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RESUMO 

Introdução: O Transtorno por Uso de Substâncias (TUS) compreendem um conjunto 

de alterações comportamentais (capacidade executiva), cognitivas (pensamentos obsessivos) e 

fisiológicas (craving, taquicardia, agitação, sonolência etc.) que se desenvolve em função do 

consumo repetitivo de uma ou mais substâncias preferenciais em detrimento de suas atividades 

cotidianas. Objetivo identificar como variáveis sociodemográficas, afetivas e clínicas se 

manifestam em uma população de pessoas diagnosticadas com TUS, além de verificar a 

associação entre elas e quais fatores podem sugerir uma intervenção inicial para pessoas 

institucionalizadas com essa condição clínica. Amostra: a população foi composta por 251 

participantes usuários de álcool (n=102) e outras drogas (n=149) provindos de comunidades 

terapêuticas e clínicas terapêuticas involuntárias. Resultados: os participantes tiveram média 

de idade entre os alcoolistas foi de 42 anos (DP=9.45) e 33 anos (DP=8.94) para usuários de 

drogas. A idade média de início de uso do álcool foi de 15.3 anos (DP=3.32) e os usuários de 

drogas 18.9 anos (DP=6.80), os alcoolistas e os usuários de drogas apresentam baixo repertório 

nas habilidades de enfrentamento e alto nível de ansiedade social, em relação ao nível de 

satisfação com a vida os alcoolistas apresentaram quanto mais velhos estão satisfeitos e os 

usuários de drogas quanto mais velhos insatisfeitos com a vida são. Conclusão: por meio da 

análise de redes foi demonstrado que as variáveis da ansiedade social, para os usuários de 

álcool, e a variável das habilidades de enfrentamento, para os usuários de drogas, devem 

inicialmente receber intervenções e produzir efeitos nos usuários de substâncias psicoativas.  

  

 

Palavras-chave: ansiedade social; habilidades de enfrentamento; satisfação com a vida; 

usuários de substâncias psicoativas.
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ABSTRACT 

Substance Use Disorder (SUD) comprises a set of behavioral (executive capacity), cognitive 

(obsessive thoughts) and physiological (craving, tachycardia, agitation, drowsiness, etc.) 

changes that develop as a result of the repetitive consumption of one or more preferential 

substances to the detriment of their daily activities. This investigation aimed to identify how 

sociodemographic, affective and clinical variables are manifested in a population of people 

diagnosed with SUD, in addition to verifying the association between them and which factors 

may suggest an initial intervention for institutionalized people with this clinical condition. The 

population consisted of 251 participants who used alcohol (n=102) and other drugs (n=149) 

from therapeutic communities and involuntary therapeutic clinics. Participants had a mean age 

among alcoholics of 42 years (SD=9.45) and 33 years (SD=8.94) for drug users. The average 

age of onset of alcohol use was 15.3 years (SD=3.32) and drug users 18.9 years (SD=6.80). The 

results showed that both alcoholics and drug users have a low repertoire in coping skills and 

high levels of social anxiety. Using network analysis we also demonstrated  that the social 

anxiety variables, for alcohol users, and the coping skills variables, for drug users, should 

initially receive interventions to produce effects on users of psychoactive substances. 

 

keywords: social anxiety; coping Skills; satisfaction with life; psychoactive substance users   
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1. Introdução Geral 

Transtorno por Uso de Substâncias (TUS) compreendem um conjunto de alterações 

comportamentais, cognitivas, e fisiológicas que se desenvolve em função do consumo repetitivo 

de uma ou mais substâncias preferenciais em detrimento de suas atividades cotidianas 

(American Psychiatric Association [APA], 2013). Segundo o Observatório Europeu da Droga 

e Toxicodependência (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019), 

existe uma alta prevalência entre comorbidades psiquiátricas e substâncias psicoativas, visto o 

aumento significativo dos números de internações psiquiátricas e suicídios. Este relatório 

ressalta ainda que os TUS elevam a taxa de desemprego e falta de moradia, o que pode gerar 

aumento do comportamento violento e/ou criminoso. Essas deficiências psicossociais indicam 

prognósticos interativos e cíclicos, podendo desencadear cronicidade e criminalidade, 

dificultando, assim, o tratamento, as chances de recuperação e reinserção social.  

O terceiro Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, 

realizado em 2015, demonstrou que 1,2 milhões de indivíduos, de 12 a 65 anos de idade, 

apresentaram dependência de alguma substância psicoativa (maconha, haxixe ou skunk, 

cocaína, crack e/ou similares, solventes, ecstasy/ ayahuasca, dietilamida do ácido lisérgico –

LSD, quetamina e heroína), o que representa uma prevalência de 0,8% de dependentes na 

população geral. A estimativa por faixa etária de dependência por alguma substância foi mais 

frequente entre os indivíduos de 25 a 34 anos (1,6%), sendo que dos 1,2 milhões de 

dependentes, 517 mil pessoas encontram-se nesse grupo etário. Ressalta-se que 

aproximadamente 38 mil dependentes são adolescentes (12 a 17 anos) e 117 mil estão entre 55 

e 65 anos (Bastos, 2017). 

O uso de substâncias ilícitas, adoece o indivíduo e o sistema de saúde brasileiro, 

acarretando altos custos monetários para os cofres públicos. Desta maneira, as comorbidades e 

os TUS resultam altos custos para a sociedade e alta carga financeira sobre o sistema de saúde 

no mundo. Em 2014, os gastos de saúde com tratamento de transtornos mentais e 

comportamentais relacionados às drogas, chegaram ao montante de R$ 950.889.425,20 

(novecentos e cinquenta milhões e oitocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e vinte e cinco 

reais e vinte centavos), sendo que os gastos com internações hospitalares e atendimentos 

ambulatoriais de transtornos mentais foram de R$ 798.303.782,32 (setecentos e noventa e oito 

milhões e trezentos e três mil e setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos); e R$ 

152.585.642,88 (cento e cinquenta e dois milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos 
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e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) referente aos gastos com prevenção e 

tratamento de HIV/Aids e hepatites virais relacionados às drogas (Teixeira et al., 2016).  

Em termos etiológicos, sabe-se que a dependência química é de natureza multifatorial e 

complexa, sendo a fisiopatologia e ação da droga particular em cada pessoa, considerando os 

fatores de vulnerabilidade individuais, aspectos ambientais, fases da vida, (Chaim et al., 2015), 

falta de apoio familiar, conflitos familiares, dificuldades financeiras, contexto social, 

afastamento de grupos de apoio, insatisfação com o tratamento (Silva et al., 2014), transtornos 

mentais e a alta frequência de psicopatologia, personalidade, predisposição genética, estratégias 

de enfrentamento, exclusão social e relações interpessoais precárias (Willis et al.,2012). Dessa 

forma, existem preditores sobre os transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas 

que tem possibilidade de uma investigação relacionando as variáveis como a renda, 

escolaridade, déficit nas habilidades de enfrentamento, alto nível de ansiedade social ou outras 

comorbidades. Portanto coloca-se como questão de pesquisa investigar as variáveis 

sociodemográficas, a ansiedade social, das habilidades de enfrentamento e satisfação com a 

vida em pessoas com TUS. 

 

 

1.2 Considerações Gerais sobre os Estudos Realizados 

 

Diante do fenômeno do TUS foi feito um levantamento bibliográfico sobre as variáveis 

como ansiedade social, satisfação com a vida e habilidades de enfrentamento juntamente com 

as variáveis sociodemográficas e encontrou-se carência de estudos brasileiros e internacionais 

que investigassem simultaneamente essa temática. O alto nível de ansiedade está associado a 

transtornos psiquiátricos que incluem a depressão e dependência do álcool. Por esse motivo, 

indivíduos afetados por condições clínicas tendem a apresentar desempenho educacional 

insuficiente, aumento da dependência financeira, diminuição da produtividade no trabalho, 

prejuízo social e pior qualidade de vida (Lipsitz & Schneier, 2000).  As habilidades de 

enfrentamento ajudam os indivíduos a lidar com as demandas das situações de risco de consumo 

de álcool e outras drogas, tendo a experiência do aumento da autoeficácia e das suas 

expectativas por resultados positivos, como forma de auxiliar na prevenção da recaída (Sá et 

al., 2015). A satisfação com a vida é um julgamento cognitivo de algum domínio específico da 

pessoa (Scorsolini-Comin & Santos,2010).  

Não foi encontrado na literatura da área intervenções com usuários de substâncias 

psicoativas para minimização da ansiedade social, apenas com as habilidades de enfrentamento 
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e para o TAS. Percebe que a ansiedade social ainda é um sintoma subdiagnosticado e subclínico, 

consequentemente avança para outras comorbidades. As habilidades de enfrentamento é a 

variável que se tem mais estudado e proposto intervenções com esse grupo clínico. Porém, 

ainda são poucas as pesquisas que investigam essas habilidades longitudinalmente, os estudos 

que foram observados são de caráter transversal. 

Os resultados dessa investigação demonstraram que as pessoas com TUS têm altos 

níveis de ansiedade social e déficit nas habilidades de enfrentamento. Em relação ao nível de 

satisfação com a vida, os usuários de álcool e os usuários de drogas apresentaram correlação 

positiva com satisfação com a vida, os alcoolistas mais velhos tende a ter mais satisfação com 

a vida, e os usuários de drogas pessoas mais velhas menores satisfações com a vida. Por fim, 

essa investigação não finaliza aqui, pois apresenta limitações que poderão ser sanadas em outras 

pesquisas futuras. Como por exemplo, a inclusão de outras variáveis, diagnósticos de outras 

comorbidades, avaliação cognitiva dos participantes 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar os níveis de ansiedade social, habilidades de enfrentamento e satisfação com 

a vida em usuários de álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas e clínicas 

terapêuticas involuntárias. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Descrever as variáveis sociodemográficas e clínicas dos usuários de substâncias 

psicoativas; 

 

2) Investigar os níveis de ansiedade social, habilidades de enfrentamento e satisfação com 

a vida em dois grupos distintos: álcool e outras drogas; 

 

3) Analisar a relação entre variáveis sociodemográficas, das dimensões da ansiedade 

social, habilidades de enfrentamento em ambos os grupos; 

 

4) Identificar a influência esperada das variáveis estudadas em um modelo de rede. 
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6. Considerações Finais 

 

Buscou-se nesta investigação identificar como as variáveis sociodemográficas, 

afetivas e clínicas se manifestaram em uma população de pessoas diagnosticadas com TUS, 

além de verificar a associação entre elas e quais fatores podem sugerir uma intervenção inicial 

para pessoas institucionalizadas com essa condição clínica. Observou-se desses participantes 

altos níveis de ansiedade social e baixo repertório nas habilidades de enfrentamento. 

Observou-se também que a satisfação com a vida está relacionada positivamente com as 

pessoas mais velhas usuárias de álcool enquanto as pessoas usuárias de drogas mais velhas 

estavam mais insatisfeitas.  

Altos níveis de ansiedade social fazem com que as pessoas utilizem substâncias 

psicoativas para enfrentar situações que demandam uma performance ou interação social 

(Acero, 2005). De fato, a ansiedade social demonstrou níveis elevados entre os participantes 

desta pesquisa. No entanto, mesmo com essa clara necessidade na área, não foi encontrado 

intervenções com essa população clínica para a minimização da ansiedade social. 

O prejuízo nas habilidades de enfrentamento resulta em dificuldades em lidar com 

eventos estressores, fracasso para resolução de problemas e menor intolerância para suportar 

situações de craving (Sá, 2013). Em contrapartida, o desenvolvimento dessas habilidades 

propicia a emergência de crenças que auxiliam no controle de sintomas de estresse e 

ansiedade, geralmente associados à recaída (Marlatt & Gordon, 1993). A literatura (Sá et al., 

2017; Ramsewak et al., 2020; Rodrigues et al.; 2019) relata déficit nas habilidades de 

enfrentamento em usuários de substâncias psicoativas. Os dados da presente pesquisa 

corroboram esses resultados. 

A satisfação com a vida é o julgamento do próprio indivíduo sobre as suas condições 

e desejos em relação à vida, essas associações podem indicar que o avanço acadêmico e 

profissional, e retorno financeiro trazem maior nível de bem-estar. O nível de satisfação com 

a vida mostrou-se positivamente relacionado com a escolaridade e renda na amostra estudada 

em nossa pesquisa. Sabe-se que o nível de satisfação com a vida tem relação com a autoestima, 

o bem-estar e a qualidade de vida, atuando como fator protetivo para evitar a recaída (Saether 

et al., 2019). É de suma relevância identificar a associação entre essas variáveis na população 

em questão, uma vez que as habilidades de enfrentamento se correlacionaram negativamente 

com a satisfação com a vida (Marlatt & Gordon, 1993). 
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Em relação à satisfação com a vida, a ansiedade social e as habilidades de 

enfrentamento em usuários de substâncias psicoativas, essas variáveis podem ser 

influenciadoras entre si. A presente dissertação trouxe contribuições metodológicas ao utilizar 

a análise de rede, que é uma técnica de análise bastante recente que pode contribuir com o 

entendimento da relação complexa entre as variáveis de um determinado estudo, 

compreendendo as características e necessidades da amostra estudada. Neste caso, observou-

se como o treinamento nas habilidades de enfrentamento devem ser aplicadas para os dois 

grupos de usuários, álcool e outras drogas. Ademais, demonstrou também usuários de drogas 

necessitam receber intervenções para reduzir a ansiedade social relacionada a falar em grupo 

e interagir com pessoas desconhecidas. 

Uma outra contribuição da presente dissertação é que ela subsidia informações 

empíricas sobre a gravidade do TUS e a necessidade em investir em programas e treinamentos 

específicos para os usuários de álcool e outras drogas. A exemplo disso são programas de 

desenvolvimento de atividades em público e coletivas, a capacidade de interagir com 

diferentes pessoas, até mesmo desconhecidas, ampliar a capacidade de afirmação pessoal, e 

desfrutar momentos de socialização no lazer poderiam interferir positivamente na recuperação 

de usuários dessas substâncias. Mesmo que as clínicas e comunidades tenham programas de 

ressocialização, poderão ainda complementar com atividades de minimização da ansiedade 

social e o desenvolvimento das habilidades de enfrentamento que, em conjunto com as outras 

práticas desenvolvidas em clínicas de reabilitação, podem auxiliar na manutenção da 

abstinência e prevenção de recaídas. 

Este estudo apresenta claras limitações. Os questionários de ansiedade social foram 

direcionados para os grupos específicos, mesmo que usuários de álcool e drogas não 

estivessem em grupos separados por instituição. Pessoas com dependência de maconha, crack, 

cocaína entre outros foram colocados em um grupo de usuários de drogas, mesmo que as 

características desta população fossem diferentes. Este fator pode constituir-se uma limitação 

desta pesquisa, uma vez que cada um deles apresenta um tipo de efeito em função do tipo de 

droga utilizada. De outro modo, não se considerou outros diagnósticos clínicos para esta 

amostra, apesar de serem conhecidas as altas taxas de comorbidade. Acredita-se que 

considerar as outras condições clínicas além do TUS poder-se-ia útil para diretrizes de 

tratamento mais particularizados. 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de um estudo que tem 

como objetivo investigar a ansiedade social e habilidades de enfrentamento em usuários de 

substância psicoativas, internados em comunidades terapêuticas ou clínicas terapêuticas 

involuntárias. O responsável por este estudo é o psicólogo Isacar dos Santos Rodrigues, 

mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), sob 

orientação da professora Dra. Tatiana Cury Pollo, Ph.D e professor Dr. Marco Antônio da 

Silva Alvarenga. A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (CEPSJ) da Universidade Federal de São João del Rei-UFSJ, e 

aprovada conforme o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n.º 

25615219.0.000.5151e com o Parecer n.º 3.791.459. 

Para a realização desta pesquisa, gostaríamos de contar com sua colaboração, durante 

aproximadamente 35 (trinta e cinco) minutos, para o preenchimento de um caderno contendo 

quatro questionários: um sobre suas informações pessoais e clínicas, um sobre ansiedade 

social e outro sobre habilidades de enfrentamento para abstinência às drogas e outro 

relacionado à satisfação com a vida. A realização deste estudo nos ajudará a compreender os 

níveis de ansiedade social, as dificuldades relacionadas ao enfrentamento à abstinência em 

usuários de diferentes tipos de drogas. 

Os resultados desta pesquisa poderão proporcionar informações úteis para 

profissionais das áreas de psicologia, serviço social, psiquiatria, dentre outras, além de auxiliar 

no desenvolvimento de programas de intervenção para os dependentes químicos e estimular 

novas pesquisas. Caso sinta algum desconforto devido ao tempo gasto no preenchimento dos 

questionários ou por se sentir discriminado ou envergonhado em responder algumas perguntas 

destes questionários, você poderá interromper sua participação na pesquisa. Você poderá, em 

qualquer momento, ter todas as informações que quiser sobre o andamento deste estudo ou 

retirar seu consentimento, suspendendo sua participação. A sua participação é voluntária e sua 

recusa ou desistência em continuar não acarretará nenhum prejuízo para você. Todas as 

informações fornecidas por você serão mantidas em sigilo e seu nome não aparecerá em 
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nenhum momento deste estudo. A divulgação dos resultados será realizada em termos de 

média de grupos e não haverá referência direta aos seus dados pessoais. 

Pela sua participação no estudo, você não receberá nenhum valor em dinheiro, mas 

também não terá nenhuma despesa. Todas as informações coletadas pelos questionários serão 

mantidas em um lugar seguro durante 5 (cinco) anos, em sigilo absoluto. Após esse período, 

os instrumentos e questionários serão destruídos. Solicitamos que você rubrique todas as 

folhas deste documento e, na última folha, assine seu nome no local indicado, sendo que o 

pesquisador também realizará este mesmo procedimento. 

 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma será 

arquivada com o pesquisador e a outra será entregue para você. Desde já, agradecemos a sua 

atenção. 

 Termo de Consentimento Livre, após Esclarecimento 

 Eu ____________________________________________,(nome do voluntário),  li 

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi o objetivo do estudo e como ele será realizado. 

A explicação que recebi esclarece que a minha participação será voluntária e não implicará 

em nenhum prejuízo ou dano de ordem moral, física, mental ou qualquer outro efeito 

indesejável para mim. Eu entendi que sou livre para deixar de participar a qualquer momento, 

sem justificar minha decisão. Sei também que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas, não receberei dinheiro para participar e que os resultados desta pesquisa poderão ser 

utilizados em publicações e apresentações em congressos ou outros eventos científicos, 

mantendo-se o sigilo das informações coletadas e o meu anonimato. Sendo assim, eu concordo 

em participar deste estudo. 

 __________________________, ______de_____________20___. 

 

 ______________________________________________ 

Assinatura do(a) participante                          

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

Nome do Pesquisador Responsável: Isacar dos Santos Rodrigues- Psicólogo- CRP-04/40096 

Telefone de contato do pesquisador: (37) 9.9857-5319 

Instituição responsável: Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) 

E-mail:isacar.psi.rodrigues@gmail.com 
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Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, você pode entra 

contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) –  pelo e-mail: cepes@ufsj.edu.br ou telefone: (32) 3379-55-98. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B- QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

 
 LAPSAM-Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

Prezado(a) participante, as informações abaixo solicitadas ajudarão o pesquisador a 

caracterizar o grupo de participantes desta pesquisa.  

Para qualquer dúvida, o pesquisador estará à disposição, bastando chamá-lo para os 

devidos esclarecimentos. 

 

Identificação do Participante: _____________________________________ 

Data de admissão ao tratamento: __________________________________ 

Clínica terapêutica: _______________________________________________ 

Comunidade Terapêutica: __________________________________________ 

 

A. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Q1. Qual o seu sexo biológico atribuído ao nascer: 

   1.(   ) Masculino                            2.(   ) Feminino                   3.(   ) Intersexo 

Q2. Como você se identifica: 

   1.(   ) Homem Cis    2.(   ) Mulher Cis      3.(   ) Homem Trans   4.(   ) Mulher Trans  

   5.(   ) Travesti                6.(   ) Não binário   

Q3. Qual sua orientação sexual: 

   1. (   ) Heterossexual  2.(   ) Gay 3.(   ) Bissexual 4.( ) Assexuado  5.(  ) Pansexual    

Q4. Qual a sua cor? 

   1.(   ) Branca   2.(   ) Preta    3.(   ) Parda 4.(   ) Indígena 5.(   ) Amarela 

Q5. Idade: ___________ anos 
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Q6. Estado Civil: 

        1. (   ) Solteiro(a)  2. (   ) Casado(a)   3. (   )Viúvo(a)  4. (   ) Divorciado(a)    5. (   ) Vive 

em  uma união estável              

Q7. Quantos filhos você tem: ________________________________________________ 

Q8. Escolaridade Concluída: 

    1. (   ) Ensino Fundamental Incompleto    2.(   ) Ensino Fundamental Completo 

    3. (   ) Ensino Médio Incompleto              4.(   ) Ensino Médio Completo 

    5. (   ) Ensino Superior Incompleto           6.(   ) Ensino Superior Completo 

    7. (   )Pós-Graduação. Qual?: ___________________ 

Q9.Renda Salarial: 

      1.(   ) Um salário mínimo 

        2.(   ) Entre dois e três salários mínimos 

      3.(   ) Entre quatro e cinco salários mínimos 

            4.(   ) Seis ou mais salários mínimos 

Q10. Religião: 

     1. (   ) Católica   2. (   ) Evangélica 3. (   ) Espírita 4.(    ) Umbanda 

            4.(    ) Ateu   5. (    )Outras:____________________________________________ 

Q11.Com quem você morava antes de iniciar o tratamento: 

    1. (   ) Com Companheiro(a) 

    2. (   ) Sozinho(a) 

    3. (   ) Pais 

    4. (   ) Outros (república, irmãos ou parentes próximos:_______________________ 

Q12. Profissão em que trabalhava: ______________________________________________ 

Q13. Situação empregatícia atual: 

       1.(   ) Afastado pelo INSS   2.(   ) Renda própria  3.(   ) Autônomo 4.(   ) Desempregado   

       5.(   ) Aposentado             

Q14.Região do país que você mora: 

   1.(   ) Norte  2.(   ) Nordeste  3.(   ) Centro-Oeste 4.( ) Sudeste  5.( ) Sul 

B. DADOS CLÍNICOS 

Q1.  Quais as substâncias psicoativas que você consumia antes de iniciar o tratamento? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Q2. Substância de sua preferência: 

*Você pode até fazer combinação de mais de uma substância psicoativa. Porém, SE POSSÍVEL, 

MARQUE APENAS A SUA SUBSTÂNCIA PREFERIDA.  

   1. (   ) Álcool 

   2. (   ) Cannabis Sativa (Maconha) 

   3. (   ) Cocaína 

   4. (   ) Crack 

  6.( ) Outro(a).________________________________________________________ 

Q3. Diagnóstico Psiquiátrico:  (   ) Sim (   ) Não 

    1. (   ) Depressão 

    2. (   ) Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) 

    3. (   ) Transtorno de Humor Afetivo (Bipolar) 

    4. (   ) Pânico 

    5. (   ) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

    6. (   ) Transtorno Alimentar 

    7. (   ) Outros:____________________________________________________ 

Q4. Você faz uso de medicamentos psicotrópicos?       1. (   )Sim 2.(   )Não 

Quais?_______________________________________________________________________ 

Q5. Quantas vezes você já esteve internado(a) em uma comunidade terapêutica ou clínica de 

recuperação por um período igual ou maior de SEIS MESES: 

          1. (   ) Uma vez;  2.(    ) Duas vezes;  3. (    ) Três vezes; 4. (   ) Quatro vezes; 

          5. (  ) Cinco vezes;  6.(   ) Seis vezes;   7. (   )  Sete vezes;  8. (   ) Oito vezes;    9. (    ) Mais     

de nove vezes. 

Q6. Você tem algum familiar que faz uso de substância psicoativa:   1.(   ) Sim    2.(   ) Não 

 Quem: 

        1.(   ) Pai      2.(   ) Mãe  3.(   ) Tio/Tia 4.(   ) Irmãos/Irmãs    5.(   ) Primos/Primas 

        6.(   ) Avós/Avôs.           7.(   ) Outros:___________________________ 

 Q7. Com que idade você começou a fazer uso do álcool? _______ anos. 

Q8. Com que idade você começou a usar substância psicoativa? ________ anos. 

E qual substância: ________________________ 

Q9. Quanto tempo você está abstinente da substância de sua preferência? 

           1. (   ) Menor que UM (1) mês 

           2. (   ) Maior que UM (1)  mês 
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Q.10. Para você quais situações de riscos leva a uma recaída: 

        1. (   ) Conflitos familiares            4.(   ) Ver alguém utilizando bebidas /ou drogas 

        2. (   ) Perda do trabalho               5.(   ) Um colega oferecer a substância 

        3. (   ) Meio social em que vive       6.(   ) Problemas sexuais 

        7. (   ) Outros_________________________________ 

Q11. Lugares que aumentam o desejo para consumir a substância de sua preferência: 

              1. (   ) Rua    2. (   ) Bares  3.(   ) Festas 4.(   ) Ficar em casa   5.(    ) Trabalho   

  6. (   ) Outros:________________________________________ 

Q12. Com que frequência você fazia o uso da substância psicoativa: 

 1. (   ) Usava todo dia   

 2. (   ) Usava apenas finais de semana  

 3. (   ) Usava de duas a três vezes na semana     

 4. (  ) Usava todo dia mais de duas vezes ao dia 

Q13. Que tipo de tratamento e/ou acompanhamento você já fez antes desta internação: 

           1.(   ) Acompanhamento psicológico   

2.(   )  Frequentar grupos de ajuda mútua como o AA. Ou N.A 

3.(   ) Acompanhamento psiquiátrico 

            4.(   ) Outros.___________________________________________________ 

Q14. Seu tratamento é: 

        1.(   ) voluntário    2.(   ) Involuntário/Compulsório 

Q15. Iniciativa do tratamento: 

         1. (  ) Usuário  2.(   ) Família   3.(   ) Amigos 4.(    ) acordo judicial  5.(   ) situação de rua 
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ANEXO C- ESCALA DE ANSIEDADE SOCIAL DE LIEBOWITZ (LSAS) 
 

Medo ou Ansiedade Evitação 

0 = Nenhum 

1 = Leve 

2 = Moderado 

3 = Intenso 

0 = Nunca 

1 = ocasionalmente 

2 = Frequentemente 

3 = Geralmente 

                                                                                                            Medo ou Ansiedade             Evitação 

1.Telefonar em público (P)     

2.Participar de pequeno grupos (P)     

3.Comer em locais públicos (P)     

4.Beber com outros em locais públicos (P)     

5.Falar com pessoas em posição de autoridade (S)     

6.Agir, realizar ou falar em frente a uma audiência (P)     

7.Ir a uma festa (S)     

8.Trabalhar sendo observado (P)     

9.Escrever sendo observado (P)     

10.Chamar alguém que você não conhece muito bem (S)     

11.Falar com pessoas que você não conhece muito bem (S)     

12.Encontrar com estranhos (S)     

13.Urinar em banheiro público (P)     

14.Entrar em uma sala onde outros já estão sentados (P)     

15.Ser o centro das atenções (S)     

16.Falar em uma reunião (P)     

17.Fazer uma prova (P)     

18.Expressar uma discordância ou desaprovação para pessoa que você não conhece 

bem (S) 

    

19.Olhar nos olhos de pessoa que você não conheça bem (S)     

210.Relatar algo para um grupo (P)     

21.Tentar paquerar alguém (P)     

22.Devolver mercadorias para uma loja (S)     

23.Dar uma festa (S)     

24.Resistir as pressões de um vendendor (S)     

ESCORE TOTAL     

ANSIEDADE DE PERFORMANCE (P)     

ANSIEDADE SOCIAL (S)     

Fonte: Terra, 2005 



23 

 

ANEXO D- ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A VIDA (SWLS-BP) 

Abaixo você encontrará cinco afirmações com as quais pode ou não concordar. Usando a escala de 

resposta a seguir, que vai de 1 a 7, indique o quanto concorda ou discorda com cada uma; escreva um 

número no espaço ao lado da afirmação, segundo sua opinião. Por favor, seja o mais sincero possível 

nas suas respostas. 

1. Discordo totalmente   2. Discordo     3. Discordo ligeiramente    4. Nem concordo nem discordo                   

5. Concordo ligeiramente        6. Concordo       7. Concordo totalmente 

1) 1)  Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal. 

1. Discordo totalmente    2. Discordo      3. Discordo ligeiramente   4. Nem concordo nem 

discordo5. Concordo ligeiramente         6. Concordo                    7. Concordo totalmente 

 

 2) As condições da minha vida são excelentes. 

1. Discordo totalmente    2. Discordo      3. Discordo ligeiramente   4. Nem concordo nem 

discordo  5. Concordo ligeiramente         6. Concordo             7. Concordo totalmente 

 

3) Estou satisfeito(a) com minha vida.  

1. Discordo totalmente    2. Discordo      3. Discordo ligeiramente   4. Nem concordo nem 

discordo 5. Concordo ligeiramente         6. Concordo         7. Concordo totalmente 

 

4) Dentro do possível, tenho conseguido as coisas importantes que quero da vida.  

  

1. Discordo totalmente         2. Discordo      3. Discordo ligeiramente   4. Nem concordo 

nem discordo   5. Concordo ligeiramente    6. Concordo          7. Concordo totalmente 

 

5)  Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na minha vida. 

 1. Discordo totalmente        2. Discordo      3. Discordo ligeiramente   4. Nem concordo 

nem discordo   5. Concordo ligeiramente         6. Concordo        7. Concordo totalmente 

Fonte: Dinner et al.,1985 
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ANEXO E- INVENTÁRIO DE HABILIDADES DE ENFRENTAMENTO 

ANTECIPATÓRIO PARA ABSTINÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - 

(IDHEA-AD) 

 

Por se tratar de um material sob a propriedade intelectual do autor apresentará apenas 

a referência. O IDHEA-AD foi autorizado pelo autor para utilizar nesta pesquisa. 

 

 

 

Sá, L.G., & Del Prette, Z. A. P. (2014). Inventário de habilidades de enfrentamento 

antecipatório para abstinência do álcool e outras drogas (IDHEA-AD): Manual de aplicação, 

apuração e interpretação. FAPESP. 

 

 

 

 

 
 


