométricas do CAGE em relação ao AUDIT segundo faixa 

etária em diferentes pontos de corte para homens em amostra da região 

metropolitana de São Paulo (n=2083) 

* para o ponto de corte padrão do instrumento, ≥ 2 
 
 

 

Homens 
 
CAGE 
(n=81) 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

Valor 
preditivo 
positivo 

(%)* 

Valor 
preditivo 
negativo 

(%)* 

Classificação 
correta  

(%) 

Todas as idades       
≥ 1 80,9 93,6 - - 90,9 
≥ 2 39,9 98,8 90,1 86,0 86,4 
≥ 3 15,3 99,4 - - 81,7 
≥ 4  4,4 99,8 - - 79,7 

18 a 29 anos 
(n=30)      

≥ 1 83,3 91,9 - - 89,5 
≥ 2 38,9 98,9 93,3 80,7 82,2 
≥ 3 15,3 99,5 - - 76,0 
≥ 4  2,8        100,0 - - 72,9 

30 a 39 anos 
(n=22)      

≥ 1 79,6 91,7 - - 88,6 
≥ 2 36,7 97,2 81,8 81,9 81,9 
≥ 3 12,2       98,6 - - 76,7 
≥ 4   4,1        100,0 - - 75,6 

40 a 49 anos 
(n=22)      

≥ 1 83,3 92,3 - - 90,0 
≥ 2 55,6 98,1 90,9 86,4 87,1 
≥ 3 19,4 99,0 - - 78,6 
≥ 4   5,6 99,0 - - 75,0 

50 a 59 anos 
(n=4)      

≥ 1 71,4 97,8 - - 94,4 
≥ 2 28,6        100,0 - 90,3 90,6 
≥ 3 21,4        100,0 - - 89,7 
≥ 4 14,3        100,0 - - 88,8 

60 ou mais  
(n=3)      

≥ 1 75,0 95,5 - - 94,1 
≥ 2 25,0        100,0 - 94,6 94,7 
≥ 3   8,3        100,0 - - 93,5 
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Resultados 

Na Tabela 23, com o aumento do ponto de corte também ocorre o aumento da 

especificidade e a diminuição da sensibilidade do TWEAK entre os homens. 

A perda de sensibilidade chega a ser de 50 pontos percentuais entre um e outro ponto 

de corte aumentado nas diferentes faixas etárias, enquanto a mesma proporção de perda de 

especificidade ocorre com a diminuição do ponto de corte. 

Os valores preditivos positivos para o ponto de corte padrão variam de 75,0% entre 

homens de 60 anos ou mais de idade a 83,1% entre homens de 18 a 29 anos de idade. 

Os valores preditivos negativos para o mesmo ponto de corte variam de 90,5% entre 

homens de 30 a 39 anos de idade a 98,1% entre homens de 60 anos ou mais de idade. 

Não foi possível o cálculo do valor preditivo positivo para os homens de 50 a 59 

anos de idade devido à ausência de casos positivos para o TWEAK e negativos para o AUDIT 

nesta faixa etária. 
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Resultados 

Tabela 23 - Propriedades psicométricas dos TWEAK em relação ao AUDIT segundo 
faixa etária em diferentes pontos de corte para homens em amostra da 
região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

* para o ponto de corte padrão do instrumento, ≥ 2 

Homens 

TWEAK  
(n=171) 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

Valor 
preditivo 
positivo 

(%)* 

Valor 
preditivo 
negativo 

(%)* 

Classificação 
correta  

(%) 

Todas as idades      
≥ 1        100,0 51,7 - - 61,9 
≥ 2 76,5 95,5 81,9 93,8 91,5 
≥ 3 37,7 98,8 - - 85,9 
≥ 4 16,4 99,6 - - 82,0 
≥ 5   5,5 99,8 - - 79,9 

18 a 29 anos 
(n=71) 

     

≥ 1        100,0 44,6 - - 60,1 
≥ 2 81,9 93,5 83,1 93,0 90,3 
≥ 3 38,9 98,4 - - 81,8 
≥ 4 16,7         100,0 - - 76,7 
≥ 5   4,2         100,0 - - 73,3 

30 a 39 anos 
(n=45) 

     

≥ 1        100,0 43,7 - - 58,7 
≥ 2 71,4 93,1 77,8 90,5 87,6 
≥ 3 32,6 97,9 - - 81,3 
≥ 4 14,3 98,6 - - 77,2 
≥ 5   2,0         100,0 - - 75,1 

40 a 49 anos  
(n=35) 

     

≥ 1        100,0 47,1 - - 60,7 
≥ 2 80,6 94,2 82,9 93,3 90,7 
≥ 3 50,0 98,1 - - 85,7 
≥ 4 16,7 99,0 - - 77,9 
≥ 5   8,3 99,0 - - 75,7 

50 a 59 anos  
(n=8) 

     

≥ 1        100,0 58,1 - - 63,5 
≥ 2 57,1         100,0 - 93,9 94,4 
≥ 3 28,6         100,0 - - 90,6 
≥ 4 - - - - - 
≥ 5   0,0         100,0 - - 86,9 

60 ou mais 
(n=12) 

     

≥ 1        100,0 66,9 - - 69,2 
≥ 2 75,0 98,1 75,0 98,1 96,4 
≥ 3 25,0         100,0 - - 94,7 
≥ 4 16,7         100,0 - - 94,1 
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Resultados 

No T-ACE, com o aumento do ponto de corte, a perda de sensibilidade chega a ser de 

55 pontos percentuais nas diferentes faixas etárias, enquanto a perda de especificidade foi de 

até 50% com a diminuição do ponto de corte (Tabela 24). 

Os valores preditivos positivos para o ponto de corte padrão variam de 56,2% para 

homens de 60 anos ou mais de idade a 81,9% entre homens de 18 a 29 anos de idade. 

Os valores preditivos negativos para o mesmo ponto de corte variam de 92,4% entre 

homens de 30 a 39 anos de idade a 98,0% entre homens de 60 anos ou mais de idade. 
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Resultados 

Tabela 24 - Propriedades psicométricas do T-ACE em relação ao AUDIT segundo faixa 

etária em diferentes pontos de corte para homens em amostra da região 

metropolitana de São Paulo (n=2083) 

* para o ponto de corte padrão do instrumento, ≥ 2 
  
 

Homens 

T-ACE  
(n=184) 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

Valor 
preditivo 
positivo 

(%)* 

Valor 
preditivo 
negativo 

(%)* 

Classificação 
correta  

(%) 

Todas as idades      
≥ 1       100,0 51,7 - - 61,9 
≥ 2 79,2 94,3 78,8 94,4 91,1 
≥ 3 30,6 99,0 - - 84,5 
≥ 4   7,6 99,8 - - 80,4 

18 a 29 anos 
(n=72) 

     

≥ 1       100,0 44,6 - - 60,1 
≥ 2 81,9 93,0 81,9 93,0 89,9 
≥ 3 26,4 98,9 - - 78,7 
≥ 4   5,6        100,0 - - 73,6 

30 a 39 anos 
(n=48) 

     

≥ 1       100,0 43,7 - - 58,0 
≥ 2 77,5 93,1 79,2 92,4 89,1 
≥ 3 26,5 97,9 - - 79,8 
≥ 4   6,1        100,0 - - 76,2 

40 a 49 anos  
(n=37) 

     

≥ 1       100,0 47,1 - - 60,7 
≥ 2 83,3 93,3 81,1 94,2 90,7 
≥ 3 47,2 98,1 - - 85,0 
≥ 4   8,3 99,0 - - 75,7 

50 a 59 anos  
(n=11) 

     

≥ 1       100,0 58,1 - - 63,5 
≥ 2 64,3 97,8 81,8 94,8 93,5 
≥ 3 28,6        100,0 - - 90,6 
≥ 4 21,4        100,0 - - 89,7 

60 ou mais  
(n=16) 

     

≥ 1       100,0 66,9 - - 69,2 
≥ 2 75,0 95,5 56,2 98,0 94,1 
≥ 3 25,0        100,0 - - 94,7 
≥ 4   8,3        100,0 - - 93,5 
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Resultados 

Com o aumento do ponto de corte observa-se o aumento da especificidade e a 

diminuição da sensibilidade do CAGE entre as mulheres (Tabela 25), sendo que a cada ponto 

aumentado no ponto de corte a perda de sensibilidade foi de até 100 pontos percentuais nas 

diferentes faixas etárias. A perda de especificidade é menor.  

O ponto de corte padrão (≥2) apresentou baixa sensibilidade entre mulheres em todas 

as faixas etárias. 

Os valores preditivos positivos para o ponto de corte padrão variam de 50,0% para 

mulheres de 30 a 39 anos de idade a 75,0% entre mulheres de 18 a 29 anos e 40 a 49 anos de 

idade. 

Os valores preditivos negativos para o mesmo ponto de corte variam de 96,8% entre 

mulheres de 18 a 29 anos de idade a 98,8% entre mulheres de 30 a 39 anos de idade. 

Não foi possível o cálculo do valor preditivo positivo para as mulheres de 50 a 59 anos 

e de 60 anos ou mais de idade devido à ausência de casos positivos para o CAGE e negativos 

para o AUDIT nessas faixas etárias. 
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Resultados 

Tabela 25 - Propriedades psicométricas do CAGE em relação ao AUDIT segundo faixa 

etária em diferentes pontos de corte para mulheres em amostra da região 

metropolitana de São Paulo (n=2083) 

* para o ponto de corte padrão do instrumento, ≥2 
 
 

 

 

Mulheres 

CAGE  
(n=22) 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

Valor 
preditivo 
positivo 

(%)* 

Valor 
preditivo 
negativo 

(%)* 

Classificação 
correta  

(%) 

Todas as idades       
≥ 1 78,8 96,5 - - 96,0 
≥ 2 45,5 99,4 68,2 98,5 97,9 
≥ 3 12,1 99,8 - - 97,4 
≥ 4   9,1 99,9 - - 97,4 

18 a 29 anos 
(n=12) 

     

≥ 1 78,9 93,8 - - 92,9 
≥ 2 47,4 99,0 75,0 96,8 96,0 
≥ 3 - - - - - 
≥ 4   5,3 99,7 - - 94,1 

30 a 39 anos 
(n=4) 

     

≥ 1 60,0 96,4 - - 95,7 
≥ 2 40,0 99,2 50,0 98,8 98,0 

40 a 49 anos 
(n=4) 

     

≥ 1 83,3 95,1 - - 94,8 
≥ 2 50,0 99,5 75,0 98,6 98,1 
≥ 3 - - - - - 
≥ 4 33,3        100,0 - - 98,1 

50 a 59 anos  
(n=1) 

     

≥ 1       100,0 98,7 - - 98,7 
≥ 2 - - - 98,7 - 
≥ 3   0,0 99,4 - - 98,1 

60 ou mais  
(n=1) 

     

≥ 1       100,0 99,6 - - 99,6 
≥ 2 - - - - - 
≥ 3       100,0        100,0 - -       100,0 
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Resultados 

Na Tabela 26, com o aumento do ponto de corte também ocorre o aumento da 

especificidade e a diminuição da sensibilidade do TWEAK entre as mulheres. 

A perda de sensibilidade chega a ser de 60 pontos percentuais entre um e outro ponto 

de corte aumentado nas diferentes faixas etárias, enquanto a perda de especificidade ocorre 

em até 34 pontos percentuais com a diminuição do ponto de corte. 

Os valores preditivos positivos para o ponto de corte padrão variam de 4,0% para 

mulheres de 30 a 39 anos de idade a 53,8% entre mulheres de 18 a 29 anos de idade. 

Os valores preditivos negativos para o mesmo ponto de corte variam de 98,3% entre 

mulheres de 18 a 29 anos de idade a 99,1 entre mulheres de todas as idades. 

Alguns valores preditivos não foram calculados devido à ausência de casos nas 

respectivas faixas etárias. 
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Resultados 

Tabela 26 - Propriedades psicométricas do TWEAK em relação ao AUDIT segundo 

faixa etária em diferentes pontos de corte para mulheres em amostra da 

região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

* para o ponto de corte padrão do instrumento, ≥ 2 
 
 

Mulheres 

TWEAK  
(n=50) 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

Valor 
preditivo 
positivo 

(%)* 

Valor 
preditivo 
negativo 

(%)* 

Classificação 
correta  

(%) 

Todas as idades      
≥ 1       100,0 70,7 - - 71,5 
≥ 2 69,7 97,7 46,0 99,1 97,0 
≥ 3 33,3 99,6 - - 97,8 
≥ 4 12,1 99,9 - - 97,5 
≥ 5   6,1        100,0 - - 97,4 

18 a 29 anos 
(n=26) 

     

≥ 1       100,0 62,6 - - 64,8 
≥ 2 73,7 96,1 53,8 98,3 94,7 
≥ 3 26,3 99,0 - - 94,7 
≥ 4   5,3 99,7 - - 94,1 
≥ 5   5,3        100,0 - - 94,4 

30 a 39 anos  
(n=5) 

     

≥ 1       100,0 65,9 - - 66,5 
≥ 2 40,0 98,8 4,0 98,8 97,7 
≥ 3 40,0 99,6 - - 98,4 

40 a 49 anos  
(n=13) 

     

≥ 1       100,0 67,5 - - 68,4 
≥ 2 66,7 95,6 30,8 99,0 94,8 
≥ 3 - - - - - 
≥ 4 33,3        100,0 - - 98,1 
≥ 5 16,7        100,0 - - 97,6 

50 a 59 anos  
(n=4) 

     

≥ 1       100,0 75,2 - - 75,5 
≥ 2       100,0 98,7 50,0 - 98,7 
≥ 3 50,0 99,4 - - 98,7 

60 ou mais  
(n=2) 

     

≥ 1       100,0 85,4 - - 85,5 
≥ 2       100,0 99,6 50,0 - 99,6 
≥ 3 - - - - - 
≥ 4       100,0        100,0 - -       100,0 



8899  
 

 

Resultados 

Com o aumento do ponto de corte no T-ACE, a perda de sensibilidade chega a ser de 

100 pontos percentuais entre mulheres em diferentes faixas etárias, enquanto a perda de 

especificidade foi de até 33 pontos percentuais com a diminuição do ponto de corte. 

Os valores preditivos positivos para o ponto de corte padrão variam de 35,7% para 

mulheres de 40 a 49 anos de idade a 50,0% entre mulheres de 50 a 59 anos e 60 ou mais anos 

de idade. 

Os valores preditivos negativos para o mesmo ponto de corte variam de 97,6% entre 

mulheres de 18 a 29 anos de idade a 99,5% entre mulheres de 40 a 49 anos de idade. 

Alguns valores preditivos não foram calculados para os diferentes instrumentos devido 

à ausência de casos. 
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Resultados 

Tabela 27 - Propriedades psicométricas do T-ACE em relação ao AUDIT segundo faixa 

etária em diferentes pontos de corte para mulheres em amostra da região 

metropolitana de São Paulo (n=2083) 

* para o ponto de corte padrão do instrumento, ≥ 2 
 

 

Mulheres 

T-ACE (n=56) 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

Valor 
preditivo 
positivo 

(%)* 

Valor 
preditivo 
negativo 

(%)* 

Classificação 
correta  

(%) 

Todas as idades      
≥ 1       100,0 70,7 - - 71,5 
≥ 2 69,7 97,2 41,1 99,1 96,5 
≥ 3 27,3 99,7 - - 97,7 
≥ 4 12,1 99,9 - - 97,5 

18 a 29 anos 
(n=28) 

     

≥ 1       100,0 62,6 - - 64,8 
≥ 2 63,2 94,7 42,8 97,6 92,9 
≥ 3 15,8 99,3 - - 94,4 
≥ 4   5,3 99,7 - - 94,1 

30 a 39 anos  
(n=8) 

     

≥ 1       100,0 65,9 - - 66,5 
≥ 2 60,0 98,0 37,5 99,2 97,3 
≥ 3 40,0        100,0 - - 98,8 

40 a 49 anos  
(n=14) 

     

≥ 1       100,0 67,5 - - 68,4 
≥ 2 83,3 95,6 35,7 99,5 95,3 
≥ 3 50,0 99,5 - - 98,1 
≥ 4 33,3        100,0 - - 98,1 

50 a 59 anos  
(n=4) 

     

≥ 1       100,0 75,2 - - 75,5 
≥ 2       100,0 98,7 50,0 - 98,7 
≥ 3   0,0 99,4 - - 98,1 

60 ou mais  
(n=2) 

     

≥ 1       100,0 85,4 - - 85,5 
≥ 2       100,0 99,6 50,0 - 99,6 
≥ 3 - - - - - 
≥ 4       100,0        100,0 - -       100,0 
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Resultados 

Os valores sob a curva ROC apontam que, entre os homens em todas as idades, o 

instrumento mais eficaz foi o T-ACE, com ASC ROC de 0,92 (IC 95% 0,90-0,94).  

Separando-se por faixa etária, os instrumentos que apresentaram diferença 

estatisticamente significante foram o TWEAK entre os homens de 18 a 29 anos de idade 

(ASC ROC 0,92; IC 95% 0,89-0,95) e o T-ACE entre os homens de 30 a 39 anos (ASC ROC 

0,90; IC 95% 0,86-0,94) e entre os de 40 a 49 anos de idade (ASC ROC 0,92; IC 95% 0,88-

0,97).  

O CAGE teve a menor ASC ROC entre os instrumentos comparados, em todas as 

faixas etárias entre os homens (Tabela 28). 
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Resultados 

Tabela 28 - Desempenho do CAGE, TWEAK e T-ACE em relação ao AUDIT para 

homens em diferentes faixas etárias em amostra da região metropolitana de 

São Paulo (n=2083) 

Homens Área sob a curva 
ROC 

IC 95% p* 

Todas as idades (n=867)   <0,0001 
CAGE 0,8801 0,84987 - 0,91024  
TWEAK 0,9249 0,90717 - 0,94255  
T-ACE 0,9262 0,90879 - 0,94368  

18 a 29 anos (n=258)   0,0199 
CAGE 0,8874        0,84009 - 0,93471  
TWEAK 0,9250        0,89394 - 0,95612  
T-ACE 0,9202        0,88825 - 0,95211  

30 a 39 anos (n=193)   0,0038 
CAGE 0,8600        0,79788 - 0,92207  
TWEAK 0,8882        0,84336 - 0,93300  
T-ACE 0,9039        0,86207 - 0,94575  

40 a 49 anos (n=140)   0,0499 
CAGE 0,8901        0,82281 - 0,95737  
TWEAK 0,9252        0,88164 - 0,96879  
T-ACE 0,9287        0,88611 - 0,97126  

50 a 59 anos (n=107)   0,2807 
CAGE 0,8495        0,72515 - 0,97378  
TWEAK 0,9101        0,84974 - 0,97054  
T-ACE 0,9174        0,85720 - 0,97767  

60 anos ou mais (n=169)   0,1432 
CAGE 0,8583        0,72776 - 0,98880  
TWEAK 0,9514        0,90615 - 0,99672  
T-ACE 0,9419        0,89401 - 0,98974  

* p = qui quadrado com correção de Bonferroni 
 
 
 

Para as mulheres, o TWEAK foi o instrumento mais eficaz, com ASC ROC de 0,94 

(IC 95% 0,92-0,97), entretanto sem diferença estatisticamente significativa (Tabela 29).  

Entre as diferentes faixas etárias, os instrumentos que apresentaram melhor eficácia 

com diferença estatisticamente significante foram o TWEAK entre as mulheres de 18 a 29 
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Resultados 

anos (ASC ROC 0,93; IC 95% 0,89-0,97) e o T-ACE entre mulheres de 30 a 39 anos de idade 

(ASC ROC 0,92; IC 95% 0,83-1,00).  

O CAGE teve a menor ASC ROC entre os instrumentos comparados, em todas as 

faixas etárias entre as mulheres. 
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Resultados 

Tabela 29 - Desempenho do CAGE, TWEAK e T-ACE em relação ao AUDIT para 

mulheres em diferentes faixas etárias em amostra da região metropolitana 

de São Paulo (n=2083) 

Mulheres Área sob a curva 
ROC 

IC 95% p* 

Todas as idades (n=1216)   0,0700 
CAGE 0,8822 0,81018 - 0,95413  
TWEAK 0,9467 0,92213 - 0,97136  
T-ACE 0,9445 0,91967 - 0,96924  

18 a 29 anos (n=324)   0,0276 
CAGE 0,8739        0,77658 - 0,97131  
TWEAK 0,9326        0,89144 - 0,97379  
T-ACE 0,9069        0,86082 - 0,95298  

30 a 39 anos (n=257)   0,0397 
CAGE 0,7869 0,54280 - 1,00000  
TWEAK 0,8933 0,80730 - 0,97921  
T-ACE 0,9258 0,83953 - 1,00000  

40 a 49 anos (n=212)   0,2325 
CAGE 0,9033 0,73519 - 1,00000  
TWEAK 0,9312 0,85730 - 1,00000  
T-ACE 0,9608 0,90206 - 1,00000  

50 anos ou mais (n=423)   0,4986 
CAGE 0,9964 0,99139 - 1,00000  
TWEAK 0,9980 0,99421 - 1,00000  
T-ACE 0,9968 0,99191 - 1,00000  

    
* p = qui quadrado com correção de Bonferroni 
 
 

Os gráficos dos valores da área sob a curva ROC de todos os instrumentos comparados 

ao AUDIT como padrão-ouro, para ambos os gêneros, estão representados a seguir: 
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Resultados 

 
Gráfico 1 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de todas as 

idades em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

 

Gráfico 2 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 18 a 29 

anos de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 
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Gráfico 3 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 30 a 39 

anos de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

 

Gráfico 4 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 40 a 49 

anos de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 
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Gráfico 5 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 50 a 59 

anos de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

 

Gráfico 6 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de homens de 60 anos 

ou mais de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo 

(n=2083) 
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Gráfico 7 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres de todas as 

idades em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

 

Gráfico 8 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres de 18 a 29 

anos de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 
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Gráfico 9 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres de 30 a 39 

anos de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo (n=2083) 

 

Gráfico 10 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres de 40 a 

49 anos de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo 

(n=2083) 
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Gráfico 11 - Área sob a curva ROC do CAGE, TWEAK e T-ACE de mulheres de 50 

anos ou mais de idade em amostra da região metropolitana de São Paulo 

(n=2083) 
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Discussão 

5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Limitações e possíveis vieses do estudo 

 

Uma possível limitação deste estudo é a taxa de não-resposta de 25,1%, maior entre os 

homens e principalmente nos setores de classe média a alta e condomínios, possivelmente 

devido ao receio de violência e assaltos. Entretanto, essa taxa é semelhante ou menor à de 

outros estudos e esperada em grandes centros urbanos, especialmente com alta incidência de 

violência e o temor decorrente dessa situação (CRYER et al., 2001; LARANJEIRA et al., 

2007; ZALESKI et al., 2010).  

Não há um consenso a respeito da taxa de resposta mínima para inquéritos 

populacionais, devendo-se levar em conta a caracterização dos não-respondentes e o quanto 

essa perda está relacionada à informação procurada pelo estudo (JOHNSON; OWENS, 2003). 

Bernards et al. (2007) afirmam que as taxas de inquéritos realizados por telefone 

podem ser menores que em outros métodos, como a entrevista face-a-face, mas referem que 

os respondentes sentem-se mais dispostos a responder questões referentes a problemas com o 

álcool por telefone que pessoalmente. De fato, as taxas de resposta de alguns estudos 

avaliando o desempenho de instrumentos de detecção de uso de álcool em população geral, 

realizados através de entrevista, foram maiores, variando entre 60,2 e 85% (BISSON; 

NADEAU; DEMERS, 1999; CHERPITEL, 1999; BATAILLE et al., 2003; DAWSON; 

GRANT; STINSON, 2005; AALTO et al., 2006; KNIBBE et al., 2006). A taxa de resposta de 

estudos realizados por telefone em população geral variou entre 53 e 87% (CHERPITEL, 

2002; RUMPF et al., 2002; SELIN, 2003; KNIBBE et al., 2006; BERNARDS et al., 2007). 

Bradley et al. (1998b) afirmam que instrumentos autoadministrados podem ter pior 
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desempenho quando comparados a questionários de rastreamento aplicados por meio de 

entrevistas.  

Houve alta taxa de abstinentes (39,1% dos homens e 69,7% das mulheres), um achado 

frequente no Brasil, especialmente em populações com menores níveis de educação (KERR-

CORRÊA et al., 2005; LARANJEIRA et al., 2007; SILVEIRA et al., 2007).  

Por outro lado, o estudo foi conduzido durante um ano, estratificado por bairros, a 

amostra é representativa dos níveis socioeconômico-educacionais de cerca de 3,5 milhões de 

pessoas acima de 18 anos de idade. Assim, os resultados podem ser generalizados para outros 

grandes centros urbanos, mas não refletem os padrões de áreas rurais brasileiras.  

 

5.1.1. A confiabilidade do autorrelato do consumo de álcool 

 

Uma questão fundamental é a confiabilidade do relato. Apesar de alguns autores 

referirem a negação do consumo pelos dependentes de álcool ou outras drogas, a literatura 

tem demonstrado que, sob circunstâncias adequadas, as informações colhidas são reais, 

apontando um alto nível de concordância entre dados de autorrelato de bebedores problema e 

outras fontes de informação, tais como familiares e cônjuges (MILLER; CRAWFORD; 

TAYLOR, 1979; MIDANIK, 1982; FORMIGONI; CASTEL, 1999).  

As circunstâncias que favorecem o relato adequado são o respondente não estar sob 

efeito de álcool ou outras drogas na ocasião da entrevista, segurança do sigilo da resposta, 

ambiente adequado e não constrangedor e clareza na formulação das questões, bem como 

postura e comportamento do entrevistador (MILLER, 1983; FORMIGONI; CASTEL, 1999). 

Além disso, como a memória influencia muito a coleta desses dados, é conveniente a inclusão 

de lembretes (por exemplo, a utilização de diários padronizados), que auxiliam a acurácia da 

medida (FORMIGONI; CASTEL, 1999). 
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Dawe e Mattick (1997) sugerem a obtenção de informações corroborativas em tais 

circunstâncias, tais como entrevista com cônjuge ou outro membro da família ou medidas 

bioquímicas, com a finalidade de contornar esse possível viés.  

De qualquer modo, acredita-se que o viés nas pesquisas que investigam uso de álcool 

seja na direção da subestimação (LIMA, 1997). 

 

5.1.2. A ordem das questões e dos instrumentos 

 

Outra possível limitação metodológica pode ser a disposição das questões dos 

instrumentos no questionário. Esta é uma limitação referida com grande frequência pelos 

autores de outros estudos de eficácia de instrumentos de detecção de uso de álcool em 

amostras populacionais (AALTO et al., 2006; CHERPITEL, 1999, 2002; RUMPF et al., 

2002). A literatura aponta este aspecto como possível fonte de viés, referindo que a ordem das 

questões pode alterar os escores de um instrumento (HARFORD, 1994; BISCHOF et al., 

2005).  

Steinweg e Worth (1993) afirmam que questões sobre quantidade de consumo, se 

perguntadas antes, levam o sujeito de um estudo a ficar menos predisposto a responder 

afirmativamente as questões do CAGE. 

 

5.2. Discussão dos resultados 

 

5.2.1. Padrões de consumo de álcool 

 

No presente estudo, o número de abstinentes foi grande e aumentou segundo a idade. 

O consumo pesado apresentou-se maior nas faixas de idade mais jovens, sendo o consumo 
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pesado infrequente e o pesado frequente com problemas maiores entre os indivíduos de 18 a 

29 anos de idade. Entretanto, o consumo pesado frequente prevaleceu entre os indivíduos de 

40 a 49 anos de idade. Explicações sociopsicológicas para a alta prevalência de abuso de 

álcool entre homens afirmam que as oportunidades de exposição à embriaguez e/ou consumo 

pesado de álcool são maiores entre homens que entre as mulheres (ALMEIDA-FILHO et al., 

2005). Há ainda autores que defendem que o menor uso pelas mulheres está relacionado ao 

fato de que em diferentes culturas a tolerância à embriaguez neste grupo é menor que a 

tolerância para a embriaguez entre os homens (WILSNACK; WILSNACK, 2002). 

A predominância de mulheres abstinentes e homens com consumo pesado neste estudo 

estão em concordância com a literatura (WILSNACK; WILSNACK, 2002; PRIMO; STEIN, 

2004). O I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População 

Brasileira refere que os homens apresentam índice de abstinência 40% menor do que as 

mulheres, sendo que as taxas são de 35% para homens e 59% para mulheres (LARANJEIRA 

et al., 2007).  

Um estudo comparativo no interior do estado de São Paulo encontrou taxas similares 

de abstinência entre homens e mulheres (44,9% e 46,0%, respectivamente) no município de 

Botucatu-SP, referindo ainda que, quando as mulheres bebiam, o faziam de maneira similar 

aos homens em termos de quantidade e frequência em todas as faixas etárias. Já no distrito de 

Rubião Junior, os homens beberam significativamente mais que as mulheres em todos os 

grupos de idade, sendo que a taxa de abstinência entre as mulheres foi de 80,3% versus 48,5% 

para os homens (KERR-CORRÊA et al.,  2008). 

Laranjeira et al. (2007) referem que 52% dos brasileiros acima de 18 anos bebem ao 

menos uma vez ao ano, sendo 65% homens e 41% mulheres. Referem ainda que, entre 

aqueles que bebem, 60% dos homens e 33% das mulheres consumiram cinco doses ou mais 



110066  
 

 

Discussão 

na vez em que mais beberam no último ano e do conjunto dos homens adultos, 11% bebem 

todos os dias.  

No Brasil, estudos referem taxas de prevalência de dependência do álcool entre 3 e 6% 

entre a população geral, variando entre 8 e 11,2% na população adulta das grandes cidades do 

país (CARLINI et al., 2002). Laranjeira et al. (2007) encontraram taxas de dependência de 

18,9% entre os homens e 7,8% entre as mulheres no sudeste do país.  

Em média, as pessoas bebem menos com a passagem do tempo (MOORE et al., 2005). 

No estudo de Moore et al. (2005), ocorreram os seguintes efeitos de idade: embora homens 

bebam mais que as mulheres, o consumo de álcool entre eles declina 19% por década de idade 

comparado a um declínio de 13% entre as mulheres. Alguns trabalhos, entretanto, apontam 

para uma diferença nesses padrões de idade, como os resultados apresentados por Costa et al. 

(2004), em um estudo populacional realizado em Pelotas-RS, que mostram um aumento no 

consumo conforme a elevação da idade para os homens, ao passo que a faixa etária mais 

jovem, entre as mulheres, passou a apresentar maior associação com o consumo abusivo de 

álcool. Em estudo realizado por Almeida-Filho et al. (2005) na Bahia, onde a prevalência 

global de uso nocivo de álcool foi de 6,9%, houve uma tendência linear por idade, com taxas 

aumentando de 5,5% entre adultos jovens para 9% no grupo de idade de 45 a 54 anos, seguido 

por 6% nos grupos de idade mais elevada. O índice de abuso foi quase seis vezes mais 

prevalente entre homens (12,4%) que entre as mulheres.  

Em um estudo na Alemanha, entre os homens mais jovens houve menos consumidores 

regulares que nos grupos mais velhos; entre as mulheres, os padrões flutuaram de acordo com 

a idade; para ambos os sexos, a prevalência de beber pesado aumentou com a idade (KRAUS 

et al., 2000). A porcentagem de mulheres mais velhas com consumo pesado de álcool é quase 

três vezes mais alta que entre as mais jovens (12,5% versus 4,7%), enquanto entre homens 

mais velhos é duas vezes maior que entre os mais jovens (22% versus 11,2%). A idade 
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precoce de início de consumo regular foi um importante preditor de problemas relacionados 

ao álcool em todas as coortes (KRAUS et al., 2000).  

No estudo de Holdcraft e Iacono (2002), evidências indicam que a idade de início do 

consumo de álcool tem se tornado mais precoce através do tempo. O início precoce e as altas 

taxas de consumo têm sido associados com alto risco de dependência de álcool. Indivíduos 

com início mais precoce (14 anos ou menos) são mais propensos que aqueles com início mais 

tardio (20 anos ou mais) a desenvolver dependência de álcool em algum ponto da vida (mais 

de 40% versus aproximadamente 10%).  No Brasil, o uso de álcool começa antes dos 15 anos 

em 33,3% das mulheres e 40,3% dos homens (SIMÃO et al., 2002).  

Dados recentes indicam um estreitamento, mas não uma convergência verdadeira, na 

diferença entre gêneros em relação ao início do consumo de álcool (HOLDCRAFT; 

IACONO, 2002). 

 

5.2.2. Escores dos instrumentos 

 

 As mulheres apresentaram com maior frequência consumo de pouco risco segundo os 

escores do AUDIT, quando comparadas aos homens. Os demais escores foram maiores para 

os homens.  

 Os mais jovens, em geral, tiveram maior prevalência de consumo de álcool de risco 

em ambos os gêneros, indicado pelos escores do AUDIT. Entretanto, os homens na faixa 

etária entre 30 e 49 anos apresentaram maior prevalência nos escores de 20 a 40, considerado 

como provável dependência (BABOR et al., 2003). Indivíduos com 50 anos ou mais de idade, 

de ambos os gêneros, apresentaram altas taxas nos escores abaixo de 8 do AUDIT, consumo 

considerado de pouco risco.    
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 Utilizado neste estudo como padrão-ouro, o AUDIT tem suas características 

psicométricas avaliadas em outros estudos populacionais, apresentando bom desempenho em 

ambos os gêneros (BERGMAN; KÄLLMÉN, 2002; RUMPF et al., 2002; SELIN, 2003; 

DAWSON; GRANT; STINSON, 2005; AALTO et al., 2006; KNIBBE et al., 2006; 

BERNARDS et al., 2007). 

Segundo o ponto de corte padrão do CAGE, poucas mulheres apresentaram possível 

abuso de álcool. Este ponto de corte também apresentou maiores taxas de resposta entre 

indivíduos de 40 a 49 anos de idade entre os homens e entre mulheres mais jovens. O escore 1 

do CAGE foi maior entre os respondentes de 18 a 29 anos de idade, para ambos os gêneros.  

Os escores positivos do TWEAK mostraram-se significativamente maiores entre os 

homens, sendo que o ponto de corte padrão apresentou maiores taxas entre homens mais 

jovens e mulheres entre 40 e 49 anos de idade.  Os escores acima de 2 do TWEAK mostraram 

prevalências muito baixas entre as mulheres acima de 40 anos de idade. 

Os escores positivos do T-ACE foram significativamente maiores entre os homens, 

sendo que o escore 1 do T-ACE foi mais prevalente entre indivíduos de 30 a 39 anos de idade 

e o ponto de corte padrão teve maior prevalência na faixa etária de 18 a 29 anos. Para as 

mulheres, os escores 1 e 2 foram maiores na faixa etária de 18 a 29 anos. 

 

5.2.3. Propriedades psicométricas dos instrumentos em relação ao padrão-ouro  

 

Muitos estudos populacionais avaliam a eficácia dos instrumentos por meio de 

sensibilidade, especificidade, valores preditivos e área sob a curva ROC (Receiving Operating 

Characteristic) (BISSON; NADEAU; DEMERS, 1999; CHERPITEL, 1999, 2002; RUMPF 

et al., 2002; BATAILLE et al., 2003; DAWSON; GRANT; STINSON, 2005; AALTO et al., 

2006). 
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Neste estudo, o ponto de corte padrão do CAGE apresentou baixa sensibilidade geral 

para ambos os gêneros em todas as faixas etárias, em concordância com outros estudos 

populacionais (BISSON; NADEAU; DEMERS, 1999; CHERPITEL, 2002).  

Em populações em tratamento, o CAGE (EWING, 1984) em geral apresenta melhores 

resultados em homens (AERTGEERTS et al., 2001), no entanto alguns estudos em população 

geral apontam melhor eficácia em mulheres, comparadas aos homens (BÜHLER et al., 2004; 

CHERPITEL, 1999). Alguns autores referem que isso pode ser devido à maior pressão social 

sobre o uso de álcool das mulheres, o que as levaria a responder mais à segunda questão do 

CAGE, referente a críticas de terceiros sobre a maneira de beber do respondente (BISSON; 

NADEAU; DEMERS, 1999; BÜHLER et al., 2004).  

O CAGE foi desenvolvido inicialmente para detectar dependência de álcool e avalia o 

uso durante a vida. Assim, não apresenta bom desempenho na detecção de bebedores pesados, 

um grupo que inclui muitos bebedores de risco sem dependência (AALTO et al., 2006). 

Questões como “culpa”, “tentar parar” e “ter sido criticado” são frequentemente respondidas 

por indivíduos que não têm consumo pesado atual, mas que experimentaram episódios deste 

padrão de consumo no passado ou adolescência (CHAN; PRISTACH; WELTE, 1994). É um 

instrumento curto, fácil de ser aplicado, porém por não possuir delimitação de tempo quanto 

ao consumo de álcool, pode superestimar o consumo pesado por detectar indivíduos que 

tiveram esse padrão de consumo no passado, mas não bebem atualmente.  

O estudo de Bisson, Nadeau e Demers (1999), avaliando o CAGE, aplica suas 

primeiras três questões sem referência de tempo, mas pergunta sobre consumir álcool pela 

manhã (quarta questão) referente ao último ano. Chan, Pristach e Welte (1994) também 

adicionam uma questão sobre a idade em que o fato ocorreu pela primeira e última vez diante 

de respostas positivas ao CAGE, referindo preferência por este método ao limite de 12 meses, 
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pois além de possibilitar a detecção de casos atuais de problemas com o álcool, ainda permite 

determinar o tempo de ocorrência de um problema reincidente.  

Bradley et al. (1998b) apresentam um estudo com uma versão aumentada do CAGE, 

composta por 7 questões; comparam o AUDIT, o CAGE e esta versão maior em uma amostra 

de pacientes do sexo masculino em clínica geral nos Estados Unidos, resultando em melhor 

desempenho da versão aumentada do CAGE, tanto na detecção de uso ou dependência de 

álcool durante a vida, quanto uso ou dependência atuais.    

Todos os problemas relacionados ao uso de álcool devem ser considerados prevenção 

secundária (BABOR et al., 1986), onde intervenções breves visam o início do problema e não 

a dependência já estabelecida (SAUNDERS et al., 1993). Segundo Barry e Fleming (1993), o 

CAGE não avalia adequadamente essas condições, pois o instrumento não discrimina os 

eventos passados dos atuais e não mede o consumo de álcool.    

 Mulheres referem mais problemas relacionados ao uso de álcool com níveis mais 

baixos de consumo que os homens (WILSNACK; BECKMAN, 1984), sugerindo que um 

ponto de corte menor para os itens dos instrumentos pode ser mais apropriado para identificar 

uso de risco entre as mulheres.  

No estudo atual, o ponto de corte ≥1 do CAGE apresentou melhor relação entre 

sensibilidade e especificidade para homens e mulheres, tanto independentemente da idade, 

quanto em todas as faixas etárias.  

Alguns estudos em populações clínicas sugerem um ponto de corte de uma ou mais 

respostas positivas para o CAGE (BUSH et al., 1987; LISKOW et al., 1995). Outros autores, 

também avaliando populações especiais, mantêm o ponto de corte em duas ou mais respostas 

positivas (PAZ-FILHO et al., 2001; HEARNE; CONNOLLY; SHEEHAN, 2002).  

Aplicado em pacientes clínicos internados em hospital geral em Santa Catarina, o 

CAGE mostrou bons índices de sensibilidade (93,8%) e especificidade (85,5%), utilizando o 
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ponto de corte ≥1 (CASTELLS; FURLANETTO, 2005). Outro estudo em pacientes de 

cuidados gerais encontrou baixa sensibilidade com o ponto de corte padrão, tanto para 

homens (47,7%) quanto para mulheres (37,0%); com o ponto de corte de 1 ou mais a 

sensibilidade foi 62,1% para os homens e 54,3% para as mulheres (AERTGEERTS et al., 

2001). 

Bradley et al. (1998a), em uma revisão sobre instrumentos de detecção de uso de 

álcool em mulheres, afirmam que os pontos de corte dos instrumentos devem ser menores, do 

AUDIT para quatro ou mais respostas positivas e do CAGE para uma ou mais respostas 

positivas. Sugerem ainda que, em caso positivo, sejam acrescentadas questões sobre 

quantidade e frequência (NIAAA, 1995). Entretanto, um estudo refere que questões sobre a 

quantidade de consumo de álcool reduzem a sensibilidade do CAGE (STEINWEG; WORTH, 

1993).  

Estudos em pacientes de unidades de emergência apontam que quando os pontos de 

corte foram diminuídos para o CAGE, AUDIT e TWEAK, a sensibilidade dos instrumentos 

melhorou entre as mulheres, sem perda significativa de especificidade. Entre os homens essa 

diminuição no ponto de corte não melhorou a sensibilidade, mas reduziu significativamente a 

especificidade (CHERPITEL, 1995a, b, c, 1999).   

Originalmente desenvolvido para identificar consumo de álcool de risco em gestantes 

(RUSSELL; BIGLER, 1979), o TWEAK mostrou melhor eficácia entre os homens em um 

estudo de Cherpitel (1999). No presente estudo, surpreende o fato de ter apresentado 

sensibilidade relativamente baixa entre mulheres em idade reprodutiva, além de sensibilidade 

relativamente maior entre os homens quando comparados às mulheres.  

No estudo de Bush et al. (2003), o TWEAK também apresentou baixa sensibilidade 

entre pacientes do sexo feminino na identificação de abuso de álcool ou dependência atuais, 

porém com especificidade alta. Neste mesmo estudo, com ponto de corte de 2 ou mais e 3 ou 
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mais, o TWEAK identificou menos da metade das mulheres com abuso ou dependência de 

álcool atuais; com o ponto de corte de um ou mais identificou 62% das mulheres com abuso 

ou dependência de álcool atuais, entretanto essa sensibilidade (44%) é considerada baixa para 

os objetivos do rastreamento de uso de álcool em cuidados primários (BUSH et al., 2003). 

O ponto de corte padrão do TWEAK (duas ou mais respostas positivas) apresentou 

melhor sensibilidade entre homens jovens e mulheres acima de 50 anos de idade no presente 

estudo. O ponto de corte de uma ou mais respostas positivas do TWEAK apresentou 

sensibilidade de 100% para ambos os gêneros, tanto independentemente da idade, quanto em 

todas as faixas etárias. 

Um estudo de Cherpitel (1999) afirmou que um ponto de corte de uma reposta positiva 

ou mais para o TWEAK melhora a sensibilidade na identificação de dependência de álcool, 

uso de risco ou abuso, enquanto mantém uma especificidade razoável entre as mulheres. Entre 

os homens, os pontos de corte padrão do CAGE, AUDIT e TWEAK tiveram ótimo 

desempenho.  

O T-ACE foi originalmente desenvolvido para uma população de mulheres no período 

pré-natal para detectar o risco de síndrome alcoólica fetal, com o objetivo de minimizar as 

respostas falso-positivas para a questão sobre “culpa” do CAGE, onde uma resposta positiva 

para a questão de tolerância seria suficiente para uma investigação complementar 

(McQUADE et al., 2000). 

No estudo atual, o T-ACE mostrou maior sensibilidade entre os homens nas faixas 

etárias mais jovens, quando comparados às mulheres. Também no estudo de McQuade et al. 

(2000) em cuidados primários, o T-ACE mostrou-se mais sensível entre os homens, quando 

comparados às mulheres e com o CAGE, onde apresentou sensibilidade de 81% para os 

homens e 70% para as mulheres, com o ponto de corte de dois ou mais. Os autores referem 

que talvez a questão sobre “tolerância”, que investiga o número de drinques para alcançar 
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determinado efeito, possa ser mais associada ao padrão de abuso de álcool que a questão 

sobre “culpa” do CAGE, que pode ser respondida positivamente com apenas um único 

episódio que gerou arrependimento. 

Grande parte dos estudos atuais avaliando as propriedades psicométricas do T-ACE 

utiliza amostras com gestantes (McNAMARA et al., 2005; MORAES; VIELLAS; 

REICHENHEIM, 2005; FABBRI; FURTADO; LAPREGA, 2007). Um estudo brasileiro 

encontrou sensibilidade entre 78,9 e 97,9%, que aumentou conforme o tempo de gestação 

(FABBRI; FURTADO; LAPREGA, 2007). McNamara et al. (2005) referiram que o 

autorrelato através do T-ACE é mais efetivo para identificar mulheres em risco de uso de 

álcool no período pré-natal quando comparados aos registros médicos.  

Semelhante ao TWEAK, o ponto de corte padrão do T-ACE (duas ou mais respostas 

positivas) apresentou melhor sensibilidade entre homens jovens e mulheres acima de 50 anos 

de idade no presente estudo, sendo que o ponto de corte de uma ou mais respostas positivas 

do T-ACE apresentou sensibilidade de 100% para ambos os gêneros, tanto 

independentemente da idade, quanto em todas as faixas etárias. Outros estudos encontraram 

alta sensibilidade utilizando o ponto de corte padrão do T-ACE (McNAMARA et al., 2005), 

entretanto foram conduzidos em populações especiais.  

 

Vale ressaltar o fato de que a maioria dos estudos realizados com idosos não investiga 

a eficácia dos instrumentos TWEAK e T-ACE. Os instrumentos mais avaliados para essa 

faixa etária são o CAGE (ADAMS et al., 1996; LUTTRELL et al., 1997; DI BARI et al., 

2002; PHILPOT et al., 2003; CULBERSON, 2006), o AUDIT (BRADLEY et al., 1998c; 

GÓMEZ et al., 2006) e o MAST-G12 (LUTTRELL et al., 1997). 

Uma revisão avaliando estudos sobre instrumentos de detecção de abuso e 
                                                 
12  MAST-G – Michigan Alcohol Screening Test – Geriatric Version - 24 itens, desenvolvido especificamente para idosos; 
escore de 5 ou mais pontos sugere abuso ou dependência de álcool  (BLOW, 1991). 
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dependência de álcool em idosos refere que o MAST-G e especificamente o CAGE parecem 

apropriados, enquanto o AUDIT e o MAST não parecem adequados para o rastreamento em 

idosos em espaços clínicos (BEULLENS; AERTGEERTS, 2004). 

 

No presente estudo, os valores sob a curva ROC apontam que, entre os homens em 

todas as idades, o instrumento mais eficaz foi o T-ACE, com ASC ROC de 0,92. Separando-

se por faixa etária, os instrumentos que apresentaram diferença estatisticamente significante 

foram o TWEAK entre os homens de 18 a 29 anos de idade (ASC ROC 0,92) e o T-ACE 

entre os homens de 30 a 39 anos (ASC ROC 0,90) e entre os de 40 a 49 anos de idade (ASC 

ROC 0,92).  

Para as mulheres em todas as idades, os valores sob a curva ROC mostram que o 

instrumento mais eficaz foi o TWEAK, com ASC ROC de 0,94, entretanto sem diferença 

estatisticamente significativa. Entre as diferentes faixas etárias, os instrumentos que 

apresentaram maior eficácia com diferença estatisticamente significante foram o TWEAK 

entre as mulheres de 18 a 29 anos (ASC ROC 0,93) e o T-ACE entre mulheres de 30 a 39 

anos de idade (ASC ROC 0,92). O CAGE teve a menor ASC ROC entre os instrumentos 

comparados, em todas as faixas etárias em ambos os gêneros.  

 No estudo de Aertgeerts et al. (2001) em pacientes de cuidados primários, o CAGE 

mostrou melhor desempenho entre as mulheres (ASC ROC 0,76; IC 95% 0,73-0,79) quando 

comparadas aos homens (ASC ROC 0,74; IC 95% 0,71-0,77). Um estudo em um 

departamento de emergência dos Estados Unidos encontrou que o CAGE foi mais efetivo 

entre os homens (ASC ROC 0,88) quando comparados às mulheres (ASC ROC 0,80), o 

mesmo ocorrendo com o TWEAK, onde os homens obtiveram ASC ROC de 0,92 e as 

mulheres ASC ROC de 0,86 (CHERPITEL, 1999).  
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 Poucos estudos populacionais foram encontrados apresentando dados da diferença 

entre os gêneros da área sob a curva ROC de instrumentos de detecção de uso de álcool. Um 

estudo com mulheres de 40 anos de idade realizado na Finlândia, avaliando o AUDIT e 

instrumentos dele derivados, assim como o CAGE e o Five Shot, encontrou para o AUDIT, 

com ponto de corte de seis ou mais respostas positivas, ASC ROC de 0,94 (IC 95% 0,91-

0,96). O Five Shot obteve ASC ROC de 0,92 (IC 95% 0,89-0,94) com ponto de corte ≥2 e o 

CAGE apresentou a menor ASC ROC entre as mulheres, 0,70 (IC 95% 0,62-0,78) com ponto 

de corte ≥1 (AALTO et al., 2006).  

Um estudo na França avaliando o CAGE encontrou que o instrumento foi mais eficaz 

entre os homens, com ASC ROC 0,73 e 0,82 (isoladamente e em comparação com 

marcadores bioquímicos de abuso de álcool) com ponto de corte de três ou mais respostas 

positivas, e ASC ROC de 0,71 e 0,79 para as mulheres, com ponto de corte de duas ou mais 

respostas positivas (BATAILLE et al., 2003).  

Na Alemanha, autores avaliando o AUDIT, AUDIT-C e LAST encontraram melhor 

eficácia do AUDIT e seu derivado entre as mulheres, ambos com ASC ROC de 0,91 e ponto 

de corte ≥4, comparado a ASC ROC de 0,86 com ponto de corte ≥4 entre os homens para 

ambos os instrumentos. O LAST apresentou ASC ROC de 0,69 para os homens e ASC ROC 

de 0,61, ambos com ponto de corte ≥1 (RUMPF et al., 2002).  

Dawson, Grant e Stinson (2005) avaliaram o AUDIT-C em estudo populacional nos 

Estados Unidos, apresentando ASC ROC do instrumento de homens e mulheres com 

transtornos de humor, ansiosos e de personalidade. Entre os respondentes com algum 

transtorno do humor, o AUDIT-C mostrou-se mais efetivo entre as mulheres, com ASC ROC 

de 0,90 (IC 95% 0,88-0,91), enquanto entre os homens a ASC ROC foi de 0,86 (IC 95% 0,83-

0,88). O AUDIT-C também foi mais efetivo entre as mulheres com transtornos ansiosos, com 

ASC ROC de 0,90 (IC 95% 0,88-0,92), sendo que entre os homens a ASC ROC foi de 0,85 
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(IC 95% 0,82-0,88). O mesmo ocorreu entre os sujeitos com transtornos de personalidade, 

onde as mulheres obtiveram ASC ROC de 0,90 (IC 95% 0,88-0,92) e os homens de 0,87 (IC 

95% 0,86-0,89).  

  

Como citado anteriormente, a eficácia de um instrumento de rastreamento está 

diretamente relacionada à prevalência de determinada condição na população onde é aplicado, 

o que justifica a diferença dos dados entre uma população em contexto clínico ou em 

tratamento e na população geral (CHERPITEL, 1998). Alguns estudos comparam a eficácia 

dos instrumentos de detecção de uso de álcool entre a população geral e populações especiais.  

 Chan, Pristach e Welte (1994), avaliando o CAGE em população geral e em cuidados 

primários, encontraram sensibilidade mais alta na amostra clínica. O CAGE apresentou 

sensibilidade de 91,2% na amostra de cuidados primários e de 76,9% na população geral para 

abuso de álcool durante a vida.  

O estudo de Cherpitel (1998) encontrou sensibilidade do CAGE mais alta em amostra 

de cuidados primários (0,82) e unidade de emergência (0,85), comparadas à população geral 

(0,75), embora sem significância estatística. A sensibilidade do TWEAK também foi maior na 

amostra de unidade de emergência (0,89) que na população geral (0,83), entretanto foi mais 

alta na população geral quando comparada à amostra de cuidados primários (0,75). A 

especificidade, entretanto, foi significativamente maior para ambos, CAGE e TWEAK, na 

população geral, comparada à unidade de emergência. Comparado ao TWEAK, a 

especificidade do CAGE foi significativamente maior (acompanhada de uma baixa 

sensibilidade não significativa) na população geral (CAGE 0,96; TWEAK 0,91) e unidades de 

emergência (CAGE 0,89; TWEAK 0,84). Nenhuma diferença foi encontrada nas curvas ROC 

entre as três amostras ou entre os dois instrumentos (CHERPITEL, 1998).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O TWEAK e o T-ACE mostraram-se com bom desempenho em suas propriedades 

psicométricas para a maioria das faixas etárias, tanto para homens quanto para mulheres, com 

exceção dos sujeitos com mais idade. O CAGE apresentou-se como o instrumento menos 

eficaz entre os comparados neste estudo. 

 Embora as diferenças sejam pequenas, foram estatisticamente significativas. 

Acrescente-se a isto o fato de que o T-ACE e o TWEAK são instrumentos mais curtos que o 

AUDIT, um aspecto extremamente relevante quando se busca ferramentas para rastreamento. 

Ambos contemplam ainda a questão da tolerância ao álcool, um aspecto altamente 

relacionado à dependência.  

O álcool está relacionado a diversos agravos à saúde, problemas econômicos e sociais 

decorrentes de seu uso. Lembrando que o diagnóstico precoce é um dos principais fatores 

associados a melhor prognóstico, a identificação dos problemas relacionados ao uso nocivo e 

dependência a partir de instrumentos de rastreamento adquire enorme importância.     

Os resultados deste estudo comparando instrumentos de detecção em amostra 

populacional representativa podem auxiliar na escolha de ferramentas para o rastreamento 

precoce dos problemas relacionados ao álcool na população geral, um grave problema de 

saúde pública.  
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ANEXO 1: 

 

CID-10 - Classificação Internacional de Doenças - 10a edição  

 

Critério da CID-10 para USO NOCIVO (ou prejudicial) de substâncias: padrão de uso que 

causa prejuízo físico ou mental à saúde, que tenha causado um dano real à saúde física ou 

mental do usuário, sem que os critérios para dependência sejam preenchidos. 

 

Critérios da CID-1O para DEPENDÊNCIA de substâncias: Um diagnóstico definitivo de 

dependência só pode ser feito se 3 ou mais dos seguintes critérios tiverem sido detalhados ou 

exibidos em algum momento do último ano: 

 

(a) forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância; 

 

(b) dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância, em termos de 

início, término e níveis de consumo; 

 

(c) estado de abstinência fisiológico, quando o uso da substância cessou ou foi reduzida, como 

evidenciado por síndrome de abstinência característica para a substância, ou o uso da mesma 

substância com a intenção de aliviar ou evitar sintomas de abstinência; 

 

(d) evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância psicoativa são 

requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas; 

 

(e) abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos, em favor do uso da substância 

psicoativa, aumento da quantidade de tempo necessária para obter ou ingerir a substância ou 

para se recuperar de seus efeitos; 

 

(f) persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências 

manifestamente nocivas, tais como: danos ao fígado por consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas; estados de humor depressivos, consequentes a períodos de consumo excessivo da 

substância; ou comprometimento do funcionamento cognitivo, relacionado à droga. Nesse 

caso, deve-se fazer esforço para determinar se o usuário estava realmente (ou se poderia 

esperar que estivesse) consciente da natureza e extensão do dano. 
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ANEXO 2: 

 

DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 4th edition  

 

Diagnóstico de uso nocivo ou problemático de álcool  
 
0. Não     1. Sim 
Um padrão mal-adaptativo de uso de álcool levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente 
significativo, manifestado por um (ou mais) dos seguintes aspectos, ocorrendo dentro de um 
período de 12 meses: 
 
(a) Uso recorrente do álcool resultando em um fracasso em cumprir obrigações importantes 

relativas a seu papel no trabalho, na escola ou em casa (por ex., repetidas ausências ou 
fraco desempenho ocupacional relacionados ao uso de álcool; ausências, suspensões ou 
expulsões da escola relacionadas ao álcool; negligência dos filhos ou dos afazeres 
domésticos)                                                                                                            I___I 

                                                                                                           
(b) Uso recorrente do álcool em situações nas quais isto representa perigo físico (por ex., 

dirigir um veículo ou operar uma máquina quando embriagado)                               I___I                    
                                 
(c) Problemas legais recorrentes relacionados ao álcool (ex., detenções por conduta 

desordeira)                                                                                                                I___I
    

(d) Uso continuado do álcool, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou 
recorrentes causados ou exacerbados pelos seus efeitos (por ex., discussões com a 
namorado(a)/cônjuge/familiares acerca das consequências da intoxicação, lutas corporais)
                                                                                                                                   I___I 

                                                                                       
(e) Os sintomas jamais satisfizeram os critérios para dependência de álcool                      I___I                    
 
                                                                                                              ESCORE                I___I                   
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Diagnóstico de dependência de álcool  
 
0. Não      1. Sim 
Um padrão mal-adaptativo de uso de álcool, levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente 
significativo, manifestado por três (ou mais) dos seguintes critérios, ocorrendo a qualquer 
momento no mesmo período de 12 meses: 
 
(a) Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos:                                      I___I                    

• uma necessidade de quantidades progressivamente maiores do álcool para adquirir 
a intoxicação ou efeito desejado e/ou 

• acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma quantidade de 
álcool  

 
(b) Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos:                                    I___I                    

• síndrome de abstinência característica para o álcool (tremores, angústia, mal-estar, 
delirium tremens) e/ou 

• o álcool é consumido para aliviar ou evitar sintomas de abstinência  
   

(c) O álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais 
longo do que o pretendido                                                              I___I 

 
(d) Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou controlar 

o uso do álcool                                                                                               I___I 
 
(e) Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção de álcool (por ex., fazer 

longas viagens de automóvel), na utilização do álcool ou na recuperação de seus efeitos
                                                                                                                                   I___I
   

(f) Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas 
em virtude do uso do álcool                                                                         I___I
   

 
(g) O uso do álcool continua, apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico 

persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool (por ex., 
consumo continuado de bebidas alcoólicas, embora o indivíduo reconheça que uma 
úlcera piorou pelo consumo de álcool)                                                                  I___I 

 
 
                                                                                                                     ESCORE          I___I   
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ANEXO 3: 

 

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test  

Data: ___/ ___ /___    Sexo:___M  ____F 
 
Leia as questões abaixo e assinale a alternativa mais apropriada ao seu padrão de consumo. 
 
Especifique qual a bebida utilizada: __________________________________ 
 
1- Qual a frequência do seu consumo de bebidas alcoólicas?                                                I___I 

(0) Nenhuma                  (2) 2 a 4 vezes por mês    (4) 4 ou mais vezes por semana 
(1) Uma ou menos de uma vez por mês  (3) 2 a 3 vezes por semana 
 

2- Quantas doses contendo álcool você consome num dia típico quando você está bebendo?                          I___I 
      (0) Nenhuma    (2) 3 a 4   (4) 7 a 9 

(1) 1 a 2    (3) 5 a 6   (5) 10 ou mais 
 

3- Qual a frequência que você consome 6 ou mais doses de bebidas alcoólica em uma ocasião?          I___I            
(0) Nunca    (2) Mensalmente           (4) Diariamente ou quase diariamente 
(1) Menos que mensalmente  (3) Semanalmente 
 

4- Com que frequência durante os últimos 12 meses você percebeu que não conseguia parar de beber uma vez 
que havia começado?                                       I___I 
(0) Nunca    (2) Mensalmente           (4) Diariamente ou quase diariamente 
(1) Menos que mensalmente  (3) Semanalmente 
 

5- Quantas vezes durante o ano passado você deixou de fazer o que era esperado devido ao uso de bebidas 
alcoólicas?                          I___I 
(0) Nunca    (2) Mensalmente           (4) Diariamente ou quase diariamente 
(1) Menos que mensalmente  (3) Semanalmente 

 
6- Quantas vezes durante os últimos 12 meses você precisou de uma primeira dose pela manhã para sentir-se 

melhor depois de uma bebedeira?                                     I___I 
(0) Nunca    (2) Mensalmente           (4) Diariamente ou quase diariamente 
(1) Menos que mensalmente  (3) Semanalmente 

 
7- Quantas vezes durante o ano passado você se sentiu culpado ou com remorso depois de beber?                 I___I 

(0) Nunca                 (2) Mensalmente           (4) Diariamente ou quase diariamente 
(1) Menos que mensalmente  (3) Semanalmente 
 

8- Quantas vezes durante o ano passado você não conseguiu lembrar o que aconteceu na noite anterior por que 
você estava bebendo?                        I___I 

(0) Nunca    (2) Mensalmente           (4) Diariamente ou quase diariamente 
(1) Menos que mensalmente  (3) Semanalmente 

 
9- Você ou outra pessoa já se machucou por causa da forma como você bebe?                   I___I 

(0) Não   (2) Sim, mas não no último ano (4) Sim, durante o último ano  
 
10- Algum parente, amigo, médico ou qualquer outro trabalhador da área da saúde referiu-se às suas bebedeiras 

ou sugeriu a você parar de beber?                                     I___I 
(0) Não                             (2) Sim, mas não no último ano  (4) Sim, durante o último ano  

 
 ESCORE TOTAL:  I___I___I 

Consumo de baixo risco ou abstêmios = 0 a 7 pontos 
Consumo de risco = 8 a 15 pontos 
Uso nocivo ou consumo de alto risco = 15 a 19 pontos 
Provável dependência = 20 ou mais pontos (máximo = 40 pontos).   
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CAGE 

• Você já achou que devia cortar (diminuir) o quanto bebe? 

• As pessoas (o/a) aborrecem por criticar o jeito como você bebe? 

• Você já se sentiu mal ou culpado/a pela forma de beber? 

• Você já teve que beber logo pela manhã, para sentir-se melhor ou livrar-se da 

ressaca (tremores)? 

Obs.: Cada item recebe um escore de 1 para resposta positiva. 

 

TWEAK 

• Quantos drinques você aguenta tomar? 

• Seu/Sua companheiro/a e/ou seus pais às vezes se preocupavam ou se queixavam 

de como você bebe? 

• Você já teve que beber logo pela manhã para sentir-se melhor ou livrar-se da 

ressaca (tremores)? 

•  Você já acordou de manhã, depois de beber, e percebeu que não podia lembrar-se 

de parte do que aconteceu na noite anterior? 

• Você já achou que devia diminuir o quanto bebe? 

     Obs.: Respostas positivas para as questões tolerância e preocupação têm escore de 2 pontos 

cada; as outras três têm escore 1 cada uma. 

 

T-ACE 

• Tolerância – Quantos drinques você aguenta tomar? 

• As pessoas o/a aborrecem por se queixarem da forma que como você bebe? 

• Você já achou que devia diminuir o quanto bebe? 

• Você já teve que beber logo pela manhã para sentir-se melhor ou livrar-se da 

ressaca (tremores)? 

     Obs.: Um escore de 2 é dado para uma positiva resposta para a questão tolerância. 
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ANEXO 4 - Tabela 1 - Estudos em população geral avaliando desempenho de instrumentos de detecção de uso de álcool em homens e mulheres 

HOMENS MULHERES MELHOR EFICÁCIA REFERENCIA LOCAL METODO INSTRUMENTOS MEDIDAS 
AVALIADAS 

N* PC N* PC         HOMENS MULHERES 
Aalto et al., 2006 Finlândia Correio/ 

entrevista 
AUDIT 
AUDIT-C 
AUDIT-QF 
AUDIT-PC 
Five Shot 
AUDIT-3 
CAGE 

S, E, ASC ROC, 
VPP e VPN 

- - 894 ≥ 6 
≥ 5 
≥ 4 
≥ 4 
≥ 2 
≥ 2 
≥ 1 

- AUDIT 
AUDIT-C 
AUDIT-QF 
AUDIT-PC 
Five Shot 
 

Bataille et al., 2003 França Entrevista  CAGE ASC ROC 809 ≥ 3 779 ≥ 2 CAGE CAGE 
Bergman e Källmén, 
2002 

Suécia Correio AUDIT α Cronbach e ICC 471 ≥ 8 526 ≥ 6 AUDIT AUDIT 

Bernards et al., 2007 Canadá Telefone AUDITM 

AUDITMR 
AEF 4403  ≥ 8 4669 ≥ 8 AUDITMR AUDITM 

Bisson et al., 1999 Canadá Entrevista CAGE S, E e VPP   9464  ≥ 1 8835 ≥ 1 - - 
Bühler et al., 2004 Alemanha Auto-

administrado 
CAGE 
 

% nos itens 688  ≥ 2 
≥ 1/3 

254 ≥ 2 
≥ 1/3 

DSM-IV CAGE 

Chan et al., 1994 EUA Telefone CAGE % nos itens 476 ≥ 2 503 ≥ 2 CAGE - 
Cherpitel, 1999 EUA Entrevista CAGE 

TWEAK 
S e E 1173  ≥ 2 

≥ 3 
1270 ≥ 2 

≥ 3 
TWEAK CAGE 

Cherpitel, 2002 EUA Telefone RAPS4 
CAGE 

S e E 3634 ≥ 1 
≥ 1 

3979 ≥ 1 
≥ 1 

RAPS4 
 

RAPS4 
 

Dawson et al., 2005 EUA Entrevista AUDIT-C S, E e ASC ROC 13067 ≥ 5 13879 ≥ 3 AUDIT-C AUDIT-C 
Knibbe et al., 2006 Suíça 

Espanha 
R. Unido 
Suécia 
Finlândia 
Holanda 
R. Tcheca 
Hungria 
Islândia 

Telefone 
Entrevista 
Entrevista 
Telefone 
Auto-administ 
Correio 
Entrevista 
Entrevista 
Telef. / correio 

AUDIT % nos itens e α 
Cronbach 

- ≥ 8 - ≥ 7 AUDIT AUDIT 

Rumpf et al., 2002 Alemanha Entrevista / 
auto-administ. 
 

AUDIT 
AUDIT-C 
LAST 

S, E, ASC ROC e α 
Cronbach 

1803  ≥ 4 
≥ 4 
≥ 1 

1748 ≥ 4 
≥ 4 
≥ 1 

AUDIT 
AUDIT-C 
LAST 

AUDIT 

Selin, 2003 Suécia Telefone AUDIT S, E, α Cronbach, 
ICC e coeficiente 

Kappa 

220 ≥ 8 217 ≥ 6 AUDIT AUDIT 

* apenas os que beberam no último ano; PC = ponto de corte; S = sensibilidade; E = especificidade; VPP = valor preditivo positivo; VPN = valor preditivo negativo; ASC ROC = área 
sob curva Receiving Operating Characteristic; ICC= Intra-Class Correlations; AEF = análise exploratória de fatores. 
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ANEXO 4 - Tabela 2 - Metodologia empregada nos estudos em população geral avaliando desempenho de instrumentos de detecção de uso de 
álcool em homens e mulheres 

 

REFERENCIA AMOSTRA  
 

FAIXA ETÁRIA PERÍODO DO ESTUDO DEFINIÇÕES 
 

PADRÃO OURO TAXA DE RESPOSTA 

Aalto et al., 2006 Não aleatória 40 1996 dose/drinque (d)=12g de etanol 
Consumo pesado= >11d/semana  

Timeline Followback  68,2% 

Bataille et al., 2003 Aleatória 
Não representativa 

35-64 1994 -1997 Consumo pesado=  
♂ >6d/dia e  
♀ >3d/dia 

Consumo auto-
referido 

♂ 63,5% 
♀ 60,2% 

Bergman e Källmén, 2002 Aleatória 17-71 1997 Embriaguez= ≥6d/ocasião Primeira aplicação 79,8% 

Bernards et al., 2007 Aleatória 18-76 2004-2005 d=13,6g de etanol - 53% 

Bisson et al., 1999 Aleatória  
Representativa 

15-92 1992 Consumo pesado=  
volume:  
>15d/semana 
>22d/semana 
frequência:  
>5d/>7 ocasiões 
>5d/>12 ocasiões 

Consumo auto-
referido 

85% 

Bühler et al., 2004 Aleatória  
Representativa 

18-59 1997 d=10g de etanol 
Problema c/ álcool= CAGE e/ou DSM-IV 
positivo  

CAGE ou  
DSM-IV  

65% 

Chan et al., 1994 Aleatória 18-65 1994 Consumo pesado=  
♂ >6d/dia e  
♀ >4d/dia 

DSM-III-R 
 

- 

Cherpitel, 1999 Aleatória 
Representativa 

≥18 1995 - CID-10 e  
DSM-IV 

77% 

Cherpitel, 2002 Aleatória 
Representativa 

≥18 2000 - CID-10 e  
DSM-IV 

58% 

Dawson et al., 2005 Aleatória 
Representativa 

≥18 2001-2002 d=12-14g de etanol 
Consumo de risco: 
♂ >14d/semana ou >4d/ocasião e  
♀ >7d/semana ou >3d/ocasião 

DSM-IV 81% 

Knibbe et al., 
2006 

Suíça 
Espanha 
R. Unido 
Suécia 
Finlândia 
Holanda 
R. Tcheca 
Hungria 
Islândia 

- ≥15 
≥18 
≥18 

17-82 
16-70 
16-69 
18-64 
19-65 
18-75 

1997 
2003 
2000 
2002 
2000 
1999 
2002 
2001 
2001 

- - 68,4% 
cota 
cota 

67,8% 
79,4% 
71% 

72,6% 
cota 

70,1 ou 56,6% 

Rumpf et al., 2002 Aleatória 
Representativa 

18-64 1996-1997 d=9g de etanol 
Consumo de risco: 
♂ >30g/dia e 
♀ >20g/dia  

DSM-IV e  
M-CIDI 

70,2% 

Selin, 2003 Representativa 16-80 2000-2001 Bebedor problema: ≥garrafa vinho ou 
equivalente/ocasião semanalmente 

Primeira aplicação 87% 
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Abstract  

This study compares the efficacy of AUDIT (gold standard) with CAGE, TWEAK, and T-

ACE, easier and faster tools for ≥60 year-old men using data from a representative 

stratified sample of the general population from Metropolitan Sao Paulo. The GENACIS 

questionnaire was used with a total sample of 2083 over 18-year-old respondents. Response 

rate was 74.5%. The older male sample (≥60 years) consisted of 169 men. Sensitivity, 

specificity, positive and negative predictive value, area under the receiver-operating 

characteristic (ROC) curve and confidence intervals were calculated for each instrument (95% 
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CI). Respondents were predominated married (81.7%), with up to 11 years study (61.3%) and 

a per capita income up to 300 dollars. Current abstinence rate was high (61.6%) of which 38% 

reported being former drinkers. There were no statistically significant differences between the 

instruments tested. However TWEAK had a higher AUROC than AUDIT (0.95; 95% CI 

0.90-0.99). Research in the general population with screening instruments is scarce. However, 

it can provide specific information for this age group and is useful for policy and strategy 

formulation. Funding: FAPESP (04/11729-2; 07/56124-9 to JBO).  
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Introduction 

Because the proportion of older people in the population is increasing, the total 

number of older people with alcohol problems will also increase. Heavy alcohol use 

substantially contributes to morbidity, mortality, and hospitalizations in elderly people.  

Although alcohol consumption is usually lower in the elderly than younger 

individuals, its negative consequences can be higher due to ageing-related physiological 

changes. The elderly have increased body fat and reduced non-fat mass and water, as well as a 

decreased hepatic metabolism [1]. Consequently alcohol blood levels increase and the elderly 

start to experience the adverse consequences of drinking alcohol without even increasing 
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consumption [1]. Despite the higher risk, it is estimated that 9% of the elderly have an 

unhealthy drinking level in USA [2]. 

Due to differences between young adults and the elderly, it has been suggested that 

those over 65 should drink no more than one drink per day or two drinks in any single 

drinking session, if there are no contraindications due to disease or medication use [3].  

Alcohol abuse and dependence increase mental and physical problems in old age. In a 

Brazilian study, drinking five or more drinks per day was associated with falls, an important 

concern in elderly people [4]. Men of 65 and over with five years or more history of heavy 

drinking at some time in their lives, had an almost six fold higher risk of suffering from a 

psychiatric disorder [5]. The risk for depression was almost four times as high and for 

dementia almost five times [6]. 

Although alcohol-related problems are quite frequent in Brazil, their magnitude in the 

elderly remains unknown. General population surveys in Brazil there have targeted younger 

age groups, therefore the small number of older people in the samples reduces the statistical 

power of analyses related to them. Authors using regional samples in Brazil have estimated 

the prevalence of harmful drinking in the elderly as between 4.3% in both genders [7] and 

27% for just men [8]. Cross-sectional analysis of nationally representative data showed that in 

those over 60 years old, 10.4% reported drinking three or more drinks per occasion and 2.9% 

were alcohol dependent [9]. Harmful alcohol use and dependence in older people are often not 

detected in medical practice. Detection of alcohol problems in older patients has led 

researchers to develop and standardize screening instruments specifically for use with the 

elderly [10]. Most existing screening instruments were developed for young and middle aged 

adults where items often refer to alcohol problems for young men with the cutoff point often 

defined for this age group.  
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Alcohol screening in older adults is likely to have benefits at an individual level in 

helping patients and their doctors make informed decisions about their health. Benefits are 

also likely at a population level, with the findings of screening programs being used to direct 

public health initiatives [11]. 

A systematic review revealed that CAGE was the most widely studied screening 

instrument, followed by MAST or its variations, AUDIT and its variations, and then other 

screening instruments [11]. 

Another review states that AUDIT seems inappropriate for alcohol screening in older 

people, contains some items which are less appropriate for use with the elderly, such as items 

concerning the quantity of alcohol consumed [5]. CAGE does seem suitable for alcohol 

problem screening in older people. In some studies, when a score of two is used, sensitivity 

varies between 48% and 82% in hospital and nursing home patients, and specificity varies 

between 82% and 99% [12-15]. Luttrell et al. [16] found that CAGE had low sensitivity 

(13%) with a cut-off score of two (and a high specificity of 98%). A Brazilian study with a 

sample of over 60’s found a positive prevalence for CAGE (30.8%), a sensitivity of 75% and 

a specificity of 74.3% [17]. 

This study was conceived due to a lack of information about alcohol problem 

screening in older Brazilians. The aim was to compare the efficacy of AUDIT (gold standard) 

with CAGE, TWEAK, and T-ACE, smaller, and easier and quicker to apply, in identifying 

possible alcohol use disorders in males of 60 or over. 

Methods 

This study is part of the international GENACIS project (Gender, Alcohol, and 

Culture: an International Study), a collaborative study with PAHO support, conducted in 

different countries, of which Brazil is one [18].  



115588  
 

 

 

This study is based on a cross-sectional survey in the general population of 

Metropolitan São Paulo. According to data from IBGE (Brazilian Institute of Geography and 

Statistics), in 2005 its population was 19,130,455, of which about 8% were men of 60 and 

above [19]. The area covers São Paulo State’s capital city plus another 38 counties, with a 

population of about two thirds of the whole state. 

Sample 

The sample was obtained through a two-stage randomization: initially census sector 

was randomly selected and then households. In this way, the sampling unit was the 

household, in which all persons of 18 years and over from the appropriate gender, could be 

interviewed. The sample size was increased to allow for a 20% non-response rate, with over-

representation of those of 60 years or more, the aim being specific analyses of this age group. 

Assessment Instrument/ Variables 

The GENACIS Questionnaire (available upon request) was employed; it was 

developed by a group of researchers from several countries interested in comparing alcohol 

consumption patterns across genders in different contexts and cultures. It has already been 

described and previously used in Brazil [20]; it consists of 15 sections covering a variety of 

variables such as socio-demographic characteristics, job experience, social networking, 

general health and life style, family history of alcohol, mental health, smoking and alcohol use 

(quantity, frequency, family context and consequences).  

Alcohol consumption variables: The grams of ethanol consumed per day were 

estimated from self-reported drinking frequency, beverage type, and amount consumed based 

on the ethanol content of standard drinks. Questions about alcohol consumption (beer, wine, 

liquor, etc.) were standardized to one drink unit of 13g of ethanol, which is the average drink 

size in Brazil. Abstainers were defined as those who did not drink at all during the previous 

year. Light consumption was defined as 1-2 drinks per day, on average; moderate 
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consumption, as 3-4 drinks per day; heavy consumption was defined as 5 or more drinks per 

day. All of the above categories were treated as mutually exclusive.  

The GENACIS questionnaire has enough information regarding quantity and 

frequency of alcohol use as well as information about the consequences of this consumption. 

Those questions allowed the score for each of the instruments below to be achieved:   

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test): contains 10 questions concerning 

drinking quantity and frequency, alcohol dependence and related problems. With a score of 

eight or more, harmful alcohol use or dependence is suspected. AUDIT has been developed 

for the World Health Organization to detect actual problem drinking in young adults in 

primary care [21]. Reliability and validity in older patients is not mentioned. 

CAGE: is an acronym, formed by the first characters of the words ‘Cut-down’, 

‘Annoyed’, ‘Guilty’ and ‘Eye-opener’. A score of two or more on the yes/no questions 

indicates harmful alcohol use or dependence. CAGE was developed in 1970 by Ewing for 

young and middle age adults in a hospital setting [22] and was validated in 1974 by Mayfield 

[23]. These authors did not report CAGE reliability and validity in older hospital patients. 

TWEAK: was developed as an alternative form of MAST (Michigan Alcohol 

Screening Test) for women, eliminating questions more typical of male behaviour [24]. It has 

5 items, an acronym formed by the first characters of the words ‘Tolerance’, ‘Worried’, ‘Eye-

opener’, Amnesia’ and ‘K/Cut down’. A cut point of two or more is used to consider that risk 

level consumption could be present [25]. 

T-ACE: some authors proposed a modification to CAGE for use with pregnant women 

[26], receiving the name T-ACE, it has only four questions, with a cut point of two or more 

positive responses; its name is an acronym formed by the first characters of the words 

‘Tolerance’, ‘Annoyance’, Cut down’, and ‘Eye-opener’. It was validated in Brazil in 2002 

[27].  
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Procedures 

 All interviewers had previous experiences of household surveys and, additionally, 

were specifically trained and supervised monthly. Ten percent of interviews were double-

checked by supervisors for quality control. In an attempt to convince refusals to participate, 

letters with information on the objectives, importance and expected impact of the study, along 

with the credentials and contacts details of the main investigators, were sent to those who had 

refused to participate in a first approach; the project website address 

(www.viverbem.fmb.unesp.br/projeto_genacis.asp) was also included so study subjects could 

obtain detailed information.  

Data analysis 

 A test of association which accounts for the sample design (Rao-Scott) was used for 

the univariate analysis (p<0.05; confidence interval of 95%). The following were evaluated: 

sensitivity (S), specificity (E), positive (PPV) and negative (NPV) predictive values, and area 

under the ROC curve (Receiving Operating Characteristic - ASC ROC) for each instrument 

and the respective intervals of confidence. Results were compared by the usual tests of 

proportions through binomial distribution or normal approximation. 

 The project was approved by the Research Ethics Committee of Botucatu Medical 

School – UNESP, on 13 September 2004.  

Results  

Interviews were conducted between October 2005 and March 2007. The final sample 

included 2,083 people, with a response rate of 74.5%, with 169 men over the age of 60 

(11.1%). 

Most of the male sample of 60 or over were married (81.7%), had up to 11 years 

education (61.3%), earned up to 300 dollars per capita. The majority were former drinkers 

(38%) (Table I). 
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 CAGE had low sensitivity (25.0) and high specificity (100.0) between respondents, 

while TWEAK and T-ACE presented sensitivities of 0.75, with T-ACE having the higher 

specificity of the two. Positive predictive value for standard cut point (≥2) was much higher 

by TWEAK (75.0), while negative predictive values were similar in all three instruments. 

Correct classification rate was also higher in TWEAK (96.4) (Table II). 

 It was not possible to identify statistically significant differences between the three 

instruments (p=0.14). However TWEAK presented the best performance with an area under 

the ROC curve of 0.95 (IC95% 0.90-0.99). CAGE tended to present the worst performance of 

the the three with an AUC ROC of 0.85 (IC95% 0.72-0.98). 

Discussion  

 The main finding revealed that TWEAK was the best instrument for detecting 

hazardous alcohol use in 60 years and over male subjects, with CAGE having the worst 

performance of the instruments assessed in this study.  

This result may be due to the small sample of drinkers over 60 years old, usual in 

Brazilian populations where about 40% of men are non-drinkers [28].  

The majority of studies found performed on the elderly did not investigate the efficacy 

of TWEAK and T-ACE. The most commonly evaluated instruments were CAGE [10,16,29-

31], AUDIT [32,33], and MAST-G (Michigan Alcohol Screening Test - Geriatric Version) 

[16]. 

A review on instruments for detecting alcohol abuse and dependency in the elderly 

reported that MAST-G and specifically CAGE seem appropriate while AUDIT and MAST 

did not seem adequate for screening elderly in clinical spaces [5]. Another study reported that 

CAGE and MAST-G are unsuited to identifying early stage (hazardous or harmful) alcohol 

use amongst the elderly and that AUDIT may prove more useful in identifying these early 

stage problem drinkers, although MAST-G and CAGE have been shown to outperform 
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AUDIT detecting alcohol abuse and dependence in elderly males [1]. 

Rigler [34] showed that several brief screening tools for alcoholism do not distinguish 

recent from past drinking behavior, and in patients of 60 and older, CAGE is insensitive 

usually detecting only binge drinking. The CAGE questionnaire is not suitable for detecting 

daily alcohol intake below 80g, and is thus considered a valid screening instrument for 

dependent drinkers only [35].  

In our study, the majority of over 60 year-old males were former drinkers, lifetime 

abstainers, or light drinkers. Our results corroborate those of Naik et al. [36] and Mangion et 

al. [37], which report CAGE as an ineffective screening instrument for older UK inpatients, 

but conflict with findings in the USA by Buchsbaum et al. [12] and Joseph et al. [14], who 

found CAGE to have satisfactory sensitivities of 0.70 and 0.82 respectively. Overall, 

however, CAGE efficacy has been examined in many studies involving over 6000 individuals 

and yielding a median sensitivity of 66.5% and median specificity of 89% [11]. 

Moore et al. [38] suggested that a combination of screening measures might identify a 

higher number of elderly men with possible alcohol use disorders than using any isolated 

measure. 

Inconsistent findings between studies may in part reflect methodological differences. 

In studies comparing multiple screening questionnaires or using interview criterion standards 

for both alcohol consumption and related problems, the order of screening questions and 

interview components may affect responses [39]. Self-administered screening questionnaires 

may perform less well than interviewer-administered screening questionnaires [40]. 

Several factors contribute to declining consumption in the elderly; these include 

increased vulnerability of suffering organic harm, comorbid conditions, and polypharmacy. 

However others factors have emerged that could lead to new cases of alcoholism in later life, 

for instance, stressors such as retirement and bereavement [33]. 
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The presentation of older people with alcohol use disorders may be atypical (e.g. falls, 

confusion, depression) or ‘masked’ by comorbid physical or psychiatric illnesses [11]. Factors 

which affect the performance of alcohol screening instruments include culture, clinical 

setting, patient characteristics, and the prevalence of alcohol use disorders in the study 

population [11]. Consideration should be given to cognitive disorders, an important part of 

geriatric-specific morbidity, which could lead to a misunderstanding of any test item, thereby 

increasing the recall bias. In addition, stigma on alcohol consumption should be considered as 

it might increase under-reporting, yielding a much lower sensitivity. 

Screening instruments are an important tool in detecting individuals with possible 

alcohol use disorders. Although TWEAK performed better in our study, this difference was 

not statistically significant. More studies with larger samples are needed that identify efficient 

instrument in detecting alcohol problems in the elderly. The frequent health problems found 

in later life and the increasing elderly population make the problem of alcohol use a relevant 

question in public health terms.     

The small number of positive subjects in the evaluated instruments constitutes a 

limitation of this study, in that it reduced the statistical power in the analyses. Another 

fundamental question is the reliability of the report. Despite some authors reporting denial by 

those dependent on alcohol or other drugs, literature has demonstrated that, under adequate 

conditions, information collected is real, showing a high concordance level between self-

reported data from problem drinkers and other sources of information, such as family 

members and spouses [41-43].  

The study was conducted over one year, stratified by districts, and the sample is 

representative of the socioeconomic-educational levels of around 3.5 million people over 18 

years old. Thus the results can be generalized for other large urban centres, but do not reflect 

Brazilian rural area patterns.  
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Table I: Socio-demographic characteristics for male subjects aged 60 or more in the 

metropolitan region of Sao Paulo, Brazil (n=169) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Men≥60 years old
(n=169/ 11.1%)

 n %
Marital status 
Married 138 81.7
Widowed 16 9.5
Divorced 9 5.3
Never married 6 3.5
Education (in years)   
No schooling 28 16.7
Up to 11  103 61.3
12 or more 37 22.0
Per capita income (dollars) 
0 to 300  55 33.7
301 to 600 29 17.3
601 to 1200 36 21.4
1201 or more 49 27.6
Pattern of alcohol use 
Lifetime abstainer 40 23.6
Former drinker  64 38.0
1-2 drinks  40 23.6
3-4 drinks 11 6.5
5 or more drinks 14 8.3
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Table II:  Psychometric properties of CAGE, TWEAK, and T-ACE compared to 

AUDIT using the instrument standard cutoff points (≥2) for male subjects aged 60 or 

more in the metropolitan region of Sao Paulo, Brazil (n=169) 

* p = 0.1432 chi square with Bonferroni correction 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Men≥60 years old      (n=169) CAGE (%) TWEAK (%) T-ACE (%) 

Sensitivity 25.0 75.0 75.0 
Specificity          100.0 98.1 95.5 
Positive predictive value - 75.0 56.2 
Negative predictive value 94.6 98.1 98.0 
Correct classification rate   94.7 96.4 94.1 
Area under the ROC curve  
(CI 95%)* 

0.85  
(0.72-0.98)     

0.95  
(0.90- 0.99)      

0.94 
(0.89-0.98)      



QUESTIONÁRIO GENACIS - OPAS 
 
 
 
 
BLOCO A 
 

Quadro de moradores do domicilio:                                           Telefone:  _________________________ 

Nº NOME 
SEXO 

1=Masc 
2=Fem. 

IDADE Nº de ordem 
(>= 18 ANOS) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 

Qual dessas categorias melhor define o tipo de lugar do domicílio?       (OBSERVADO) 
No campo mas não em fazenda/sítio 1 

Em sítio/fazenda 2 

Em uma cidade pequena (menos de 50.000 habitantes) 3 

Em uma cidade de tamanho médio (50.000 – 250.000) 4 

Em um subúrbio perto de uma cidade grande 5 

Em uma cidade grande 6  
 

Visita Data Hora Entrevistador Observações Resultado 
da visita 

1 ___/___/___ ___:___   

 

2 ___/___/___ ___:___    

3 ___/___/___ ___:___    
 
 
 

OS CAMPOS ABAIXO NÃO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO ENTREVISTADOR: 
 

Resultado final: |___|       Data da entrevista: |___|___||___|___||___|___|___|___|       Código do entrevistador: |___|___| 
 
 

 SUPERVISÃO CODIFICAÇÃO DIGITAÇÃO 
NOME    
DATA _____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____ 

1.realizada 
2.domicílio 
fechado 
3.domicílio  vago 
4.recusa total 
5.recusa parcial 
6.outros. 
Especificar: 

______________ 

unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CÂMPUS DE BOTUCATU

FACULDADE DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA
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QUESTIONÁRIO GENACIS - OPAS 
 
 
 
 

 
Data:  _____/_____/__________   Entrevistador: _______________________________   |___|___| 
 
BLOCO B 
 

B1. Nome do entrevistado: ______________________________________________________________ 
 

B2. Sexo do entrevistado 

Masculino 1 

Feminino 2  
 

B3. Qual é a sua data de nascimento?  (Dia / Mês / Ano)   ____ / ____ / ________  
 

B4. Até que ano da escola o(a) sr.(a) completou? 

Nunca freqüentou escola, não sabe ler e escrever 01 

Nunca freqüentou escola, mas sabe ler e escrever 02 

1º grau ou primário _____________ ano /série (ensino fundamental) 11 – 14 

1º grau ou ginásio  _____________ ano /série (ensino fundamental) 15 – 18 

2º grau ou colegial _____________ano /série (ensino médio) 21 – 23 

Curso técnico de nível médio incompleto 25 

Curso técnico de nível médio completo 26 

Curso superior incomplete 30 

Curso superior complete 31 

Não quis responder 77 

Não sabe 99  
 

B5. Qual sua cor ou raça? 

Branca 1 

Preta 2 

Parda 3 

Amarela 4 

Indígena 5 

Outros (especifique): 8 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
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B6. Qual é o seu estado civil? 

Casado(a) 1 

Amasiado(a) 
PULE PARA B10 

2 

Viúvo(a) 3 

Divorciado(a) / Separado(a) 
PULE PARA B8 

4 

Solteiro / Nunca casou 5 

Não quis responder 7  
 

B7. Você já viveu com alguém (relação do tipo casamento)? 

Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 7  
 

B8. Entre as pessoas que você conhece atualmente, há alguma que você esteja namorando 
       (relacionamento afetivo íntimo)? 

Sim 2 

Não    (PULE PARA B10) 1 

Não quis responder 7  
 

B9. Há quanto tempo você namora (está junto com) esta pessoa? ______ meses  
 

B10. Quantas pessoas vivem no domicilio, incluindo você, seu 
 cônjuge/namorado/companheiro e outras pessoas?    ______   pessoas 
          (SE MORA SOZINHO, PULE PARA A SEÇÃO C)   
 

B11. Quantos dos que moram com você (incluindo filhos, netos, enteados) são 
         menores de 18 anos?    ______ pessoas  
 

B12.  Com quem você vive?                       (PODE HAVER MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

 Sim Não  

1. Cônjuge/companheiro(a)/amásio(a) 2 1  

2. Filhos menores seus e/ou do seu /companheiro/amásio 2 1  

3. Filhos maiores seus e/ou do seu cônjuge 2 1  

4. Seus pais e/ou do seu /companheiro/amásio 2 1  

5. Outros parentes 2 1  

6. Outros, especifique: _________________________________________ 2 1  
 

B13. Quantos filhos você tem, incluindo adotivos ou enteados?    _______  filhos 
         (SE NÃO TEM, PULE PARA B15)  
 

B14. Quantos dos seus filhos moram com você?    ______  filhos  
 

B15. Existem situações em que pessoas idosas ou doentes ficam impossibilitadas de desenvolver 
         sozinhas atividades como comer, caminhar, vestir-se, tomar banho, e precisam de ajuda 
         constante de outras pessoas. Em sua casa há alguém nessa situação? 

Sim 2 

Não    (PULE PARA SEÇÃO C) 1  
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B16. Que pessoa geralmente realiza essas atividades para ele(a) ou o(a) auxilia a realizá-las? 

Apenas o entrevistado 1 

Familiar 2 

Amigo ou vizinho 3 

Outros 4 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 
 

BLOCO C 
 

C1. Atualmente seu trabalho (ocupação) é ...        (ESCOLHA UMA DAS CATEGORIAS ABAIXO) 

Aposentado, não trabalha mais PULE PARA C2a 14 

Empregador com até 4 funcionários fixos     13 

Empregador com 5 ou mais funcionários fixos 12 

Trabalho assalariado e com carteira assinada ou 
estatutário 11 

Trabalho autônomo e com contribuição previdenciária 10 

Aposentado e ainda trabalhando 09 

Trabalho informal (bicos) sem contribuição previdência 

PULE PARA C2c 

08 

Desempregado (involuntariamente) PULE PARA C5 07 

Sem trabalhar por causa de doença PULE PARA C6 06 

Estudante 05 

Estudante bolsista (PG, Iniciação Científica, etc) 04 

Licença maternidade 03 

Dona de casa 02 

Desempregado voluntariamente por outras razões 01 

Empregado familiar não remunerado 

PULE PARA C7 

00  
 

C2a. Se aposentado e não trabalha mais, qual a profissão anterior? 
        (ANOTE com maior detalhamento possível) 

 
  

 

C2b. Especifique qual era a atividade do estabelecimento/empresa em que trabalhou. 
         (RESPONDA E PULE PARA C7) 

 
  

 

C2c. Qual é a sua ocupação principal em seu trabalho? 
        (ANOTE com maior detalhamento possível, inclusive se é dona de casa.) 

 
  

 

C2d. Especifique qual é a atividade do estabelecimento, empresa em que trabalha. 
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C3. Você tem cargo de chefia? 

Sim, a de maior responsabilidade 4 

Sim, a de nível médio 3 

Sim, pouca responsabilidade 2 

Não 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

C4a.  No seu trabalho atual, quantas horas você trabalha(s) por semana? 
          (Marque o total de horas)    ______  horas  
 

C4b. Quantos empregos você tem?        ______  emprego(s)  
 

C4c. Você geralmente trabalha: 

Somente durante o dia 4 

Meio período 3 

Noite 2 

Trabalha por turnos 1  
 

C4d. Qual situação melhor descreve as pessoas do seu trabalho ou que trabalham ao seu lado? 

Todos ou quase todos são homens 6 

A maioria são homens 5 

Metade mulheres e metade homens 4 

A maioria são mulheres 3 

Todas ou quase todas são mulheres 2 

Eu trabalho sozinho(a) 1  
 

C4e. Seu trabalho é estressante (causa ansiedade)? 

Muito estressante 4 

Algumas vezes estressante 3 

Um pouco estressante 2 

Não é de todo estressante     

PULE PARA C7 

1  
 

C5. Há quanto tempo você está desempregado involuntariamente?     ______  meses 
       (PULE PARA C7)  
 

C6. Há quanto tempo você está desempregado por causa de doença?  ______  meses  
 

C7. Sua renda mensal TOTAL é de: 

Renda mensal TOTAL (em reais - R$)  

Não tem renda 111 

Não quis responder 777 

Não sabe 999 
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C9. Nas últimas 4 semanas, qual o gasto domiciliar total? (frutas, verduras, carne, supermercado, luz, 
       água, telefone) 

Gasto domiciliar TOTAL (em reais - R$)  

Não quis responder 777 

Não sabe 999  
 

C10. Nas últimas 4 semanas, especifique o gasto domiciliar com saúde (contando os gastos 
         reembolsáveis, seguros e medicação) 

Gasto domiciliar com saúde (em reais - R$)  

Não quis responder 777 

Não sabe 999  
 

C11. Com relação à quantidade de comida que há em sua casa você diria que: 

Há quantidade suficiente para comer 3 

Algumas vezes não é suficiente 2 

Freqüentemente não é suficiente 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

C12. Quantos dias do mês passado você e/ou sua família não tiveram comida ou não 
         tiveram dinheiro para comprar comida?  _________  dias  
 

C13. A família possui (especifique quantos): 

 
Não 
tem 1 2 3 

4 
ou mais  

Televisão a cores 0 2 3 4 5  

Rádio 0 1 2 3 4  

Banheiro 0 2 3 4 4  

Automóvel 0 2 4 5 5  

Empregada mensalista 0 2 4 4 4  

Aspirador de pó 0 1 1 1 1  

Máquina de lavar 0 1 1 1 1  

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2  

Geladeira 0 2 2 2 2  

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0 1 1 1 1  

Casa ou apartamento próprio 0 1 2 3 4  

Computador e/ou notebook 0 1 2 3 4  
 

C8. Qual é a renda familiar total em seu domicílio? (Somando os rendimentos de todos em reais) 

Renda familiar total (em reais - R$)  

Não quis responder 777 

Não sabe 999 
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BLOCO D 
 

D1. Com que freqüência, durante os últimos 12 meses, você tem se sentido só? 

Muito freqüentemente 6 

Freqüentemente 5 

De vez em quando 4 

Raramente 3 

Muito raramente 2 

Nunca 1  
 

D2. Fora quem mora junto com você (marido / esposa / companheiro(a)), quantas pessoas você 
       acha que dá para ter confiança para falar sobre problemas pessoais importantes? 

6 ou mais 5 

4-5 4 

2-3 3 

Um 2 

Nenhum 1  
 

D3. Fora quem mora com você, a que distância vivem seus parentes-amigos(as) mais importantes? 

Perto de mim, em meu bairro 5 

Na mesma cidade onde moro 4 

Na mesma região/estado onde moro 3 

No mesmo país em que vivo 2 

Em outro país 1  
 

D4. Você é membro ativo de algum clube, organização social ou atividade religiosa, que promove 
       ações sociais (Ação da Cidadania, Lions, Rotary, pastorais, maçonaria e outros conselhos 
       comunitários)? 

Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 7  
 

D5. Qual é sua preferência religiosa? 

Não tem 01 

Católica 02 

Evangélicas/protestantes 03 

Espírita 04 

Judaica 05 

Afro-brasileira 06 

Orientais/budismo 07 

Outra 08 

Não quis responder 77 

Não sabe 99  
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D6. Religião (espiritualidade) é importante em sua vida? 
Não 1 
Um pouco 2 
Bem importante 3 
Muito (super) importante 4 
Não quis responder 7 
Não sabe 9  
 
 

BLOCO E 
 

As próximas perguntas serão sobre o uso de bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja e destilados. 
 

E1. Qual a bebida alcoólica de sua preferência? 

Especifique: ___________________________________       (SE BEBE, PULE PARA E3) 

Não bebe 00  
 

E2. Há quanto tempo não ingere bebida alcoólica? 

Informe o tempo em meses:  
Nunca bebi      (PULE PARA E5) 000 

 

 

E3. Que idade você tinha quando começou a beber mais que só um golinho 
      (mais do que só provar)?    _________  anos 

 

 

E4. Houve um período da sua vida em que a bebida lhe causou problemas? 
 Sim Não  

Com a família 2 1  
De saúde 2 1  
No trabalho 2 1  
Com a lei ou polícia 2 1  

Outros, especifique: _________________________________________ 2 1  
 

SE BEBE, PULE PARA E6. 
 

E5. Qual é a razão para você não beber?          (ANOTE A RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
Já foi alcoolista/teve problemas com álcool 13 
Não tive vontade  em nenhuma ocasião 12 
Preciso estar sóbrio para cumprir com minhas responsabilidades 11 
Religião 10 
Não me interessa/ não aprecio o gosto 09 
Criação 08 
Minha saúde é ruim/uso de medicação 07 
É muito caro 06 
Prejudicaria minhas atividades 05 
Eu teria medo de ter problemas com o álcool/virar alcoolista 04 
Não tenho motivos para beber 03 
Estou grávida ou tentando engravidar 02 
Outros, especifique: ______________________________________________ 01 
Não quis responder 77 
Não sabe 99  
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SE NUNCA BEBEU NADA OU NÃO BEBEU NOS ÚLTIMOS 12 MESES, PULE PARA A SEÇÃO H. 
 
 

E6. Atualmente você precisa beber mais que antes para obter o mesmo efeito (você é mais 
“forte”/agüenta melhor a bebida agora que antes?) 
Sim 2 
Não 1 
Não se aplica 8 
Não quis responder 7 
Não sabe 9  
 

E7. Nos últimos 12 meses, com que freqüência normalmente você tomou qualquer tipo de bebida 
       que contém álcool – pode ser vinho, cerveja ou destilados (como pinga, vodca, conhaque etc), 
       ou qualquer outra bebida alcoólica? 
Todos os dias 07 
Cinco ou seis vezes na semana 06 
Três ou quatro vezes na semana 05 
Uma ou duas vezes na semana 04 
Uma a três vezes no mês 03 
Menos que uma vez por mês 02 
Não quis responder 77 
Não se aplica 88 
Não sabe 99  
 

E8. Nos últimos 12 meses, com que freqüência você bebeu vinho? 
Todos os dias 07 
Cinco ou seis vezes na semana 06 
Três ou quatro vezes na semana 05 
Uma ou duas vezes na semana 04 
Uma a três vezes no mês 03 
Menos que uma vez por mês 02 
Nunca nos últimos 12 meses    (PULE PARA  E10) 01 
Não quis responder 77 
Não sabe 99  
 
(APRESENTAR QUADRO COM DOSES DE BEBIDAS) 
E9. Quantas doses/drinques você bebe de vinho em um dia comum (típico) em que 
       bebe?    ____________  drinques/doses  
 

E10. Nos últimos 12 meses, com que freqüência você bebe cerveja? 
Todos os dias 07 
Cinco ou seis vezes na semana 06 
Três ou quatro vezes na semana 05 
Uma ou duas vezes na semana 04 
Uma a três vezes no mês 03 
Menos que uma vez por mês 02 
Nunca nos últimos 12 meses    (PULE PARA E12) 01 
Não quis responder 77 
Não sabe 99 
Não se aplica 88  
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E11. Quanto você bebe de cerveja normalmente?  _________ latas ou copos grandes  
 

E12. Nos últimos 12 meses, com que freqüência você bebe em um dia comum (típico) pinga, uísque, 
         vodca ou de qualquer outra bebida destilada? 
Todos os dias 07 

Cinco ou seis vezes na semana 06 

Três ou quatro vezes na semana 05 

Uma ou duas vezes na semana 04 

Uma a três vezes no mês 03 

Menos que uma vez por mês 02 

Nunca nos últimos 12 meses    (PULE PARA E14) 01 

Não quis responder 77 

Não sabe 99  
 

E13. Quantas doses de destilados (pinga, uísque, vodca) no dia em que você bebe 
         destilado?   ________ drinques/doses  
 

E14. Num dia típico em que bebeu, quanto tempo você gastou bebendo? 
         ______  minutos  ou   ______  horas  
 

E15. Quantas doses contendo álcool, independente da bebida, você consome num dia típico 
         quando você está bebendo? 
Nenhuma 0 

1 a 2 1 

3 a 4 2 

5 a 6 3 

7 a 9 4 

10 ou mais 5 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 
 

E16. (APRESENTAR QUADRO COM DOSES DE BEBIDAS) 
 

E16a. Nos últimos 12 meses, qual a freqüência que você consome 6 ou mais doses de bebidas 
           alcoólicas em uma ocasião?            

Nunca 0 

Menos que mensalmente 1 

Mensalmente 2 

Semanalmente 3 

Diariamente ou quase diariamente 4 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
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E16b. Durante os últimos 12 meses, com que freqüência você bebeu pelo menos 5 (5-7) drinques 
           de qualquer tipo de bebida alcoólica em um único dia? 

Todos os dias 07 

Cinco ou seis vezes na semana 06 

Três ou quatro vezes na semana 05 

Uma ou duas vezes na semana 04 

Uma a três vezes no mês 03 

Menos que uma vez por mês 02 

Nunca nos últimos 12 meses    (PULE PARA F1) 01 

Não quis responder 77 

Não sabe 99  
 

E16c. Durante os últimos 12 meses, com que freqüência você bebeu pelo menos 8 (8-11) drinques 
           de  qualquer tipo de bebida alcoólica em um único dia? 

Todos os dias 07 

Cinco ou seis vezes na semana 06 

Três ou quatro vezes na semana 05 

Uma ou duas vezes na semana 04 

Uma a três vezes no mês 03 

Menos que uma vez por mês 02 

Nunca nos últimos 12 meses  (PULE PARA F1) 01 

Não quis responder 77 

Não sabe 99  
 

E16d. Durante os últimos 12 meses, com que freqüência você bebeu ao menos 12 drinques de 
           qualquer tipo de bebida alcoólica em um único dia? 

Todos os dias 07 

Cinco ou seis vezes na semana 06 

Três ou quatro vezes na semana 05 

Uma ou duas vezes na semana 04 

Uma a três vezes no mês 03 

Menos que uma vez por mês 02 

Nunca nos últimos 12 meses 01 

Não quis responder 77 

Não sabe 99  
 
 

ENTREVISTADOR: LEMBRE-SE QUE ISTO SE REFERE A QUALQUER/TODAS LATAS, 
GARRAFAS OU COPOS DE CERVEJA, TAÇAS DE VINHO, OU DRINQUES CONTENDO 
ÁLCOOL DE QUALQUER TIPO (JUNTAS OU SEPARADAS). 
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BLOCO F 
F1. Pensando nos últimos 12 meses, com que freqüência você bebeu nas seguintes circunstâncias?  
(TODAS DEVEM SER ASSINALADAS) 
 

 

To
do

s 
os

 d
ia

s 

5 
ou

 6
 v

ez
es

 p
or

 
se

m
an

a 

3 
ou

 4
  v

ez
es

 p
or

 
se

m
an

a 

1 
ou

 2
 v

ez
es

 p
or

 
se

m
an

a 

1 
a 

3 
ve

ze
s 

no
 m

ês
 

M
en

os
 q

ue
 1

 v
ez

 
no

 m
ês

  

N
un

ca
 n

os
 ú

lti
m

os
 

12
 m

es
es

 

N
ão

 q
ui

s 
re

sp
on

de
r 

N
ão

 s
ab

e 

 

a. almoço ou jantar 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

b. festas e comemorações 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

c. na sua própria casa, fora das 
    refeições 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

d. na casa de um amigo, fora das 
     refeições 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

e. no trabalho 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

f. em bares/ discotecas/boate 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

g. em restaurante 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

h. rua (calçada, com amigos) 07 06 05 04 03 02 01 77 99  

i. outro, especifique: 
   ________________________ 

07 06 05 04 03  01 77 99  

F2. Com que freqüência nos, últimos 12 meses, você tomou uma dose quando você estava com as 
       seguintes pessoas? 
       Pense em todas as vezes que isso se aplica para cada pessoa. Por exemplo se você bebeu junto com 
       o seu cônjuge/companheiro/amigos, devemos incluir tanto em “(a) com meu companheiro ou cônjuge” 
       como em “(d) com amigos.”                   (TODAS AS ALTERNATIVAS DEVEM SER ASSINALADAS) 

 

To
do

s 
os

 d
ia

s 

5 
ou

 6
 v

ez
es

 p
or

 
se

m
an

a 

3 
ou

 4
  v

ez
es

 p
or

 
se

m
an

a 

1 
ou

 2
 v

ez
es

 p
or

 
se

m
an

a 

1 
a 

3 
ve

ze
s 

no
 m

ês
 

M
en

os
 q

ue
 1

 v
ez

 n
o 

m
ês

 

N
un

ca
 n

os
 ú

lti
m

os
 

12
 m

es
es

 

N
ão

 q
ui

s 
re

sp
on

de
r 

N
ão

 s
e 

ap
lic

a  

N
ão

 s
ab

e 

 
a. com seu cônjuge/companheiro(a)/ 
    namorado(a) com ou sem outras 
    pessoas presentes? 

07 06 05 04 03 02 01 77 88 99 
 

b. com  membro da família/outro que 
    não o cônjuge/companheiro (a)/ 
    namorado(a)? 

07 06 05 04 03 02 01 77 88 99 
 

c. com pessoas que trabalham com  
    você ou com quem vai à escola? 

07 06 05 04 03 02 01 77 88 99  

d. com amigos/outros que não seu  
    cônjuge ou companheiro? 

07 06 05 04 03 02 01 77 88 99  

e. sem ninguém presente (sozinho)? 07 06 05 04 03 02 01 77 88 99  

f. outros, especifique: 
   ____________________________ 

07 06 05 04 03 02 01 77 88 99 
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F3. Durante os últimos 12 meses, quanto você tem bebido com seu 
cônjuge/companheiro(a)/namorado(a)? 

Todas ou quase todas ocasiões 5 

A maioria das ocasiões 4 

Algumas ocasiões 3 

Poucas ocasiões 2 

Nunca 1 

Não tenho cônjuge/ companheiro(a)/ companheiro(a) 0 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

BLOCO G 
G1. Beber afeta as pessoas de muitas maneiras diferentes. Gostaríamos de saber quais são os 
       efeitos da bebida PARA VOCÊ. Quando você bebe: 

 

Normalment
e 

verdadeiro 

Às vezes 
verdadeiro 

Nunca 
verdadeiro 

Não se 
Aplica 

a. acha mais fácil se abrir com outras pessoas? 3 2 1 8 
b. acha mais fácil falar com seu atual companheiro(a) 
    sobre seus sentimentos ou problemas? 3 2 1 8 

c. sente-se menos inibido(a) com sexo?                    3 2 1 8 
d. acha a atividade sexual mais prazerosa?   3 2 1 8 
e. sente-se sexualmente mais atraente?     3 2 1 8 
f. fica mais agressivo(a) com  as pessoas? 3 2 1 8 

 

 
A seguir, algumas perguntas sobre experiências vividas por muitas pessoas quando usam 
bebidas no decorrer de suas vidas.  
G2. Nos últimos 12 meses, você se envolveu em uma briga enquanto bebia? 
Não 1 

Sim, uma ou duas vezes 2 

Sim, três vezes ou mais 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

G3. Nos últimos 12 meses, com que freqüência você dirigiu após ter bebido dois ou mais drinques  
       uma hora antes? 

Diariamente ou quase diariamente 01 

Semanalmente 02 

Mensalmente 03 

Menos que mensalmente 04 

Nunca bebeu e dirigiu nos últimos 12 meses 05 

Não dirige 06 

Não quis responder 77 

Não se aplica 88 

Não sabe 99  
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G4. Nos últimos 12 meses, o jeito como VOCÊ bebeu prejudicou... 
 

a.  seu trabalho, estudo ou oportunidade de emprego? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

b.  seu trabalho doméstico ou rotina em casa? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

c. seu casamento/relacionamento afetivo íntimo? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

d. o relacionamento com outros membros da família incluindo seus filhos? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

e. suas amizades ou vida social? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
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f. sua saúde física? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

g. suas finanças? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

G5. Nos últimos 12 meses você teve algumas das seguintes experiências? 
 

a. problemas com a lei por dirigir embriagado? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

b. beber contribuiu para um acidente onde você ou alguém se machucou? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

c. tem ou teve alguma doença relacionada com o uso de álcool que o afastou do trabalho ou suas  
    atividades regulares por uma semana ou mais? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
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d. você perdeu o emprego, ou quase, por causa da bebida? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

e. seu cônjuge ou alguém que morou com você o(a) abandonou ou ameaçou de o(a) abandonar por  
     causa da bebida? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

f. você perdeu alguma amizade por causa da bebida? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

g. foi criticado por algumas pessoas pelo modo como você bebia? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

G6. Nos últimos 12 meses, algum parente, amigo, médico ou qualquer outro trabalhador da área da 
       saúde referiu-se às suas bebedeiras ou sugeriu a você parar de beber? 

Nunca 0 

Menos que mensalmente 1 

Mensalmente 2 

Semanalmente 3 

Diariamente ou quase diariamente 4 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
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G7. Durante os últimos 12 meses, algumas das seguintes pessoas tentaram influenciar o seu modo 
       de beber, para que você bebesse menos ou diminuísse a quantidade que bebe? 
 

a. seu cônjuge/companheiro(a)/namorado (a)? 
Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

b. seu filhos(as)? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

c. algum membro da família, mulher? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

d. algum membro da família, homem? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

e. alguém do seu trabalho ou da escola? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
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f. uma amiga (mulher) ou conhecida? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

g. um amigo (homem) ou conhecido? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

h. um médico ou profissional da saúde? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

G8. Nos últimos 12 meses, você se sentiu influenciado a beber, ou beber a mais, por alguém que  
       bebe mais do que você: 

 NÃO SIM Não quis 
responder 

Não se 
aplica 

Não 
sabe  

a. seu companheiro(a)/namorado(a) 1 2 7 8 9  

b. seus filhos (as) 1 2 7 8 9  

c. algum membro da família, mulher 1 2 7 8 9  

d. algum membro da sua família, homem 1 2 7 8 9  

e. alguém do seu trabalho ou da escola 1 2 7 8 9  

f. uma amiga (mulher) ou conhecida 1 2 7 8 9  

g. um amigo (homem) ou conhecido 1 2 7 8 9  
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G9. Com que freqüência, nos últimos 12 meses, você: 

 D
ia

ria
m

en
te

 o
u 

qu
as

e 
di

ar
ia

m
en

te
 

S
em

an
al

m
en

te
 

M
en

sa
lm

en
te

 

Q
ua

se
 

m
en

sa
lm

en
te

 

N
un

ca
 

N
ão

 q
ui

s 
re

sp
on

de
r 

N
ão

 s
e 

ap
lic

a 

N
ão

 s
ab

e 

 
a. bebeu suficiente para sentir os efeitos do 
    álcool - por exemplo, ficar com a fala 
    pastosa ou andar cambaleando? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

b. teve dor de cabeça ou sentiu enjôo por  
    causa da bebida? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

c. bebeu para parar os efeitos ruins do  
    álcool? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

d. sentiu-se doente ou tremendo quando  
     você diminuiu ou parou de beber? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

e. achou que você não é capaz de parar de  
    beber uma vez que começou? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

f. falhou em fazer o que normalmente é 
    esperado de você por causa da bebida? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

g. precisou de um primeiro drinque de  
    manhã depois de uma ocasião de beber  
     pesado? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

h. teve sentimentos de culpa ou remorso  
    depois de beber? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

i. foi incapaz de lembrar o que aconteceu na  
   noite anterior por ter bebido? 

5 4 3 2 1 7 8 9 
 

 

G10. Nos últimos 12 meses, você tentou reduzir ou parar de beber, mas não conseguiu? 

Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

G11. Você considerou a possibilidade de procurar ajuda por causa da forma como você estava  
         bebendo ou por problemas relacionados com o álcool? 

Sim 2 

Não    (PULE PARA H) 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

G12. Se sim, você recebeu ajuda? 

Sim 2 

Não    (PULE PARA H) 1  
 

G13. Se sim, você recebeu ajuda nos últimos 12 meses? 

Sim 2 

Não 1  
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BLOCO H 
H1. Pensando nos últimos 12 meses, com que freqüência seu cônjuge/companheiro(a)/namorado(a), 

fez uso de bebidas alcoólicas?  Lembre-se de incluir todos os tipos de bebidas alcoólicas... 
destilados, vinhos, cerveja. 

Todos os dias 07 

Cinco ou seis vezes na semana 06 

Três ou quatro vezes na semana 05 

Uma ou duas vezes na semana 04 

Uma a três vezes no mês 03 

Menos que uma vez por mês 02 

Nunca 01 

Não quis responder 77 

Não sabe 99 

Não se aplica (PULE PARA H3) 88  
 

(MOSTRAR CARTÃO COM DOSES) 

 

 

 

 

H2. Novamente, refletindo sobre os últimos 12 meses, quantas doses seu 
       companheiro(a)/cônjuge/namorado(a), tomou em um dia normal quando ele(a) 

bebeu? 
       Por favor, pense em todos tipos de bebidas alcoólicas combinados. 
       (ESCREVER O NÚMERO DE DOSES OU ANOTAR O QUANTO DE CADA BEBIDA) 

        Número de doses:  ________   OU  quantidade de cada bebida: ________________ 

        ____________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________  
 

H3. Durante os últimos 12 meses, VOCÊ tentou influenciar a forma de beber de qualquer uma das  
       seguintes pessoas, para que ela/ele bebesse menos ou menor freqüência a quantidade que  
       bebe? RESPONDER TODAS.  

 NÃO SIM NÃO SE APLICA  

a. seu cônjuge/companheiro(a)/namorado(a) 1 2 8  (PULE PARA H5)  

b. seus filhos (as) 1 2 8  

c. algum membro da família, mulher 1 2 8  

d. algum membro da sua família, homem 1 2 8  

e. alguém do seu trabalho ou da escola 1 2 8  

f. uma amiga (mulher) ou conhecida) 1 2 8  

g. um amigo (homem) ou conhecido 1 2 8  
 

H4. Nos últimos 12 meses, o uso de bebidas POR SEU CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)/NAMORADO(A)  
       teve um efeito prejudicial sobre: 
 

a. o trabalho, estudo ou oportunidade de emprego dele(a)? 

Não 1 

SIM, 1 ou 2  vezes 2 

SIM, 3 ou mais vezes 3 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
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b. o trabalho doméstico ou rotina na casa dele(a)? 
Não 1 
SIM, 1 ou 2  vezes 2 
SIM, 3 ou mais vezes 3 
Não quis responder 7 
Não se aplica 8 
Não sabe 9  
 

c. o casamento/relacionamento afetivo íntimo dele(a)? 
Não 1 
SIM, 1 ou 2  vezes 2 
SIM, 3 ou mais vezes 3 
Não quis responder 7 
Não se aplica 8 
Não sabe 9  
 

d. o relacionamento com outros membros da família incluindo os filhos dele(a)? 
Não 1 
SIM, 1 ou 2  vezes 2 
SIM, 3 ou mais vezes 3 
Não quis responder 7 
Não se aplica 8 
Não sabe 9  
 

e. as amizades ou vida social dele(a)? 
Não 1 
SIM, 1 ou 2  vezes 2 
SIM, 3 ou mais vezes 3 
Não quis responder 7 
Não se aplica 8 
Não sabe 9  
 

f. a saúde física dele(a)? 
Não 1 
SIM, 1 ou 2  vezes 2 
SIM, 3 ou mais vezes 3 
Não quis responder 7 
Não se aplica 8 
Não sabe 9  
 

g. as finanças dele(a)? 
Não 1 
SIM, 1 ou 2  vezes 2 
SIM, 3 ou mais vezes 3 
Não quis responder 7 
Não se aplica 8 
Não sabe 9  
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H5. Você acha que algumas das pessoas da lista abaixo tiveram problemas por uso de bebidas 
       alcoólicas? Por exemplo: problemas com a família, saúde, trabalho, lei ou polícia. 
 

NÃO SIM, uma 
vez na vida 

SIM, nos 
últimos 

12 meses 

Não 
sabe 

Não se 
aplica  

a. Mãe 1 2 3 9 8  

b. Pai 1 2 3 9 8  

c. Seu cônjuge/companheiro(a) /namorado(a) 1 2 3 9 8  

d. Filhos 1 2 3 9 8  

e. Outros membros da família 1 2 3 9 8  

f. Amigos 1 2 3 9 8  

g. Colegas do trabalho ou escola 1 2 3 9 8  

h. Outros, especifique: ____________________ 1 2 3 9 8  
 
 

BLOCO I 
 

I1. Nos últimos 12 meses, você usou maconha? 
SIM 2 

NÃO 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 
 

I2. Nos últimos 12 meses, você usou alguma outra droga, como cocaína aspirada ou crack, 
estimulantes (como anfetaminas), alucinógenos (como LSD), ou drogas de festa (como êxtase)? 
 NÃO SIM Não quis 

responder 
Não 
sabe  

a. cocaína aspirada 1 2 7 9  

b. crack 1 2 7 9  

c. estimulantes (como anfetaminas) 1 2 7 9  

d. alucinógenos (como LSD) 1 2 7 9  

e. drogas de festa (como êxtase) 1 2 7 9  
 
 

I3. Nos últimos 12 meses, você usou alguma droga injetável (como cocaína)? 

SIM 2 

NÃO 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

I4. Nos últimos 12 meses, você usou qualquer medicação (calmantes, antidepressivos, remédio 
para ajudar a dormir ou emagrecer) que necessite de prescrição (receita) de  forma diferente de 
como foi prescrita  pelo médico ou por conta própria? (LEIA E/OU CONSULTE A LISTA DE 
MEDICAMENTOS, SE FOR O CASO) 

SIM     (ANOTAR O(S) MEDICAMENTO(S) NO QUADRO ABAIXO) 2 

NÃO 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
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Se SIM, anotar o(s) medicamento(s):  __________________________________________ 
      ______________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________  
 

I5. Com que freqüência, nos últimos 30, dias você teve tempo para realizar alguma atividade de lazer 
      ou do seu interesse? 

Diariamente ou quase diariamente 5 

Várias vezes por semana 4 

Uma vez na semana 3 

Uma a três vezes nos últimos 30 dias 2 

Nenhuma vez nos últimos 30 dias 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

BLOCO J 
 

Agora eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a sua saúde.   
 

J1.  Qual a sua altura?  ___________  cm  
 

J2.  Qual o seu peso? 

Informe o peso em quilos (kg):  

Não sabe 999  
 

J3. Gostaria que seu peso fosse diferente? 

SIM 2 

NÃO    (PULE PARA J5) 1  
 

J4. Quanto gostaria de pesar? 

Informe o peso em quilos (kg):  

Não sabe 999  
 

PARA OS HOMENS, PULE PARA J 9. 
J5. Você está grávida? 

SIM 2 

NÃO 1  
 

J6.Você está amamentando? 

SIM    (PULE PARA J9) 2 

NÃO 1  
 

J7. Você está na menopausa? 

Ainda menstruando    (PULE PARA J9) 1 

Histerectomia parcial antes de menopausa 2 

Histerectomia total antes de menopausa 3 

Pós menopausa 4 

Histerectomizada após a menopausa 5  
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J8. Você está recebendo terapia de reposição hormonal (como Premarin, Premelle, Ginedisc, 
Estraderm, Diane, Livial etc.)? 

SIM 2 

NÃO 1  
 

J9. Em geral, como está sua saúde física nos últimos 12 meses? 

Excelente 5 

Muito boa 4 

Boa 3 

Mais ou menos 2 

Ruim 1  
 

J10. Nos últimos 12 meses, você procurou ajuda profissional de um médico ou outro profissional da 
        saúde, por causa da sua saúde física? 

SIM 2 

NÃO 1  
 

J11. Quantas vezes  nos últimos 12 meses você se envolveu em um acidente no trânsito, seja com  
         carro, motocicleta ou como pedestre? 

Nunca    (PULE PARA J13) 1 

Uma vez 2 

Mais que uma vez 3  
 

J12. Você teve que procurar ajuda médica, enfermeira ou outro profissional da saúde por causa  
        desse acidente de trânsito? 

SIM 2 

NÃO 1  
 

J13. Quantas vezes, nos últimos 12 meses, você  caiu? 

Nunca    (PULE PARA J15) 1 

Uma vez 2 

Mais que uma vez 3 

Não sabe    (PULE PARA J15) 9  
 

J14. Você teve que procurar um médico, enfermeira ou outro profissional da saúde por causa dessa 
        queda? 

SIM 2 

NÃO 1  
 

J15. Quantas vezes, nos últimos 12 meses, você  se envolveu em um acidente de trabalho? 

Nunca    (PULE PARA J17) 1 

Uma vez 2 

Mais que uma vez 3 

Não trabalhei nos últimos 12 meses    (PULE PARA J17) 4  
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J16. Você teve que procurar  médico, enfermeira ou outro profissional da saúde por causa desse  
         acidente de trabalho? 

SIM 2 
NÃO 1  
 

J17. Nos últimos 12 meses, você usou algum medicamento de tarja preta, manipulado, calmante,  
        etc., que necessitou retenção da receita na farmácia? (MOSTRE LISTA COM EXEMPLOS) 

SIM     (ANOTAR O(S) MEDICAMENTO(S) NO QUADRO ABAIXO) 2 
NÃO 1 
Não quis responder 7 
Não sabe 9  
 

 

 

Se SIM, quais? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
 

J18a. Algum médico ou profissional de saúde lhe disse que você tem uma doença cardíaca (do  
           coração)? 

SIM 2 
NÃO 1  
 

J18b. Você tem qualquer tipo de dor ou desconforto (mal estar) no peito? 
SIM 2 
NÃO 1  
 

J18c. Você tem dor no peito quando caminha normalmente (não rapidamente) em lugar plano? 
SIM 2 
NÃO 1 
Incapaz de caminhar    (PULE PARA J19) 3  
 

J18d. Você tem dor no peito quando caminha numa subida? 
SIM 2 
NÃO 1  
 

J19. Algum médico ou profissional de saúde lhe disse que você teve um derrame cerebral? 
SIM 2 
NÃO 1  
 
 

BLOCO K 
 

Agora vamos falar de seu pai: 
 

K1. Ele nasceu em que ano?  
      (ANOTE O QUE A PESSOA RESPONDER PRIMEIRO. SE O ENTREVISTADO NÃO SOUBER A  
      DATA EXATA, PERGUNTE SOBRE UM INTERVALO DE TEMPO.) 

Nascimento:   19 ______ 

OU  entre  19 ______ e 19 ______ (SE A PESSOA NÃO SE LEMBRAR DO ANO)  
 

K2. Seu pai é vivo? 
Sim 2 
Não    (PULE PARA  K4) 1 
Não sei    (PULE PARA L1) 3  
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K3. Qual é a idade dele hoje? 

Idade:   ______  anos de idade 

OU  entre  ______  e  ______  anos de idade    
PULE PARA L1 

 
 

K4. Se não é vivo, quando ele morreu? 
       (ENTREVISTADOR,SE O ENTREVISTADO NÃO SOUBER A DATA EXATA, POR FAVOR  
       PERGUNTE SOBRE UM INTERVALO DE TEMPO.) 

Data:  ______ 
OU  entre   ______  e   ______  (SE A PESSOA NÃO SE LEMBRA DO ANO)  
 

K5. Do que ele morreu?  ____________________________________________________  
 
 

BLOCO L 
 

L1. Em geral, como está sua saúde emocional/mental nos últimos 12 meses, comparada a pessoas 
da sua idade ? 
Excelente 5 

Muito boa 4 

Boa 3 

Mais ou menos 2 

Ruim 1  
 

L2. Nos últimos 12 meses, você procurou ajuda profissional de um médico ou outro profissional da  
       saúde, por causa da sua saúde emocional/mental? 

Sim 2 

Não 1  
 

L3. Durante os últimos 12 meses, houve alguma vez em que você se sentiu triste ou deprimido por  
       duas semanas seguidas ou mais? 

Sim 2 

Não 1  
 

L4. Nos últimos 12 meses, houve um período de duas semanas seguidas ou mais em que você 
perdeu o  interesse na maioria das coisas como hobbies/passatempos, trabalho ou atividades que 
usualmente lhe davam prazer? 
Sim 2 

Não 1  
 
 

SE RESPONDEU SIM PARA QUALQUER DAS DUAS QUESTÕES ANTERIORES, SIGA. 
CASO CONTRÁRIO, PULE PARA L8. 
 
 

L5. Para as próximas questões, por favor, pense num período de duas semanas seguidas ou mais, 
durante os últimos 12 meses, em que aqueles sentimentos foram piores. O sentimento de estar 
triste ou deprimido  era geralmente ao longo do dia todo,  metade do dia ou menos que a metade do 
dia? 
Durante o dia todo 1 

A maior parte do dia 2 

Metade do dia 3 

Menos que a metade 4  
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L6. Durante aquelas duas semanas, você se sentiu desse jeito o dia todo, quase todo dia ou com  
       menos freqüência? 
Todo dia 1 
Quase todo dia 2 
Com menos freqüência 3  
 

L7. Novamente, pensando sobre aquelas mesmas duas semanas, você se sentiu mais cansado ou  
      com menos energia que de costume? 
Sim 2 
Não 1  
 

L8. Você poderia, por favor, responder às seguintes perguntas a respeito da sua saúde no último 
       mês? 

 Sim Não  
1.   Tem dores de cabeça freqüentes? 2 1  
2.   Tem falta de apetite? 2 1  
3.   Dorme mal? 2 1  
4.   Assusta-se com facilidade? 2 1  
5.   Tem tremores de mão? 2 1  
6.   Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)? 2 1  
7.   Tem má digestão? 2 1  
8.   Tem dificuldade de pensar com clareza? 2 1  
9.   Tem se sentido triste ultimamente? 2 1  
10. Tem chorado mais do que de costume? 2 1  
11. Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 2 1  
12. Tem dificuldades para tomar decisões? 2 1  

13. Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa sofrimento)? 2 1  

14. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 2 1  

15. Tem perdido o interesse pelas coisas? 2 1  

16. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 2 1  

17. Tem tido idéias de acabar com a vida? 2 1  

18. Sente-se cansado(a) o tempo todo? 2 1  

19. Tem sensações desagradáveis no estômago? 2 1  

20.  Você se cansa com facilidade? 2 1  
 

Este campo não deve ser preenchido pelo entrevistador                              Total de sim  
 
 
 

BLOCO M 
 

AS PRÓXIMAS PERGUNTAS SÃO SOBRE USO DE TABACO 
 

M1. No presente momento, você fuma cigarros diariamente, ocasionalmente ou não fuma? 

Diariamente PULE PARA M3 1 

Ocasionalmente     PULE PARA M5 2 

Parou de fumar    3 

Nunca fumou PULE PARA O BLOCO N 4  
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M2. Há quantos anos atrás você parou de fumar?  _______  meses ou _______ anos 
       (PULE PARA M7)  
 
M3. Em média, quantos cigarros você fuma em um dia?   __________  cigarros        
 

M4.Que idade você tinha quando começou a fumar diariamente?   _______  anos 
       (PULE PARA M8)  
 

M5. Nos dias em que você fuma, quantos cigarros você fuma em um dia? 

       __________  cigarros  
 

M6. Que idade você tinha quando começou a fumar ocasionalmente?  _______  anos  
 

M7. Houve alguma vez na vida em que você fumou diariamente? 

Sim    2 

Não 1 

Não quis responder 7  

Não se aplica 8  

Não sabe 9  
 

M8. Houve alguma vez na vida em que você fumou ocasionalmente? 

Sim     2 

Não 1  

Não quis responder 7  

Não se aplica 8 

Não sabe 9 

 

 
 

M9. Nos últimos 12 meses, você tem fumado mais ou menos do que antes? 

Mais 1 

Menos 2 

Igual 3 

Não quis responder 7  

Não se aplica 8  

Não sabe 9  
 
 

BLOCO N 
 

SE NÃO TEM CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)/ NAMORADO(A), PULE PARA N8 
 
 

Agora nós faremos algumas perguntas sobre sua relação com seu cônjuge/companheiro(a)/ 
companheiro(a)/ namorado(a) (mesmo que não morem juntos). 
(MOSTRAR CARTÃO COM ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE 5 PONTOS NAS QUESTÕES N1 e N2) 
 

N1. Por favor, aponte o número que melhor descreve o quão feliz você é no seu relacionamento  
       com seu atual companheiro(a)/namorado (a). 

                                  1...............2...............3...............4................5  
          Extremamente infeliz                                       Extremamente feliz        
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N2. Por favor, aponte o número que descreve quão fácil é para você falar dos seus sentimentos ou 
       problemas com seu cônjuge/companheiro(a)/namorado (a) 

                                  1...............2...............3...............4................5  
             Extremamente difícil                                         Extremamente fácil  
 

N3. Como você e seu cônjuge/companheiro(a)/namorado(a) resolvem desacordos/problemas entre 
       vocês? 

Quase sempre resolvemos nossos desacordos sem brigas 4 

Algumas vezes temos discussões curtas ou desacordos 3 

Freqüentemente temos discussões de longa duração por diferentes razões 2 

Não apenas discutimos, como temos brigas físicas 1 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

N4. Com que freqüência você e seu cônjuge/companheiro(a)/namorado (a) discutem? 

Pelo menos uma vez por dia 5 

Várias vezes por semana 4 

Várias vezes por mês 3 

Uma vez por mês ou menos 2 

Nunca    (PULE PARA N7) 1 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

N5. Quando você e seu cônjuge/companheiro(a)/namorado(a) discutem, com que freqüência 
       ELE/ELA estava bebendo? 

Todo dia ou quase todo dia 6 

Maior parte do tempo 5 

Mais freqüentemente não 4 

Ocasionalmente 3 

Raramente 2 

Nunca 1 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
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N6. Quando você e seu cônjuge/companheiro(a)/namorado(a) discutem, com que freqüência VOCÊ   
       estava bebendo? 

Todo dia ou quase todo dia 6 

Maior parte do tempo 5 

Mais freqüentemente que não 4 

Ocasionalmente 3 

Raramente 2 

Nunca 1 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 

N7. Com que freqüência houve ocasiões em que você ficou com medo ou se sentiu ameaçada(o) 
       por seu cônjuge/companheiro(a)/namorado(a) e sentiu vontade de procurar ajuda (ou a 
       procurou)? 

Todo dia ou quase todo dia 6 

Maior parte do tempo 5 

Mais freqüentemente que não 4 

Ocasionalmente 3 

Raramente 2 

Nunca 1 

Não quis responder 7 

Não se aplica 8 

Não sabe 9  
 
 

Às vezes, a saúde e o seu estado de espírito (felicidade, tristeza) influenciam os sentimentos em 
relações à sexualidade de uma pessoa, e a sexualidade afeta outras áreas das suas vidas.  A seguir 
estão algumas perguntas sobre experiência sexual. Por favor, responda-as o melhor que puder.     
 

N8. Qual sua idade quando teve sua primeira relação sexual consentida? 
       SE NUNCA TEVE RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA, CODIFIQUE 00 E PULE PARA O BLOCO O. 

Idade da primeira relação sexual:  

Não quis responder 77 

Não sabe 99  
 

N9. Na sua vida, sexo tem sido ... 

Muito importante para você 5 

Bastante importante a você 4 

Um pouco importante a você 3 

Não muito importante a você 2 

Eu poderia viver bem sem 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
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N10. Nos últimos 12 meses, quantos parceiros sexuais você teve? 
Por favor, escreva o número de parceiros:  
Não quis responder 77 
Não sabe 99  
 

N11. Com que freqüência você usa camisinha nas relações sexuais? 
Sempre 6 
A maioria das vezes 5 
Mais freqüentemente que não 4 
Ocasionalmente 3 
Raramente 2 
Nunca    (PULE PARA O) 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

N12. Com que freqüência você usa camisinha quando faz sexo depois de beber? 
Sempre 6 
A maioria das vezes sim 5 
A maioria das vezes não 4 
Ocasionalmente 3 
Raramente 2 
Nunca 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 
 

BLOCO O 
 

SE O RESPONDENTE NÃO TEM CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)/NAMORADO(A) PULE PARA A O2. 
 

O1. Nos últimos 12 meses, com que freqüência seu cônjuge/companheiro(a)/ namorado(a) … 

 

N
un

ca
 

1 
– 

2 
ve

ze
s 

3 
ve

ze
s 

ou
 m

ai
s 

N
ão

 q
ui

s 
re

sp
on

de
r 

N
ão

 s
ab

e 

 

a.  o xingou, ameaçou ou amaldiçoou? 1 2 3 7 9  
b. emburrou ou se recusou a conversar sobre um problema? 1 2 3 7 9  
c.  saiu de casa, do quarto ou do quintal bravo? 1 2 3 7 9  
d.  fez ou disse algo para o(a) ofender? 1 2 3 7 9  
 
 

PERGUNTE PARA TODOS: 
 

O2. As pessoas podem ser fisicamente agressivas de muitas maneiras (por exemplo: empurrando, 
       socando ou estapeando ou sendo agressivas fisicamente de alguma forma). Qual é a coisa mais
       fisicamente agressiva que já foi feita a você nos 2 últimos anos  por alguém com quem você 
       tinha um relacionamento íntimo (tais como marido/mulher, namorado(a))? 
       [Lista de checagem: empurrar, chacoalhar, agarrar, estapear, socar, chutar, bater, atirar alguma coisa 
       em você, bater com objeto em você, ameaçá-lo(a) com uma arma, usar arma, outro]. 

 

 

Se o respondente disser que nunca aconteceu coisa semelhante passe para O13. 

Se ele responder, escreva a resposta aqui: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________  
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O3. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é agressão menor e 10 é uma AGRESSÃO que ameaça a vida  
       que nota você daria para classificar o nível desse ato agressivo (que referiu anteriormente)? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
        Agressão menor                                                                                Agressão ameaça a vida  
 
 

Nas próximas questões, perguntaremos como você se sentiu após este incidente acontecer, 
incluindo quão chateado(a), bravo(a) e amedrontado(a) você ficou. 
 
 

O4. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é não ficar nem um pouco chateado(A) e 10 é ficar muito  
       CHATEADO(a), o quão aborrecido você ficou quando esse incidente aconteceu  ? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
      Nada chateado(a)                                                                              Muito chateado(a)  
 

O5. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é nem um pouco bravo(a) e 10 é muito BRAVO(A) que nota você 
daria para classificar  o nível desse ato agressivo (que referiu anteriormente)? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
           Nada bravo(a)                                                                               Muito bravo(a)  
 

O6. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é nada amedrontador e 10 é muito AMEDRONTADOR que nota 
você daria para classificar o nível desse ato agressivo (que referiu anteriormente)? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
   Nada amedrontador                                                                              Muito amedrontador  
 

O7. Você precisou procurar atendimento médico ou de outro profissional de saúde quando isso  
       aconteceu, ou no dia seguinte ou por esse motivo? 
Sim 2 
Não 1 
Não quis responder 7  
 

O8. Você ou a outra pessoa tinham bebido quando a agressão ocorreu? 
Ambos beberam 4 
Somente o respondente bebeu 3 
Somente a outra pessoa bebeu 2 
Ninguém bebeu 1 
Não quis responder 7 
Não sabe 9  
 

O9. A outra pessoa nesse incidente, era seu atual cônjuge/companheiro(a)/namorado (a)? 
Sim 2 
Não 1 
Não quis responder 7  
 

O10. Onde esse incidente ocorreu? 
Em sua casa 1 
Na casa de alguém 2 
Em um bar ou boate 3 
Em um restaurante 4 
Na rua 5 
Outro, especifique:  _______________________________________________ 6 
Não quis responder 7  
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O11. Pensando nos últimos dois anos, quantas vezes ocorreram essas agressões (tais 
         como empurrar ou chacoalhar, apanhar ou ser ameaçado com arma) com seu atual 
         cônjuge/companheiro(a)/namorado(a)? 
Quatro ou mais vezes 5 

Duas ou três vezes 4 

Uma vez 3 

Nunca 2 

Não tenho um relacionamento íntimo atualmente 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

O12. Quaisquer destas coisas agressivas foram feitas a você, nos últimos 12 meses, por alguém  
         com quem você tem um relacionamento íntimo (cônjuge/companheiro(a)/namorado(a))? 
         ENTREVISTADOR: NÃO SE LIMITE AO CÔNJUGE/COMPANHEIRO/NAMORADO ATUAL 

Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 7  
 

O13. Qual é a coisa fisicamente mais agressiva feita por você nos últimos 2 anos, para alguém que  
         era ou tinha estado em uma relação afetiva com você? 
         [Lista para conferir: empurrar, agarrar, esbofetear, perfurar, chutar, bater, bater no companheiro(a)  
         com algum objeto, ameaçar  o companheiro(a), ameaçar com uma arma, usar uma arma, outros].   

 
 

Se o respondente disser que nunca aconteceu coisa semelhante passe para a O22. 

Se ele responder, escreva a resposta aqui: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 

O14. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é agressão menor e 10 é uma AGRESSÃO que ameaça a vida, 
         que nota você daria para classificar o nível desse ato agressivo (que referiu anteriormente)? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
  Agressão menor                                                                              Agressão ameaça a vida  
 

As próximas questões perguntarão como você se sentiu após este incidente acontecer, incluindo 
quão chateado(a), bravo(a) e amedrontado(a) VOCÊ ficou. 
 

O15. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é não ficar nem um pouco CHATEADO(A) e 10 é ficar muito  
         chateado(a), quão aborrecido você ficou quando esse incidente aconteceu? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
    Nada chateado(a)                                                                       Muito chateado(a)  
 

O16. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é nem um pouco bravo(a) e 10 é muito BRAVO(A) que nota você 
daria para classificar o nível desse ato agressivo (que referiu anteriormente)? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
           Nada bravo(a)                                                                               Muito bravo(a)  
 

O17. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é nem um pouco amedrontador e 10 é muito AMEDRONTADOR  
         que nota você daria para classificar o nível desse ato agressivo (que referiu anteriormente)? 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
   Nada amedrontador                                                                              Muito amedrontador  
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O18. Você ou a outra pessoa tinham bebido antes deste incidente? 
Ambos beberam 4 

Somente o respondente bebeu 3 

Somente a outra pessoa bebeu 2 

Ninguém bebeu 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

O19. A outra pessoa nesse incidente a que você agrediu era seu atual cônjuge/companheiro(a)/  
         namorado(a) (mesmo que não morem juntos)? 

Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 7  
 

O20. Pensando nos últimos dois anos, qual a freqüência com que ocorreram essas agressões que 
         você fez (tais como empurrar ou chacoalhar, apanhar ou ser ameaçado com arma) para seu 
         atual companheiro(a)/namorado (a)/ ou alguém com quem tenha tido um relacionamento 
         afetivo íntimo? 

Quatro ou mais vezes 5 

Duas ou três vezes 4 

Uma vez 3 

Nunca 2 

Não tenho um relacionamento íntimo atualmente 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

O21. Você fez algumas dessas coisas agressivas para alguém com quem você estava tendo um  
         relacionamento íntimo (companheiro(a)/namorado(a) ou alguém com quem você tinha um  
         relacionamento romântico) nos últimos 12 meses? 
         ENTREVISTADOR: NÃO SE LIMITE AO CÔNJUGE, COMPANHEIRO(A), NAMORADO(A) ATUAL,  
         PODE SER FORA DO CASAMENTO E/OU RELAÇÃO ANTERIOR 

Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 7  
 

O22. Antes de completar 16 anos (15 anos ou menos), alguma pessoa da sua família o(a) molestou  
         sexualmente? 

Muito freqüentemente 5 

Com freqüência 4 

Algumas vezes 3 

Raras vezes 2 

Nunca 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
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O23a. Antes de completar 16 anos (15 anos ou menos), alguma pessoa de fora da sua família o(a)  
         molestou sexualmente ou fez você observar alguma coisa sexual? 

Muito freqüentemente 5 

Com freqüência 4 

Algumas vezes 3 

Raras vezes 2 

Nunca 1 

Não quis responder 7 

Não sabe 9  
 

O23b. Depois da idade de 16 anos (16 anos ou mais) alguma vez o(a) forçaram a fazer alguma  
           atividade sexual que você realmente não desejava? 
Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 
FINALIZE A ENTREVISTA 

7  
 
 
 

O23c. Ocorreu isto com seu esposo(a), companheiro(a), namorado(a) ou com alguém que você  
           mantinha alguma relação amorosa? 

Sim 2 

Não 1 

Não quis responder 7  
 
 
 
 

Termo de consentimento do entrevistado 

Declaro que concordei em prestar as informações requeridas por este questionário. 

Local:   ________________________  Data:   ____ / ____ / 200 __ 

 
______________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

MUITO OBRIGADO(A) PELA SUA COLABORAÇÃO! 



 
 
 

 
 
 
Sr.(a) Morador(a), 
 
 

Estamos realizando uma pesquisa no município de São Paulo com o objetivo de melhorar o 
entendimento de como as características individuais e sociais influenciam o comportamento de beber em 
homens e mulheres. O projeto poderá também ajudar a melhorar a prevenção e intervenção para os 
problemas relacionados ao uso de álcool.   

 
O nome do projeto é GENACIS, formado pelas iniciais em inglês de gênero, álcool, cultura e 

internacional (GENACIS - Gender, Alcohol, and Culture: An International Study site 
www.viverbem.fmb.unesp.br - procurar por Projeto Genacis) e tem apoio da OPAS (Organização Pan-
americana de Saúde).   

 
Os questionários estão sendo aplicados por pesquisadores treinados, sob a supervisão da Profa. 

Titular Florence Kerr-Corrêa, docente da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP e com apoio da 
OPAS (Organização Pan-americana de Saúde) e da FAPESP (processo 04/11729-2).   

 
Esta pesquisa está sendo desenvolvida também em outros países tais como Estados Unidos e 

Canadá, Chile, Argentina e Uruguai, porém ainda é não é comum em nosso meio, e a sua realização, 
contando com a sua colaboração, poderá ser de grande valia.  

 
Alguns domicílios foram selecionados, por meio de sorteio amostral, para que seus moradores 

sejam entrevistados, razão pela qual solicitamos sua colaboração no sentido de receber nosso 
entrevistador e responder às perguntas do questionário. 

 
Gostaríamos de esclarecer que sua participação é muito importante, pois é assim que poderemos 

contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e intervenção nos problemas 
associados ao uso de álcool em homens e mulheres.        

 
Deste modo, nos próximos dias, um de nossos entrevistadores entrará em contato para verificar a 

possibilidade de sua participação e, se for o caso, agendar o melhor horário para a realização da 
entrevista.  

 
Estamos à disposição para esclarecimentos sobre quaisquer outros aspectos desta pesquisa. 

Qualquer informação a mais pode ainda ser obtida pelos telefones 14-38116260 nos horários comerciais 
(Tricia, Janaina ou Dra. Florence) ou 14-38116338 (Alayde).  

 
Em São Paulo, na Pró-reitoria de Pesquisa (PROPE) da Unesp os contatos poderão ser feitos pelos 

telefones 11-32520313, com a secretária Rogéria ou com a socióloga Margaret Dominguez (fone: 11-
93783193) e as psicólogas Sandra Regina Garcia (fone: 11-95243686)  e Mariângela Nepomuceno (fone: 
11-82373181), coordenadoras das entrevistadoras. 

 
Queremos agradecer, e muito, sua participação! 

                                                                  
 

                                              Florence Kerr-Corrêa 
                                                   Profa. Titular de Psiquiatria 

                                                     Responsável pelo Projeto Genacis 
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“Gênero, cultura e problemas relacionados ao álcool: um inquérito de saúde no estado 
de São Paulo” (FAPESP processo 04/11729-2).  

 

Prezado morador: 

 

O Sr/Sra. já deve ter sido abordado anteriormente por um dos membros da 

equipe que está coletando dados para o projeto GENACIS da Faculdade de Medicina de 

Botucatu, UNESP. Trata-se de pesquisa multicêntrica, que envolve vários países, com o 

objetivo de comparar dados com relação a diferenças e influências do sexo (gênero) das 

pessoas com relação a vários aspectos de saúde e estilo de vida, incluindo o consumo de 

álcool e os problemas relacionados a este consumo. O projeto está sendo conduzido em 

todo o Estado de São Paulo por pesquisadores treinados, sob a supervisão da médica 

Florence Kerr-Corrêa, Professora Titular do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da 

UNESP da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP. 

Os vários países participantes estão usando questionários semelhantes para 

tornar os resultados comparáveis. O questionário está disponível no site 

www.viverbem.fmb.unesp.br (veja o item GENACIS, como outros dados).  
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Esse projeto multinacional já foi feito em inúmeras regiões e há dados 

coletados e analisados em mais de 35 países. Agora é a vez das Américas: participam 

atualmente deste levantamento o Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Belize, 

Brasil (nós da UNESP e um grupo liderado pelo Dr Ronaldo Laranjeira da UNIFESP), 

Peru, Chile, Argentina e Uruguai. A OPAS (Organização Pan-americana de Saúde), tendo a 

Dra. Maristela Monteiro como responsável, coordena os esforços internacionais.  Vários 

países fazem a pesquisa com verba local e, em nosso caso, com verba da FAPESP 

(processo 04/11729-2).  

Nosso objetivo é melhorar o entendimento de como as características 

individuais e sociais influenciam o comportamento de beber em homens e mulheres no país 

e compará-los depois com diferentes países e culturas. 

O nome do questionário e do projeto é GENACIS, formado pelas iniciais 

em inglês de gênero, álcool e cultura: um estudo internacional (GENACIS - Gender, 

Alcohol, and Culture: An International Study).  

Diante de sua impossibilidade inicial em responder a algumas questões ao 

entrevistador do projeto GENACIS, gostaríamos de esclarecer que seria muito importante 

sua participação, pois é assim que poderemos contribuir para o desenvolvimento de 

políticas públicas de prevenção e intervenção nos problemas associados ao uso de álcool 

em homens e mulheres.        

 Assim, sua colaboração, apesar de voluntária, é imprescindível para o 

andamento e conclusão deste projeto mundial.  
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Deste modo, nos próximos dias, um de nossos entrevistadores voltará a 

entrar em contato para verificar a possibilidade de sua participação e, se for o caso, agendar 

o melhor horário para a realização da entrevista.  

 

Continuamos à disposição para esclarecimentos sobre quaisquer outros 

aspectos desta pesquisa. Qualquer informação a mais pode ainda ser obtida pelos telefones 

14-38116260 nos horários comerciais (Tricia, Janaina ou Dra. Florence) ou 14-38116338 

(Alayde).  

             Em São Paulo, na Pró-reitoria de Pesquisa (PROPE) da Unesp os contatos 

poderão ser feitos pelos telefones 11-32520313, com a secretária Rogéria ou com a 

socióloga Margaret Dominguez (fone: 11-93783193) e as psicólogas Sandra Regina Garcia 

(fone:11-95243686)  e Mariângela Nepomuceno (fone: 11-82373181), coordenadoras das 

entrevistadoras. 

Queremos agradecer, e muito, sua participação. 

                                                                  
 
 
 
 
 

 
Florence Kerr-Corrêa 

Profa. Titular de Psiquiatria                                                                             
Responsável pelo Projeto Genacis 
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“Gênero, cultura e problemas relacionados ao álcool: um inquérito de saúde no estado 
de São Paulo” (FAPESP processo 04/11729-2).  

 

Sr Sindico(a): 

Desde 1993 formou-se um grupo composto por representantes de vários países 

denominado ”International Research Group on Gender and Alcohol” (IRGGA). São feitos 

encontros anuais com o objetivo de elaborar pesquisar multicêntricas  que examinem 

aspectos das diferenças e influências de gênero no consumo de álcool e os problemas 

relacionados a este consumo. A partir de 1999, Florence Kerr-Corrêa, Professora Titular do 

Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Unesp,  juntou-se a esse grupo. 

Tornou-se claro para o IRGGA que, se mais países participassem dessas pesquisas, 

os resultados seriam muito mais interessantes e os resultados comparáveis, se fosse usado 

um questionário semelhante por todos. Tal questionário, disponível nesse site - veja o item 

questionário GENACIS - saiu do consenso entre muitos especialistas em álcool e 

epidemiologia e usam as mesmas questões sobre como, quanto, onde e com quem bebem as 

pessoas de diferentes culturas e estratos socio-econômicos, investigando possíveis 

problemas associados e suas possíveis correlações.  

Tal projeto multinacional já foi feito em inúmeros países europeus. Há dados 

coletados e analisados em mais de 35 países de diferentes regiões do mundo. Agora é a vez 

das Américas. Participam atualmente deste levantamento o Canadá, Estados Unidos, 

México, Costa Rica, Belize, Brasil (nós da UNESP e um grupo liderado pelo Dr Ronaldo 

Laranjeira), Peru, Chile, Argentina e Uruguai. A OPAS (Organização Pan-americana de 

Saúde), tendo a Dra. Maristela Monteiro como responsável, coordena os esforços 
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internacionais.  Vários países fazem a pesquisa com verba local - o caso nosso, com verba 

da FAPESP (processo 04/11729-2), Canadá, Estados Unidos e México.  

Nosso objetivo é melhorar o entendimento de como as características individuais e 

sociais influenciam o comportamento de beber em homens e mulheres no país e compará-

los depois com diferentes países e culturas. O projeto poderá também ajudar a melhorar a 

prevenção e intervenção para os problemas relacionados ao uso de álcool em homens e 

mulheres, além de auxiliar no desenvolvimento de medidas sensíveis à questão de gênero e 

políticas sobre o álcool.         

O nome do questionário e do  projeto é GENACIS, formado pelas iniciais em inglês 

de gênero, álcool, cultura e internacional (GENACIS - Gender, Alcohol, and Culture: An 

International Study).  

Os questionários estão sendo aplicados em todo o Estado de São Paulo por 

pesquisadores treinados, sob a supervisão da Prof. Dra. Florence Kerr-Corrêa, docente da 

Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP.   

Qualquer informação a mais pode ser obtida no telefone 14-38116260 nos horários 

comerciais (Tricia, Janaina ou Dra. Florence) ou 14-38116338 (Alayde). Em São Paulo, a 

Pro-reitoria de pesquisa da UNESP (fone: 11-32520313, com Rogéria) ou Margaret 

Domingues (fone: 11-93783193), coordenadora das entrevistadoras, poderão também 

fornecer algumas informações e tranquilizá-lo(a) no sentido de saber que a pesquisa é parte 

de nossos projetos oficiais. 

Queremos agradecer, e muito, sua participação. 

                                                                  
 

Florence Kerr-Corrêa 
Profa. Titular de Psiquiatria                                                                             

Responsável pelo Projeto Genacis 



 
“Gênero, cultura e problemas relacionados ao álcool: um inquérito de saúde 

no Estado de São Paulo” 
 
 

 
 TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO 

 
 
 
   Estamos realizando uma pesquisa em vários municípios e na capital do estado 
de São Paulo com o objetivo de avaliar as diferenças na forma como os homens e as mulheres 
usam bebidas alcoólicas e outras condições de saúde física, mental e consequências associadas, 
comparando as diversas regiões estudadas no Brasil e em outros paises. O estudo pretende, com 
as informações obtidas, contribuir com subsídios para melhor direcionamento das políticas e 
programas implementados pelo setor de saúde.  

___________________________________, portador da carteira de identidade 
nº __________________, faz parte da equipe de entrevistadores da pesquisa. A pesquisa é 
coordenada pela professora doutora Florence Kerr-Corrêa do Departamento de Psiquiatria da 
Faculdade Medicina de Botucatu  da UNESP. 
   Agradecemos a sua colaboração, assegurando-lhe a confidencialidade das 
informações fornecidas pelos entrevistados. Em caso de dúvida contate: 

Margaret Domingues tel. (11) 93783193 
Pro-reitoria de pesquisa (UNESP): (11) 32520313 ou      
Departamento de Neurologia e Psiquiatria (Tricia Floripes, Janaina Barbosa, ou  
Florence Kerr-Corrêa) tel. (14) 38116260 ou  
Alayde Garcia tel. (14) 38116338 ou consulte ainda o site 

www.viverbem.fmb.unesp.br (Projeto Genacis). 
 
Gostaríamos de solicitar que essa autorização seja dada por escrito, no final do 

questionário, declarando sua aceitação em participar. 
   

 
 
 
 

Florence Kerr-Corrêa 
Professora Titular de Psiquiatria 

Responsável pelo projeto 
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