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“Acabei por convencer-me de que a masturbação 

era o único grande hábito, a «necessidade primitiva», 

e que as outras necessidades, como as do álcool e as 

da morfina, do tabaco, não passam dos seus substitutos, 

produtos de substituição”.  

Sigmund Freud
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Resumo 

Nesta investigação procurou-se analisar a importância do treino da autoeficácia (variável 

independente) para o tratamento da dependência alcoólica, observável na manutenção em 

tratamento e na modificação/elevação da qualidade de vida, objetivo último da 

intervenção e medida da sua eficácia (variável dependente). Partindo dos pressupostos 

teóricos da intervenção psicoterapêutica levada a cabo na UAC percebe-se que, entre 

outros, o treino da autoeficácia no âmbito da entrevista motivacional é um elemento 

central no tratamento dos dependentes alcoólicos. Assim, acredita-se que esta, mais do 

que outras componentes do autoconceito, é preditora da qualidade de vida, sendo a sua 

eficaz manipulação, provavelmente, garantia da eficácia e da manutenção em tratamento. 

Por isso procurou-se, numa primeira fase, analisar a capacidade preditora da autoeficácia 

para a qualidade de vida. E, numa segunda fase, analisar o modo como as variáveis se 

modificam ao longo do tratamento e nos diferentes subgrupos da amostra. Neste sentido 

foram inquiridos 146 dependentes alcoólicos que iniciaram tratamento na UAC, 90 

(61,6%) dos quais abandonaram o tratamento após a fase de internamento, 35 (24%) após 

a 1ª consulta e 21 (14,4%) se mantiveram em tratamento. Este ainda é um problema ligado 

ao género, sendo que a maioria dos indivíduos são homens constituindo assim 87% da 

nossa amostra. As idades situam-se entre os 23 e os 68 anos, com um valor mediano de 

44,7 (DP=9,127). Para avaliar as variáveis em estudo foram utilizados: a versão 

portuguesa do Brief Symptom Inventory (BSI) (Canavarro, 1999) para avaliar a 

sintomatologia psicopatológica; a versão portuguesa do Inventrário Clínico do 

Autoconceito (ICAC) (Vaz Serra, 1985), para avaliar os aspetos sociais e emocionais do 

autoconceito e a versão portuguesa da World Health Organization Quality of Life, versão 

breve (WHOQOL-Bref) “destina-se à avaliação da qualidade de vida, tal como foi 

definida pela OMS: perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro dos 

contextos dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus 

objetivos, expetativas, padrões e preocupações” (Canavarro, Simões, Vaz Serra, Pereira, 

Rijo, Quartilho, Gameiro, Paredes, & Carona, 2007, p.77).  
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Os resultados permitem concluir que o problema do consumo abusivo do álcool ainda é 

um problema ligado ao género masculino, sendo a nossa amostra constituída por 87% de 

indivíduos do sexo masculino e 13% referente ao sexo feminino.  

Este estudo foi delineado de forma a podermos compreender e a clarificarmos qual/quais 

a(s) variável(is) mais precisamente a autoeficácia e a psicopatologia interferem no 

tratamento e na QV do sujeito dependente. Este estudo permitiu-nos validar algumas 

propostas da literatura e do tratamento que subjaz à UAC. Neste sentido concluímos que 

a autoeficácia foi a única variável do autoconceito que se eleva da primeira fase de 

tratamento para a 2ª fase. Portanto, concluímos com grau de certeza que a autoeficácia é 

uma variável preditora do sucesso do tratamento bem como da elevação da QV.  

 

Palavras Chave: Autoeficácia, Psicopatologia, QV e Tratamento 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to examine the contribution made by the self-efficacy 

training (independent variable) on keeping alcoholic addicts in treatment and on 

changing/rising their life quality, the main aim of the treatment and the proof of its 

effectiveness (dependent variable). Based on the theoretical assumptions of the 

psychotherapeutic intervention undertook in the UAC (Coimbra Alcohology Unit), we 

realized that, among others, the self-efficacy training within the motivational interview is 

a crucial factor for alcoholic addiction treatment. Thus, we believe that, more than any 

other of the self-concept components, this factor is predictor of life quality and its 

effective handling may contribute to keep people in treatment and to assure the success 

of the intervention. Under these assumptions, we began our research with a study of the 

predictor self-efficacy ability to life quality, followed by an investigation upon the way 

the variables change during the treatment and how these changes depend on the different 

research target groups. For this purpose, we inquired 146 alcoholic addicts that started 

treatment in the UAC. From these, only 21 (14,4%) remained in treatment, 90 (61,6%) 

abandoned the treatment during the internment period and 35 (24%) after the first 

consultation. Being this still a problem related to gender, most of the inquired were men 

(87% of our sample) in the age range of 23 to 68, with an average age value of 44,7 

(Standard Deviation=9,127). To assess the study variables we used: the Portuguese 

version of the Brief Symptom Inventory (BSI) (Canavarro, 1999) to evaluate the 

psychopathological symptoms and the Portuguese version of the Clinic Inventory of Self-

efficacy (ICAC) (Vaz Serra, 1985) to estimate the social and emotional elements of Self-

efficacy. The Portuguese version of the World Health Organization Quality of Life, brief 

version (WHOQOL-BREF) was used as the quality of life assessment tool, as it is defined 

by the World Health Organization (WHO): people’s perception of their position in life 

according to the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns (Canavarro, Simões, Vaz Serra, Pereira, Rijo, 

Quartilho, Gameiro, Paredes, & Carona, 2007). The results of our study made us conclude 

that the problem of alcohol abuse is still a male gender issue, consisting our sample of 

87% of men and 13% of women. This study was made so that we could understand and 

made it clear which variables, more precisely the self-efficacy and the psychopathology, 

interfere with the treatment and the Life Quality of an alcohol dependent individual. It 
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allowed us to validate some theoretical proposes and the treatment adopted by the UAC. 

It also allowed us to realize that the self-efficacy is the only component of the self-concept 

that increases from the first stage of treatment to the second one. Therefore, we may 

conclude with a degree of certainty that the self-efficacy is a variable predictor of the 

treatment success such as of the quality of life improvement.  

Keywords: Self-efficacy, Psychopathology, Quality of Life and Treatment 
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El consumo de bebidas alcohólicas es un fenómeno preocupante en los días de hoy. 

Portugal se sitúa en los lugares destacados en lo que concierne al consumo de bebidas 

alcohólicas según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Si no, veamos: Portugal ha presentado una media de consumo de bebidas 

alcohólicas de alrededor de 11 litros per capita, cuando la media de la OCDE se situaba 

en el 9,1% (2012). Teniendo en cuenta estos valores, sabemos que Portugal y la Unión 

Europea (UE) aún tienen realidades preocupantes en lo que respecta al consumo abusivo 

de alcohol, siendo necesario frenar esta calamidad o problema de salud pública. ¿De qué 

forma lo vamos a hacer? ¿Es posible frenar este problema? Claro que sí. Mediante una 

legislación adecuada, prevención primaria, secundaria y terciaria. Otros ejemplos no 

menos importantes son el desarrollo de competencias personales y sociales; el desarrollo 

de la autoestima, autoeficacia, desarrollo de las relaciones interpersonales (…). De esta 

forma, podemos frenar el consumo nefasto y disminuir muchas de las enfermedades 

provocadas por el consumo abusivo de alcohol. Según datos del Servicio de Intervención 

en Comportamientos Adictivos y en Dependencias (SICAD, 2014), las principales 

enfermedades atribuidas al alcohol de forma parcial o total han sido: la pancreatitis, la 

cirrosis hepática, el síndrome alcohólico fetal y los trastornos relacionados con el alcohol, 

que también abren la puerta a la violencia interpersonal. Estando ya presente la 

dependencia, es posible revertir el proceso. ¿De qué forma? Mediante un tratamiento en 

internamiento y/o ambulatorio. Es pertinente que los clínicos analicen cada caso e 

intenten entender qué lleva a estos individuos a intoxicarse. Sabemos que ellos usan la 

sustancia (alcohol) adictiva como una defensa artificial, es decir, que el individuo no es 

capaz de enfrentarse a las vicisitudes del día a día y elige beber para olvidar todas sus 

angustias y/o frustraciones. Nosotros preguntamos: ¿Cuál es la razón para que los 

individuos elijan “enfrascarse” en vez de escoger estrategias adecuadas para hacer frente 

a los problemas? Es muy sencillo: en la clínica y en la investigación encontramos fallos 

en la estructuración de sí mismos: autoconcepto, concretamente la autoeficacia, 

autoestima y/o en la relación de sí mismos con los demás (relaciones afectivas o vínculos 

significativos) y con el mundo (ej.: sentimientos de pertenencia o identidad social). A 

propósito de esto, la literatura refiere que gran parte de las observaciones ha realzado una 

tendencia de los alcohólicos en subevaluarse y ha revelado que en la base de la mayoría 

de los problemas de comportamiento de la población alcohólica hay una débil autoimagen 

(Vaz-Serra & Firmino, 1986; Sorell, Silvia, & Busch-Rossnagel, 1993; Almeida, Gomes, 

Breda, & Lameiras, 1999). Dentro de los factores de riesgo podemos distinguir, de 
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acuerdo con la psicopatología, entre factores predisponentes, precipitantes y de 

mantenimiento. Los predisponentes incluyen, por ejemplo, las vulnerabilidades 

emocionales que se pueden constituir a lo largo del desarrollo. Y los precipitantes son “la 

llave que abre la cerradura de los predisponentes”, e incluyen frecuentemente situaciones 

de estrés o dificultad que desencadenan incapacidades/disfuncionalidades. También se 

sabe que la personalidad tiene algún valor predictivo que concurre con otros aspectos 

importantes de la vida, tales como la calidad de las relaciones personales, la adaptación a 

los retos de la vida, el éxito profesional, la involucración en la sociedad, la felicidad, la 

salud (McAdams & Olson, 2010), por citar algunos. Los factores de mantenimiento 

resultan, algunas veces, de la repetición de las circunstancias traumáticas a las que el 

individuo es sensible y, otras veces, de la forma en la que retiene, elabora y 

representa las propias vivencias (atribución de significados positivos, curativos o 

sentimientos de invulnerabilidad u “optimismo irrealistas”, por ejemplo). Es decir, en la 

base de la experimentación, del mantenimiento y de la compulsión del consumo de 

sustancias hay diferentes tipos de factores de riesgo. No obstante, es preciso destacar que 

la presencia de factores de riesgo no tiene efecto predictor directo del consumo, ya que 

su influencia está mediada por factores protectores (Moreira, 2001, cit. in Precioso, 

Samorinha, Sousa, Antunes, & Manuel, 2014), definidos como características, variables 

o acontecimientos que potencian la capacidad de resiliencia del individuo o disminuyen 

la probabilidad de aparición de un determinado fenómeno (Swadi, 1999, cit. in Precioso 

et al., 2014). Específicamente en el caso del alcohol, debemos considerar, en primer lugar, 

factores de riesgo de naturaleza social y cultural. El desarrollo económico de los países, 

el aumento de la producción y distribución de bebidas alcohólicas y el mayor poder 

adquisitivo se constituyen como factores macrosociales de vulnerabilidad para el 

consumo de alcohol y pueden incluso funcionar como barrera para el tratamiento de 

aquellos que ya tienen consumos abusivos o dependientes. Nótese que, si en los países 

más desarrollados el consumo está promovido por el poder adquisitivo, en los países 

menos desarrollados, o en los grupos más pobres de los países desarrollados, el consumo 

está favorecido por los bajos precios que permite una producción masiva. En sí misma, la 

pobreza, el desempleo y la soledad o exclusión social pueden constituir factores de riesgo 

para el consumo (Helman, 2003, cit. in Precioso, 2014). Valores sociales y culturales en 

la base de la aceptación social y poco restrictiva del consumo explican la tendencia a 

desvalorar sus riesgos y a la involucración en comportamientos problemáticos que pueden 

llevar a patrones desadaptativos y patológicos de consumo, como la dependencia (WHO, 



Qualidade de Vida e Alcoolismo  

30 
 

2014). Recuérdese que la ingesta moderada de alcohol, en Portugal, está socialmente 

aceptada, integrada en los hábitos cotidianos y formando parte de la convivencia entre 

familiares, amigos y otros contextos sociales (Precioso et al., 2014). También deben 

considerarse, en el momento de evaluar el riesgo de desarrollar problemas relacionados 

con el alcohol, sus propiedades como sustancia psicoactiva, como la rapidez con la que 

alcanza el sistema nervioso central (SNC) y la rápida producción de efectos (los iniciales 

generalmente positivos, como desinhibición, humor alto o euforia, por ejemplo) y 

deseados (ej.: calmante, anestésico, antidepresivo). De extrema importancia son también 

los factores de riesgo familiares. Es dentro de la familia donde los niños encuentran sus 

primeros modelos de referencia y, por tanto, el hecho de que las personas más cercanas 

consuman alcohol puede promover el desarrollo de una actitud positiva y tolerante frente 

al consumo, pudiendo incluso incentivarlo (Precioso et al., 2014). Algunos autores hablan 

incluso de una predisposición genética para el consumo compulsivo de alcohol que 

estaría, en parte, justificada por la presencia de progenitores también con patrones de 

consumo abusivo o dependiente (Bennett, 2002). Pero no son solamente estos los factores 

de riesgo para el consumo de alcohol. Un seno familiar inestable puede ser en sí mismo 

problemático, y funcionar como factor predisponente, precipitante o de mantenimiento 

del consumo abusivo/dependiente de alcohol. En lo tocante a factores individuales y 

características de la personalidad, Rahiouni y Reynaud (2008) enfatizan las cuestiones 

temperamentales; en concreto, nivel alto de búsqueda de sensaciones y de activación 

emocional, débil evitación del peligro o timidez, autoestima reducida, dificultades en 

resolver problemas interpersonales, lenta recuperación del equilibrio tras un momento de 

estrés y dificultad para afrontar situaciones difíciles y para establecer relaciones estables 

y satisfactorias. La fragilidad egoica (relacionada con la organización de personalidad de 

los alcohólicos) se caracteriza por la presencia de relaciones de objeto más perturbadas, 

dificultad para armonizar las concepciones del sí mismo, es decir, las concepciones de su 

propio yo y de los demás, dificultad para modelar las emociones, comportamientos 

contraditorios y estados alternados de dependencia y desvaloración de los demás; la baja 

tolerancia a la frustración, la impulsividad, el comportamiento pasivo-dependiente o la 

ilusión de omnipotencia fueron algunas de las características identificadas por Miler 

(1986, cit. in Dias, 2006). Rahiouni y Reynaud (2008) apuntan a las perturbaciones de la 

personalidad y del humor como potenciales facilitadores del abuso de sustancias 

psicoactivas. 

Un estudio realizado en la Unidad de Alcohología de Oporto concluyó que el alto 
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consumo de alcohol era responsable del perjuicio del funcionamiento cognitivo y 

comórbido con perturbaciones ansiosas, depresivas y de personalidad (Coutinho, 

Almeida, Santos, Onofre, Silva, Marques & Paz, 2009). También interesa destacar el 

funcionamiento psicológico del sujeto alcohólico, porque son errores en el procesamiento 

de la información, en la elaboración de los conflictos internos y en la regulación de las 

emociones que pueden estar en la base del consumo abusivo o compulsivo. Según 

Valadão (2009), la dependencia lleva, en última instancia, a una reducción y hasta incluso 

destrucción de la función adaptativa del ego, en su capacidad para enfrentarse a la 

realidad, principalmente su capacidad para contener y procesar estados de dolor mental 

(Valadão, 2009). El alcohol surge aquí como una respuesta, una estrategia de 

afrontamiento (que se refiere a una o varias acciones cognitivas o de comportamiento 

tomadas durante un episodio particular de estrés y angustia) pero desadaptativa, para 

aliviar estados y conflictos internos dolorosos y emociones negativas; ej.: sentimientos 

de vacío, soledad y depresión, sentimientos de rechazo, vergüenza, aborrecimiento o rabia 

(Wurmser, 1977/1994, cit. in Dias, 2006) y hacerlos soportables. En la incapacidad para 

pensar y elaborar el dolor mental, el alcohólico sustituye el pensamiento por la acción 

(Sequeira, 2006), proceso denominado “paso al acto”, y hace del comportamiento la 

principal forma de comunicación de malestar. La incapacidad para encontrar un nuevo 

equilibrio interno y de satisfacer sus necesidades afectivas provoca que se instale un 

estado crónico de frustración que se acciona en el consumo, perpetuándolo (Liberman, 

1981, cit. in Sequeira, 2006), y funcionando la gratificación inmediata producida por él 

como refuerzo adicional a su mantenimiento. La gratificación asociada al alcohol puede 

estar asociada al desbloqueo de los afectos, incluso porque una característica particular 

de los sujetos alcohólicos es la alexitimia o incapacidad para reconocer y expresar afectos. 

«El alcohol funciona para muchos de ellos como la verdadera droga antialexitímica» o 

reveladora de afectos escondidos con manifestación de sentimientos que antes no 

conseguían ni experimentar ni expresar como agresividad, alegría, tristeza o amor (Neto, 

1997). Finalmente, en cuanto a factores de protección, basta invertir la lógica de los de 

riesgo para que los identifiquemos: menos presión social y cultural para el consumo, seno 

familiar estable (vínculos positivos y apoyo emocional, sistema estructurado y normativo, 

comunicación clara, abierta y sincera) y sin patrones de consumo patológicos, 

expectativas positivas frente al futuro, responsabilidad, buena capacidad de adaptación y 

autocontrol, buena capacidad de autorregulación (emocional), utilización de los 

conocimentos y estrategias de afrontamiento eficaces (Palha, 2007; Hurtado, 2004, cit. in 
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Serra, 2014), por citar algunos. 

Decimos que un individuo está en riesgo de abuso de alcohol cuando los factores de riesgo 

ejercen un peso superior a los factores de protección (cuando posee y está rodeado de 

condiciones que, en asociación, crean propensión para uso o abuso de alcohol, siendo 

ejemplo la baja autoestima, la autoanulación, la impulsividad, el bajo autoconcepto). 

En este sentido, y según Almeida, Gomes, Breda y Lameiras (1999), con la muestra 

de 170 enfermos alcohólicos, cuya evaluación del autoconcepto se realizó en tres 

momentos (admisión para tratamiento en internamiento, alta y un mes tras el alta), 

encuentran una leve disminución del autoconcepto en los hombres con relación a las 

mujeres y que las diferencias encontradas entre los sexos, en los diversos momentos de 

evaluación, se verifican a costa de la madurez psicológica y de la autoeficacia. Distintas 

investigaciones (Bandura, 1997; Scholz, Doña, Sud, & Schwarzer, 2002) han demostrado 

que un alto sentimiento de autoeficacia está relacionado con una mejor calidad de vida, 

una mayor realización personal y una mejor integración social. Así, un alto sentimiento 

de autoeficacia opera como facilitador de los procesos cognitivos que pueden conducir a 

un mejor rendimiento en diversas situaciones, incluidas la toma de decisiones y la 

resolución de problemas. Un bajo valor de autoeficacia está asociado a perturbaciones 

como la depresión, ansiedad, baja autoestima, pensamientos pesimistas y dependencias 

de alcohol y/u otras drogas (Araújo & Melo, 2011). Por tanto, sabemos que la variable 

autoeficacia es muy importante y es predictiva de éxito terapéutico y de calidad de vida 

positiva. Seguidamente veremos cuán importante es esta variable en lo concerniente al 

tratamiento de los sujetos con síndrome alcohólico. Muchos “mensajes” promueven la 

autoeficacia, siendo una de ellas responsabilidad personal, es decir, que solo el individuo 

puede y debe hacer su cambio, pues nadie puede hacerlo por él. En resumen, este principio 

(autoeficacia) refiere que la creencia en la posibilidad de cambiar es un motivador 

importante, el individuo es responsable de decidir y realizar cambios personales. Más 

aún, el individuo es el único reponsable de los cambios para estimular la percepción de 

un locus de control interno. En esa línea, se espera que sujetos que estén siguiendo el 

tratamiento de su dependencia alcohólica tengan una mayor expectativa de autoeficacia 

que los no acogidos a ese tratamiento. Durante la investigación bibliográfica, también 

comprobamos que existe una relación entre alcohol y psicopatología; así, debe esperarse 

cierto grado de sobreposición en cualquier tipo de población con dependencia alcohólica. 

Más importante: el alcohol es una “medicación” disponible para muchos tipos de 
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enfermedad mental, concretamente perturbaciones ansiosas, depresivas, psicóticas o 

esquizofrénicas, muchas responsables de trastornos de la personalidad (Edwards, 

Marshall, & Cook, 2005). De este modo, Khantzian y Lane (1985, cit. in Gago & Neto, 

2001) sugieren, como hipótesis, que los individuos con problemas de adición, recurrirán 

al alcohol como automedicación para los estados emocionales desagradables y que se 

sentirán incapaces de afrontarlos y superarlos (aspecto que, a su vez, es revelador de baja 

autoeficacia). En el ámbito del consumo de sustancias, incluido el consumo de alcohol, 

de la revisión realizada por González-Saiz, Rojas y Castillo (2009), de 111 artículos, fue 

posible concluir que la calidad de vida [(“la percepción del individuo de su posición en 

la vida en el contexto cultural y sistema de valores en los cuales él vive en relación con 

sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones”), WHOQOL-Group, 1994], es 

más baja que en la población en general. Lahmek y colaboradores (2009), en una muestra 

de 414 enfermos alcohólicos, internados en un período de tres meses para 

desintoxicación, procuraron explorar y describir el cambio de la CV (mediante el MOS 

SF-36, instrumento que evalúa la calidad de vida relacionada con la salud) de los 

enfermos durante la admisión y el alta, y las variables asociadas. Las medias para cada 

dimensión, siendo la función física, rendimiento físico, dolor físico, salud mental, 

rendimiento emocional, función social para la componente física (salud en general) y 

mental (vitalidad) de la CV, son significativamente bajas tanto en la admisión como en el 

alta. Los valores más bajos se observaron en el funcionamento y papel social debido a 

problemas emocionales. Durante el alta, la mayor mejoría de la componente física se 

asoció a un mayor nivel educativo y a la ausencia de comorbilidad somática y de la 

componente mental en los enfermos sin síntomas psicóticos y en aquellos que eran 

dependientes de drogas ilegales. 

El programa de intervención en la UAC es fruto del trabajo y de la experiencia 

clínica de muchos años. Es un programa multidisciplinar, con diferentes técnicos que 

participan en diferentes momentos del programa, bien individualmente, bien de forma 

colaborativa. 

Se dirige a los enfermos con Síndrome de Dependencia Alcohólica y tiene como 

objetivos generales la desintoxicación y el desarrollo de un programa terapéutico que 

fomenta la comprensión, por el enfermo, de la naturaleza de su enfermedad, para que él 

mismo se determine y se empeñe en el aumento de su calidad de vida (física, mental, 

familiar, laboral y social), usando como instrumentos de acción la abstinencia alcohólica 
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total, conseguida mediante la modificación del comportamiento/estilo de vida (Almeida, 

2008). En la UAC, la intervención psicológica se funda en los principios de la terapia 

cognitivo-comportamental; sin duda, porque este abordaje es particularmente flexible, 

pudiendo usarse, bien individualmente, bien en grupo, y en conjunto con otros abordajes. 

El objetivo central de la terapia cognitivo-comportamental es la reestructuración 

cognitiva, esto es, la reestructuración de los esquemas cognitivos disfuncionales 

responsables del surgimiento de comportamientos perturbados, corporeizados; en nuestro 

caso, del consumo compulsivo o dependiente de alcohol. De acuerdo con Beck y 

colaboradores (1993, cit. in Rahioui & Reynaud 2008), el ciclo cognitivo-

comportamental que mantiene el comportamiento perturbado se desencadena por un 

estímulo (interno o externo) que activa un esquema compuesto por falsas creencias 

(permisivas frente al consumo) y por expectativas positivas para el consumo y negativas 

para la abstinencia, las cuales permitirán la manifestación del deseo compulsivo de 

consumir y acabarán conduciendo al acto de consumir. La reestructuración cognitiva se 

orientará hacia la identificación y modificación de las expectativas erróneas y de las falsas 

creencias y hacia el desarrollo y entrenamiento de competencias y estrategias de 

afrontamiento (entrenamiento de prevención de la recaída, entrenamiento de 

competencias sociales y gestión de emociones negativas (Monti et col., 2002; Monti & 

Rohsenow, 1999, cit. in Rahioui & Reynaud, 2008). Las falsas creencias pueden 

deconstruirse, en parte, con base en la componente didáctica de la intervención individual 

y en grupo, mientras que la corrección de las expectativas erróneas puede llevarse a cabo 

mediante un minucioso proceso de análisis de costes-beneficios, denominado balanza 

decisional. Esto es, se propone al enfermo que enumere y pese los beneficios y las 

consecuencias negativas del consumo (en especial a largo plazo), así como los beneficios 

y los inconvenientes de la abstinencia. Las competencias de afrontamiento no solo 

permitirán enfrentarse más eficazmente al cuadro de dependencia, sino que también 

podrán promover un sentido de autoeficacia y autocontrol más positivo, con una 

consecuente reestructuración del propio autoesquema donde se incluye el autoconcepto. 

Si se dirige eficazmente, se espera que el proceso terapéutico conduzca a una gradual 

reducción de la sintomatología de dependencia alcohólica y de los problemas a ella 

asociados, con la consecuente ampliación del bienestar y de la calidad de vida. A lo largo 

del tiempo se alcanzará una nueva comprensión sobre las dinámicas cognitivas que están 

en la base de los problemas y sobre la forma de modificarlas. Al final, el enfermo será 

capaz de dirigir de forma activa el proceso de modificación del comportamiento para la 
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adopción y mantenimiento de un estilo de vida saludable, esto es, abstinente. El proceso 

antes descrito se cimienta, desde el punto de vista teórico, en el modelo transteórico de la 

modificación del comportamiento y se pone en prática mediante la entrevista motivadora. 

Nótese que la modificación del comportamiento es un proceso que se desenvuelve a lo 

largo del tiempo, acompañado de la modificación de las creencias y expectativas y del 

desarrollo de estrategias de afrontamiento, y cuya eficacia depende de la motivación del 

sujeto para una involucración activa. La entrevista motivadora procura aumentar la 

confianza del enfermo en el hecho de poder realizar alteraciones en su consumo, pero, 

una vez más, es preciso tener en cuenta la posibilidad de resistencia al tratamiento (e 

incluso de abandono) si cree que no consigue completar el proceso de cambio con éxito 

(Benyamina, 2008). O sea, la falta de autoeficacia puede entenderse como una barrera al 

tratamiento; de ahí la importancia de trabajarla o elevarla. Esta ha sido considerada por 

nosotros como una variable clave en el proceso de cambio y definida como variable 

independiente, en relación con la calidad de vida, definida como variable 

dependiente (resultado del tratamiento a largo plazo). Dado que este estudio ha 

obedecido a una muestra clínica, interesa por tanto que mencionemos los criterios que 

incluyeron a los sujetos en el internamiento, así como los criterios que los excluyeron del 

mismo. Estos criterios de inclusión y exclusión para el tratamiento se refieren también a 

los criterios de nuestro estudio de investigación. Los criterios de internamiento incluyen 

a enfermos con síndrome de dependencia alcohólica, enfermos motivados para la 

abstinencia total (por lo menos en la fase de contemplación de Prochaska y DiClemente); 

y los criterios de exclusión incluyen enfermedad orgánica descompensada (ej.: 

insuficiencia hepática descompensada), enfermedad y otras perturbaciones mnésicas o 

perturbaciones cognitivas (con déficits cognitivos de moderados a graves), deficiencia 

mental moderada, grave o profunda, patología mental grave descompensada (fases agudas 

de cuadros psicóticos y de enfermedades afectivas), enfermos con dependencia de 

sustancias que no estén en remisión completa inicial (con excepción de la dependencia de 

nicotina, y/o de cafeína, de cánnabis, de sedativos, hipnóticos o ansiolíticos), los enfermos 

con delirium tremens. Estos enfermos pueden permanecer internados en internamiento de 

corta duración (ICT); es decir, es un internamiento más breve, básicamente individual, 

integrándose los enfermos en la comunidad terapéutica. Normalmente se usa con 

enfermos que necesitan internamiento urgente en tiempo más útil. En cuanto mejoran, 

estos enfermos se integran en el grupo terapéutico (GT) siguiente. 
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 El punto de partida de la fundamentación teórica, en este trabajo, se iniciará en el 

primer capítulo, donde abordará todos los problemas relacionados con el alcohol y 

alcoholismo, y también todos los constructos a él asociados: autoconcepto (autoeficacia), 

psicopatología y calidad de vida. El segundo capítulo obedecerá a las finalidades y 

objetivos del estudio. El tercer capítulo se reservará para la metodología y acceso a los 

datos. El cuarto capítulo corresponderá a la presentación y discusión de los resultados. 

Por último, el quinto capítulo se ocupará de la conclusión. 

 

1. Finalidad y objetivos del estudio 

Sabemos que el alcoholismo es un problema de salud pública. A todas las 

instituciones y a la comunidad les interesa frenar los maleficios y/o consecuencias 

asociadas al consumo de etanol. Siendo la UAC y todos los técnicos que con ella trabajan 

sensibles a esta calamidad pública, harán lo posible para elevar la calidad de vida de los 

sujetos que recurran a sus servicios. 

Por todo esto, es objetivo del presente estudio analizar la importancia del 

entrenamiento de la autoeficacia (variable independiente) para el tratamiento de la 

dependencia alcohólica, observable en el mantenimiento en tratamiento y en la 

modificación/elevación de la calidad de vida, objetivo último de la intervención y medida 

de su eficacia (variable dependiente). Partiendo de los presupuestos teóricos de la 

intervención psicoterapéutica llevada a cabo en la UAC, se entiende que, entre otros, el 

entrenamiento de la autoeficacia en el ámbito de la entrevista motivadora es un elemento 

central en el tratamiento de los dependientes alcohólicos. De este modo, se cree que esta, 

más que otras componentes del autoconcepto, es predictora de la calidad de vida, siendo 

su eficaz manipulación, probablemente, garantía de la eficacia y del mantenimiento en 

tratamiento. Por eso, nuestro objetivo es, en una primera fase, analizar la capacidad 

predictora de la autoeficacia para la calidad de vida. Y, en una segunda fase, analizar el 

modo en que las variables se modifican a lo largo del tratamiento y en los diferentes 

subgrupos de la muestra. 

Dividiéndose la muestra en tres subgrupos, aquellos que abandonan el tratamiento 

tras la primera, o la segunda consulta externa, y aquellos que se mantienen en tratamiento, 

queremos entender qué los distingue. Para eso, analizaremos el perfil de entrada de todos 

los sujetos en el momento del internamiento para cada una de las variables consideradas 
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(autoeficacia y calidad de vida), pero también para otras que se relacionan con las 

primeras, concretamente las restantes componentes del autoconcepto y el autoconcepto 

global y la psicopatología. La elección de esta última variable es tan importante porque 

sabemos que la dependencia alcohólica es comórbida con una serie de síntomas/cuadros 

clínicos, pero también porque la investigación muestra que ella tiene impacto negativo en 

la calidad de vida de los sujetos. Su capacidad predictora de la calidad de vida también 

será testada. Una vez trazado el perfil inicial, de la exploración de las diferencias entre 

grupos y del análisis de la autoeficacia (y otras dimensiones del autoconcepto) y de la 

psicopatología como predictoras de la calidad de vida, seremos aptos para extraer las 

primeras conclusiones sobre la adecuación y eficacia de los presupuestos que orientan la 

intervención en la UAC. Seguirán los estudios de los grupos que realizaron más de una 

evaluación, para comprender qué los distingue y qué caracteriza a la intervención de éxito, 

esperándose encontrar entre ellos diferencias estadísticamente significativas en las 

variables consideradas (autoconcepto y, más específicamente, autoeficacia y calidad de 

vida) y, eventualmente, en la presencia, número e intensidad de la sintomatología 

psicopatológica. 

 

2. Metodología e instrumentos de acceso a los datos 

Siguiendo una metodología de investigación cuantitativa, el presente estudio 

obedece a un diseño no experiemental. Es un estudio longitudinal, una vez que obedece 

a tres momentos de evaluación. Nuestro estudio ha recurrido al programa Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versión 16, para analizar los datos. 

 

El universo de nuestra muestra se compone de un total de 146 dependientes 

alcohólicos que iniciaron tratamiento en la UAC, 90 (61,6%) de los cuales abandonaron 

el tratamiento tras la fase de internamiento, 35 (24%) tras la primera consulta y 21 

(14,4%) se mantuvieron en tratamiento. Habiéndose presentado el pedido para 

autorización para la recopilación de datos de la investigación en la UAC, los cuestionarios 

para el efecto han sido rellenados por los sujetos entre el mes de septiembre de 2011 y el 

mes de mayo de 2013. Este pedido de colaboración y autorización de la recopilación de 

datos se realizó con la autorización de la diretora de la UAC. 

La recopilación de datos fue efectuada por la investigadora y durante el contacto 
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con los encuestados esclarecemos la finalidad y los objetivos del estudio, requiriendo 

colaboración voluntaria, formalizada en el consentimiento informado. 

Los instrumentos utilizados para esta investigación han sido los siguientes: El 

Inventário de sintomas psicopatológicos, que es la versión portuguesa del Brief 

Symptom Inventory (BSI, Derogatis, 1982) adaptada y contrastada para la población 

portuguesa por Canavarro en 1996 (Canavarro, 1999). El World Health Organization 

Cuality of Life, versión breve (WHOQOL-Bref) “se destina a la evaluación de la calidad 

de vida, tal como fue definida por la OMS: percepción del individuo sobre su posición en 

la vida, dentro de los contextos de los sistemas de cultura y valores en los cuales está 

insertado y en relación con sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones” 

(Canavarro, Simões, Vaz Serra, Pereira, Rijo, Quartilho, Gameiro, Paredes, & Carona, 

2007, p.77). 

El Inventario clínico de autoconcepto (ICAC), es una escala de autoevaluación 

unidimensional compuesta por 20 ítems que desarrolló por Adriano Vaz Serra en 1985, 

con el principal objetivo de evaluar los aspectos sociales y emocionales del autoconcepto. 

 

 

 

3. Presentación y discusión de los datos 

 

3.1 Objetivos de estudio 

Es objetivo del presente estudio analizar la importancia del entrenamiento de la 

autoeficacia (variable independiente) para el tratamiento de la dependencia alcohólica, 

observable en el mantenimiento en tratamiento y en la modificación/elevación de la 

calidad de vida, objetivo último de la intervención y medida de su eficacia (variable 

dependiente). 

Partiendo de los presupuestos teóricos de la intervención psicoterapéutica llevada a 

cabo en la UAC, se entiende que, entre otros, el entrenamiento de la autoeficacia en el 

ámbito de la entrevista motivadora es un elemento central en el tratamiento de los 

dependientes alcohólicos. De este modo, se cree que esta, más que otras componentes del 
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autoconcepto, es predictora de la calidad de vida, siendo su eficaz manipulación, 

probablemente, garantía de la eficacia y del mantenimiento en tratamiento. Por eso, 

nuestro objetivo es, en una primera fase, analizar la capacidad predictora de la 

autoeficacia para la calidad de vida. Y, en una segunda fase, analizar el modo en que 

las variables se modifican a lo largo del tratamiento y en los diferentes subgrupos de 

la muestra. 

Dividiéndose la muestra en tres subgrupos (aquellos que abandonan el tratamiento 

tras la primera, o la segunda consulta externa, y aquellos que se mantienen en 

tratamiento), queremos entender qué los distingue. Para eso, analizaremos el perfil de 

entrada de todos los sujetos en el momento del internamiento para cada una de las 

variables consideradas (autoeficacia y calidad de vida), pero también para otras que se 

relacionan con las primeras, concretamente las restantes componentes del autoconcepto 

y el autoconcepto global y la psicopatología. La elección de esta última variable es tan 

importante porque sabemos que la dependencia alcohólica es comórbida con una serie de 

síntomas/cuadros clínicos, pero también porque la investigación muestra que ella tiene 

impacto negativo en la calidad de vida de los sujetos. Su capacidad predictora de la 

calidad de vida también será testada. 

Después de trazar el perfil inicial, de la exploración de las diferencias entre grupos 

y del análisis de la autoeficacia (y otras dimensiones del autoconcepto) y de la 

psicopatología como predictoras de la calidad de vida, seremos aptos para extraer las 

primeras conclusiones sobre la adecuación y eficacia de los presupuestos que orientan la 

intervención en la UAC. Seguirán los estudios de los grupos que realizaron más de una 

evaluación, para comprender qué los distingue, y qué caracteriza a la intervención de 

éxito, esperándose encontrar entre ellos diferencias estadísticamente significativas en las 

variables consideradas (autoconcepto y, más específicamente, autoeficacia y calidad de 

vida) y, eventualmente en la presencia, número e intensidad de la sintomatología 

psicopatológica. 

  

3.2 Caracterización general de la muestra 
 

La muestra se compone de un total de 146 dependientes alcohólicos que iniciaron 

tratamiento en la UAC, 90 (61,6%) de los cuales abandonaron el tratamiento tras la fase 

de internamiento, 35 (24%) tras la primera consulta y 21 (14,4%) se mantuvieron en 
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tratamiento. 

La muestra se compone en su mayoría de individuos del sexo masculino (87%), 

indicándose que este aún es un problema asociado al género. Es probable que los 

discursos sociales continúen “normalizando” el consumo entre hombres y colocándolos 

en una posición de riesgo en lo tocante al consumo y dependencia alcohólica. También 

las “amarras” sociales pueden dificultar la búsqueda de ayuda por parte de las mujeres, 

sobre las cuales recaen, por regla general, evaluaciones más negativas en lo que respecta 

al consumo de alcohol. Las edades varían entre un mínimo de 23 y un máximo de 68 años, 

con un valor medio de 44,7 (DP=9,127). 

Interesantes son los resultados en términos de zona de residencia de los sujetos, con 

más de la mitad de la muestra perteneciente a los distritos de Aveiro (31,5%) y de Viseu 

(21,1%), seguidos de los distritos de Guarda (16,4%), Coímbra (12,3%), Leiría (6,8%), 

Castelo Branco (4,1%), Santarém (2,1%) y Faro, Portalegre, Braganza o con residencia 

en el extranjero (0,7% cada uno). Aunque no tengamos datos para avanzar ningún tipo de 

conclusión, la verdad es que los datos nos hacen formular la hipótesis de que puedan 

existir factores de riesgo locales y culturales para la dependencia alcohólica. 

Más de la mitad de la muestra está constituida por sujetos casados (36,8%) y 

solteros (34,4%). De los restantes, el 12,5% está divorciado, el 7,6% vive en unión de 

hecho, el 5,6% está separado y el 3,5% viudo. La gran mayoría tiene hijos (80,4%) y más 

de la mitad del grupo que respondió a la cuestión sobre el número de hijos (n=81) tiene 2 

hijos (55,6%). Cerca del 30% tiene un un hijo y cerca del 10%, respectivamente, tiene 3 

y 4 hijos. 

Además, podemos destacar el hecho de que más del 60% de la muestra total tenga un 

nivel de escolaridad relativamente bajo, entre el 1º y 4º curso (36,3%) y el 5º y 6º curso 

(29,5%) de escolaridad. De forma decreciente aparecen después del 7º al 9º curso (14,4%) 

y del 10º al 12º curso de escolaridad (12,3%), los estudios universitarios (4,1%) y los 

posgrados (1,4%). Además, el 2,1% refiere solo saber leer/escribir. 

Probablemente como reflejo del nivel de escolaridad, observamos que la gran 

mayoría de la muestra forma parte, desde el punto de vista profesional, del grupo de los 

obreros, artesanos y trabajadores similares (35,4%), destacando el ejercicio de funciones 

relacionado con la construcción civil (constatación hecha durante la introducción de los 

datos). 
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La restante muestra pertenece de forma decreciente al grupo de los profesionales de 

servicios y vendedores (7,6%), al grupo de los agricultores y trabajadores de agricultura 

y pesca (6,9%), al grupo de los técnicos y profesionales de nivel intermedio (5,6%), al 

grupo de los trabajadores no cualificados (5,6%), al grupo de los especialistas de las 

profesiones intelectuales y científicas (3,5%) y, finalmente, al grupo de los cuadros 

superiores de la administración pública, dirigentes y cuadros superiores técnicos (1,4%). 

Un conjunto de sujetos, por no encajar en ninguno de los grupos formalmente 

definidos, condujo a la construcción de categorías adicionales para su caracterización. 

Así, tenemos que el 12,5% de los sujetos se encontraba desempleado en el momento del 

internamiento, que el 9,7% ejercía funciones domésticas, que el 6,3% pertenecía a la 

condición de inválido o jubilado y que el 2,1% se encontraba estudiando en la enseñanza 

normal o profesional. 

Por último, y en lo que concierne también a la caracterización de la muestra, se 

presenta el tiempo relativo del problema. Cuestionados sobre cuánto tiempo hacía que el 

problema de la dependencia formaba parte de su vida, la mayoría (35,8%) respondió entre 

1 y 5 años, el 15,3% respondió entre 5 y 10 años, el 11,7% entre 10 y 15 años, el 10,9% 

entre 15 y 20 años y el 9,5% más de 30 años. En menor porcentaje, encontramos 

individuos que, en el momento del internamiento, refieren que el problema está presente 

entre hace 25 y 30 años, entre hace 20 y 25 años y hace menos de un año. En la 

comparación entre los grupos, tal vez la observación más interesante pueda ser la de que 

ninguno de los sujetos que refirió tener el problema entre hace 15 y 20 años y entre hace 

25 y 30 años llegó a la segunda consulta. A excepción del grupo de los sujetos con una 

dependencia presente hace menos de un año, la probabilidad de abandonar el tratamiento 

parece elevarse a medida que aumenta el número de años de dependencia. Los resultados 

nos llevan a reflexionar sobre la importancia de considerar este factor en el momento de 

la evaluación inicial y en la definición de los objetivos de la intervención para el sujeto. 

Es preciso explorar el significado del alcohol en la vida del sujeto y la función que 

desempeña y adecuar la intervención a una historia y a una experiencia individual, con 

significados únicos. 

 

1. Perfil de entrada en la UAC (internamiento) 

 

a. Autoconcepto 
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 Muestra 
total 

(n=146) 

Abandono 
tras 

internamient
o 

(n=90) 

Abandono 
tras 2ª 

consulta 
externa 
(n=35) 

Mantenimie
nto en 

tratamiento 
(n=21) 

 COMP
ARACIÓN 

ENTRE 
GRUPOS 
(ANOVA) 

ICAC M DP M DP M DP M DP F Sig. 

F1 –AUTOESTIMA 17,3
6 

3,3
8 

17,39 3,43 17,0
0 

3,3
4 

17,8
6 

3,31 0,426 0,654 

F2 – AUTOEFICACIA 20,2
8 

3,4
7 

20,34 3,60 20,2
0 

3,2
3 

20,1
4 

3,44 0,041 0,960 

F3 – MADUREZ 
PSICOLÓGICA 

14,3
8 

2,6
0 

14,24 2,60 14,2
3 

2,5
3 

15,1
9 

2,58 1,215 0,300 

F4 – 
IMPULSIVIDAD/ACTIVIDAD 

11,79 2,3
7 

11,69 2,44 12,0
6 

2,2
6 

11,81 2,29 0,302 0,740 

AUTOCONCEPTO GLOBAL 71,3
1 

9,7
9 

71,03 10,48 71,11 8,7
7 

72,8
1 

8,47 0,287 0,751 

 
TABLA 1: La media del autoconcepto para la muestra total (71,3; DP=9,79) está 

un poco por debajo del valor medio encontrado por el autor para la población portuguesa 

(72,1). Este valor nos diría que el autoconcepto, en el momento de la entrada en el 

internamiento, no parece estar perturbado; con todo, un estudio de las frecuencias nos 

muestra que 72 (49,3%) sujetos puntúan por debajo de los 72 puntos, revelando una 

realidad algo diferente. 

Como no tenemos datos normativos para las subescalas, tomemos el intervalo de 

puntuación en que pueden variar para entender si los valores son relativamente altos o 

bajos. El valor medio encontrado (17,36) para la subescala autoestima (5-25) nos indica 

que los sujetos se acercan más a una autoestima tendencialmente positiva. Lo mismo 

sucede con la subescala madurez psicológica con un valor medio de 14,38 (4-20) y con 

la subescala impulsividad/actividad con un valor medio de 11,79 (3-15). Ya los valores 

medios encontrados para la subescala autoeficacia parecen ser más problemáticos, porque 

están más alejados del límite máximo de 30 puntos (20,28), confirmando nuestra 

previsión teórica de que esta es una variable muy importante para considerar en el 

tratamiento de la dependencia alcohólica. Recuérdese que el modelo de intervención 

psicoterapéutico está anclado dentro de una perspetiva cognitivo-comportamental, con el 

foco en la modificación del comportamiento perturbado por medio de la entrevista 

motivadora, donde se incluye como estrategia, el entrenamiento y refuerzo de la 

autoeficacia. O sea que, al partir del presupuesto de que es fundamental trabajar la 

autoeficacia, se asume que esta es una dimensión problemática en el autoconcepto del 
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dependiente alcohólico y los datos muestran, como sería de esperar, que esta parece ser 

la dimensión más problemática del autoconcepto evaluado en la muestra (en comparación 

con las restantes dimensiones). 

Pese a que nuestro estudio haya revelado que la autoestima, impulsividad y madurez 

psicológica se encuentran en los puntos medios, es decir, que las puntuaciones refieren 

que estas variables están tendencialmente más próximas a valores positivos que a 

negativos, los estudios existentes refieren problemas entre estas variables. O sea: Miler 

refiere que el autoconcepto y todas sus dimensiones están comprometidas, una vez que 

los individuos alcohólicos presentan fragilidad egoica que repercute en una baja 

autoestima, baja tolerancia a la frustración y a la impulsividad (1986, cit. in Dias, 2006). 

También Precioso et al. (2014) refieren que un autoconcepto negativo, en todas sus 

dimensiones, crea propensión al consumo de alcohol. O sea, cuanto más negativo se 

presente el constructo, mayor será la probabilidad de que los individuos se intoxiquen. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, 

por lo que no parecen ser estas las variables que determinan el abandono/mantenimiento 

del tratamiento. En aquello que nos interesa, la autoeficacia es la dimensión con valores 

medios más alejados del límite máximo (y por eso se considera la más deficitaria) en 

todos los subgrupos. No es ella lo que los distingue, pero sí es sobre ella sobre lo que es 

preciso trabajar durante el tiempo de intervención en la UAC. 

Veamos ahora cómo se caracteriza la muestra en términos de psicopatología y 

calidad de vida. ¿Serán estas las variables que distinguen los grupos, funcionando como 

factor de riesgo para el abandono del tratamiento? 

 

1. Psicopatología 
 Muestra 

total 
(n=146) 

Abandono 
tras 

internamient
o 

(n=90) 

Abandono 
tras 2ª 

consulta 
externa 
(n=35) 

Mantenimie
nto en 

tratamiento 
(n=21) 

COMPARACIÓ
N ENTRE 
GRUPOS 
(ANOVA) 

BSI M DP M DP M DP M DP F Sig. 

F1 - SENSIBILIDAD 
INTERPERSONAL 

1,44 0,74 1,34 0,71 1,70 0,75 1,43 0,79 3,001 0,53 

F2 – DEPRESIÓN 1,58 0,82 1,67 0,74 1,60 0,88 1,12 0,95 3,888 0,023 

F3 – ANSIEDAD 1,37 0,70 1,44 0,67 1,37 0,67 1,10 0,78 1,968 0,143 

F4 – HOSTILIDAD 1,25 0,75 1,27 0,73 1,49 0,83 0,77 0,44 6,537 0,002 
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F5 - ANSIEDAD FÓBICA 0,87 0,69 0,90 0,75 0,81 0,62 0,81 0,56 0,298 0,742 

F6 - IDEACIÓN 
PARANOIDE 

1,81 0,68 1,80 0,69 1,90 0,65 1,71 0,71 0,513 0,600 

F7 – PSICOTICISMO 1,38 0,73 1,43 0,67 1,53 0,86 0,96 0,62 4,624 0,011 

F8 – SOMATIZACIÓN 1,15 0,77 1,27 0,79 1,09 0,72 0,78 0,64 3,793 0,025 

F9 - OBSESIÓN-
COMPULSIÓN 

1,51 0,74 1,51 0,71 1,59 0,75 1,42 0,86 0,361 0,698 

IGS 1,39 0,56 1,43 0,54 1,44 0,58 1,09 0,57 3,284 0,040 

TSP 36,37 9,75 37,94 9,25 36,29 9,64 29,76 9,65 6,453 0,002 

ISP 1,98 0,46 1,96 0,44 2,06 0,50 1,90 0,48 0,769 0,466 

 

TABLA 2: La muestra total presenta un valor de índice general de síntomas (IGS) 

(1,39) muy superior al valor normativo de la población general (0,835) y poco menor que 

el valor normativo de la población con perturbaciones emocionales (1,43). En lo que 

respecta al número de síntomas positivos, la muestra en estudio presenta un valor medio 

(36,37) superior al valor normativo de la población general (26,99) y poco menor que el 

valor normativo de la población con perturbaciones emocionales. Por último, el valor 

medio del índice de síntomas positivos, ISP (1,98), se revela superior al valor normativo 

de la población general (1,56) e inferior al valor normativo de la población con 

perturbaciones emocionales, pero, aun así, por encima del punto de corte (1,7), 

permitiéndonos concluir, como sería de esperar, que los individuos que entraron en el 

internamiento de la UAC están emocionalmente perturbados. En las subescalas, el patrón 

se mantiene, de forma general, valores medios superiores a los valores normativos de la 

población general y apenas levemente inferiores a los de la población con perturbaciones 

emocionales. 

La comparación de los valores medios entre los diferentes grupos ha revelado 

diferencias estadísticamente significativas, bien en cuanto a los índices generales, bien en 

términos de los síntomas psicopatológicos. En estos casos, el grupo que se mantuvo en 

tratamiento reveló siempre valores más bajos que los grupos que abandonaron el 

tratamiento para las dimensiones depresión, hostilidad, psicoticismo y somatización y 

para el índice general de síntomas y total de síntomas positivos. Una mayor intensidad y 

un mayor número de síntomas positivos y la presencia de síntomas de depresión, 

hostilidad, psicoticismo y somatización pueden colocar al sujeto en mayor riesgo de 

abandono del tratamiento, confirmándose, en cierta medida, la idea de que la 

psicopatología puede condicionar la eficacia del tratamiento, debiendo ser por eso una 
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variable considerada en el momento inicial de evaluación, en la definición y aplicación 

del tratamiento en la UAC. 

Estudios longitudinales y clínicos corroboran las conclusiones de nuestro estudio y 

refieren que la sintomatología depresiva está presente durante el consumo de alcohol 

(Robert & Anthenelli, S/D; Edwards, Marshall, & Cook (2005). También Neto (2008) 

concluyó, a partir de sus análisis descriptivos de las dimensiones del BSI, que los valores 

de la sintomatología psicopatológica se asociaban al alcoholismo. En este sentido, 

también Edwards, Marshall y Cook (2005) corroboran que las altas tasas de 

psicopatología asociada al alcoholismo podrán inducir al individuo biologicamente 

vulnerable a cualquier tipo de perturbación psicopatológica, siendo ejemplo el trastorno 

obsesivo compulsivo, depresión, manía, ansiedad, pánico y alucinaciones. De este modo, 

se confirma, en cierta medida, la idea de que la psicopatología puede condicionar la 

eficacia del tratamiento, debiendo ser por eso una variable considerada en el momento 

inicial de evaluación, en la definición y aplicación del tratamiento en la UAC. Los autores 

Edwards, Marshall y Cook (2005) corroboran esta tesis, refiriendo que es de gran 

importancia controlar la sintomatología psicopatológica, una vez que esta funciona como 

factor de riesgo para el abandono del tratamiento. Estos autores añaden aún otro dato 

pertinente y observan que sujetos con problemas relacionados con el consumo de alcohol 

acostumbran a tener síntomas depresivos, en especial durante la abstinencia. Con todo, 

no se observó lo mismo en nuestro estudio, una vez que la psicopatología fue una variable 

que se mostró significativamente alta durante la evaluación en el internamiento y tras este 

y, ya en consultas externas (estando superada la fase más grave de la abstinencia), la 

psicopatología se mostró baja. Concluimos, por tanto, que la administración de la 

medicación en la UAC tuvo efectos positivos en los sujetos en tratamiento. 

 

2. Calidad de vida 
 Muestra total 

(n=146) 
Abandono 

tras 
internamient

o 
(n=90) 

Abandono 
tras 2ª 

consulta 
externa 
(n=35) 

Mantenimien
to en 

tratamiento 
(n=21) 

COMPARACIÓ
N ENTRE 
GRUPOS 
(ANOVA) 

WHOQOL M DP M DP M DP M DP F Sig. 

F1 – DIMENSIÓN 
FÍSICA 

58,86 17,98 58,73 17,86 60,30 18,63 56,97 18,05 0,229 0,796 

F2 – DIMENSIÓN 
PSICOLÓGICA 

56,65 17,50 54,91 17,66 58,93 18,36 60,32 14,94 1,207 0,302 
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F3 – RELACIONES 
SOCIALES 

58,85 22,06 57,96 20,94 65,48 21,21 51,59 26,04 2,860 0,061 

F4 – AMBIENTE 56,59 15,43 56,22 15,26 57,95 15,30 55,94 17,05 0,178 0,837 

FG - CALIDAD 
GENERAL 

51,46 21,20 49,17 22,00 52,86 21,24 58,93 15,88 1,930 0,149 

 

 

TABLA 4: Los valores medios contados para la muestra total en términos de la 

dimensión física de la calidad de vida (58,86; DP=17,98), están muy por debajo de los 

datos normativos de la población general (77,49; DP=12,27), pero muy cerca de los datos 

normativos para el grupo de enfermos (54,99; DP=19,50). Las dimensiones psicológica 

(56,65), relaciones sociales (58,85) y ambiente (56,59), así como el índice general (51,46) 

de la calidad de vida presentan valores medios más altos que los valores normativos de la 

población general: 72,38 (DP=13,50), 70,42 (DP=14,54), 64,89 (DP=12,24) y 71,51 

(DP=13,30), respectivamente, y también más que los valores normativos de la población 

enferma: 64,41 (DP=17,47), 64,47 (DP=18,11), 58,79 (DP= 14,37) y 49,09 (DP=20,16), 

respectivamente. Podemos, por tanto, concluir que, al entrar en el internamiento, la 

calidad de vida de los sujetos es evaluada por ellos como baja/débil, como sería de esperar. 

De hecho, los estudios muestran que pacientes de cuidados primarios de salud, 

diagnosticados como dependientes alcohólicos, presentan una baja calidad de vida, 

difiriendo de aquellos que hacen una utilización del alcohol que va de leve a moderada. 

Sabemos que individuos que beben en pequeñas cantidades, pero con mayor frecuencia, 

disfrutan de una calidad de vida superior. Datos de la literatura corroboran que 

dependientes del alcohol experimentan una caída significativa en el grado de calidad de 

vida cuando está relacionada con casos de comorbidad psiquiátrica, cuyos trastornos de 

personalidad son los más correlacionados con la dependencia alcohólica (Castel, 

Bhochgraf, & Andrad, 1995; cit in Payá, Figlie,Turisco, & Ronaldo, 1999). 

No se han encontrado diferencias entre los grupos, indicándose que la calidad de 

vida no los distingue. Por el contrario, todos revelan bajos niveles de calidad de vida, que 

se desean modificar con el tratamiento. Recuérdese que el aumento de la calidad de vida 

es el objetivo último del tratamiento de la dependencia alcohólica en la UAC y por eso 

una medida de su eficacia, por lo que, antes de que pasemos al estudio del modo en que 

ella se modifica en los grupos que prosiguieron el tratamiento, interesa saber qué variables 
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se correlacionan con ella y qué variables son sus predictoras. 

Partiendo de los presupuestos teóricos del modelo de intervención, esperamos que 

la autoeficacia destaque como variable predictora de la calidad de vida, confirmando la 

importancia de estimularla y desarrollarla durante el proceso terapéutico, como es 

preconizado por el modelo de intervención en la UAC. Del mismo modo, y puesto que la 

autoeficacia es parte de un constructo mayor, creemos que el autoconcepto y/o sus 

dimensiones también pueden emerger como predictoras de la calidad de vida. Recuérdese 

también que nuestros datos apuntan hacia un enfermo alcohólico con niveles de 

autoeficacia relativamente alejados de los niveles óptimos y con baja calidad de vida en 

el momento del internamiento, reforzando la importancia de estudiar el modo en que estas 

variables de relacionan entre sí, pero también con la psicopatología, ya que sabemos que 

esta es una variable que aparece en la investigación como relacionada negativamente con 

el autoconcepto, y autoeficacia, y con la calidad de vida. En este caso, exploraremos el 

valor predictor de la calidad de vida, pero, más importante será el papel moderador de la 

relación entre autoeficacia y calidad de vida. 

En la próxima sección, estudios de correlación, regresión lineal y moderación se 

describirán para las diferentes relaciones por explorar entre las variables. 

 

 

 

3. Correlación, regresión y moderación 

a) La relación entre autoconcepto (autoeficacia) y calidad de vida 

 F1 – 

D. FÍSICO 

F2 – 

D. PSIC. 

F3 

D. REL. 

F4 – 

D. AMB. 

FG – 
D. GLOBAL 

F1 – AUTOESTIMA ,211* 
,011 

,277** 
,001 

,419** 
,000 

,242** 
,003 

,109 
,189 

F2 – AUTOEFICACIA ,341** 
,000 

,295** 
,000 

,288** 
,000 

,333** 
,000 

,092 
,271 

F3 – MADUREZ ,167* 
,044 

,065 
,437 

,174* 
,036 

,206* 
,013 

,057 
,491 

F4 - 
IMPULSIVIDAD/AT. 

,206* 
0,013 

,0197* 
0,017 

,294** 
,001 

,262** 
,001 

,033 
,688 

FG – 
AUTOCONCEPTO 

,311** 
,000 

,274** 
,001 

,382** 
,000 

,350** 
,000 

,093 
,264 

*correlación significativa para 0,05 
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** correlación significativa para 0,01 
 

 

TABLA 5: La primera tabla de correlaciones muestra que las dimensiones 

autoestima y autoeficacia se correlacionan positivamente con todas las dimensiones de la 

calidad de vida, a excepción del factor general. Essas son, en su mayoría, correlaciones 

muy fuertes, esto es, con un nivel de significancia inferior a 0,01 (solo la correlación entre 

autoestima y la calidad de vida física se revela a un nivel de significancia inferior a 0,05). 

La madurez psicológica se correlaciona fuerte y positivamente con tres de las cuatro 

dimensiones de la calidad de vida (a excepción de las relaciones sociales). Una relación 

positiva y fuerte existe también entre impulsividad/actividad y calidad de vida física y 

psicológica, y una relación positiva y muy fuerte entre la primera y la calidad de las 

relaciones y ambiente. Tomando el autoconcepto total, observamos, como sería de 

esperar, una correlación positiva y muy fuerte con todas las dimensiones de la calidad de 

vida consideradas, a excepción de su factor general. Un autoconcepto positivo y, más 

concretamente, una autoestima y una autoeficacia altas se relacionan con una 

evaluación/percepción más positiva de la calidad de vida. Nótese que los datos de esta 

primer análisis revelan un patrón correlacional más consistente entre las dimensiones 

autoestima y autoeficacia y la calidad de vida, estando la autoeficacia correlacionada muy 

fuerte y positivamente con todas las dimensiones de la calidad de vida. 

Los estudios realizados por Faria y Fontaine (1992), destacan el caracter predictivo 

del autoconcepto, bien en la realización y ajuste del individuo, bien en su integración 

social, bienestar psicológico y equilibrio general. Diversas investigaciones (Bandura, 

1997; Scholz, Doña, Sud, & Schwarzer, 2002) han demostrado que un alto sentimiento 

de autoeficacia está relacionado con una mejor calidad de vida, una mayor realización 

personal y una mejor integración social. Así, un alto sentimiento de autoeficacia opera 

como facilitador de los procesos cognitivos que pueden conducir a un mejor rendimiento 

en diversas situaciones, incluidas la toma de decisiones y la resolución de problemas. Un 

bajo valor de autoeficacia está asociado a perturbaciones como la depresión, ansiedad, 

baja autoestima, pensamientos pesimistas y dependencias del alcohol y/u otras drogas 

(Araújo & Melo, 2011). Dicho esto, nuestro estudio ha concluido que, de hecho, la 

dimensión autoconcepto, concretamente la autoeficacia, se presentó como única 

predictora de la calidad de vida física, de la calidad de vida psicológica y de la 
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calidad de vida relacionada con los factores ambientales. La autoestima se reveló 

como predictora de la calidad de vida ligada a las relaciones sociales, explicando el 16,6% 

de la varianza. Siendo de este modo, concluimos que la autoeficacia es predictora de la 

calidad de vida y, simultáneamente, la adecuación del entrenamiento de la autoeficacia 

en el tratamiento de la dependencia alcohólica. Tal como nuestro estudio, otros 

demuestran que la expectativa de autoeficacia es el principal predictor de éxito en el 

rendimiento de los comportamientos alcohólicos, siendo fundamental trabajar la 

expectativa del sujeto frente al cambio. Pacientes con mayor autoeficacia presentan 

mayor capacidad para resolver sus problemas relacionados con la dependencia de 

sustancias psicoactivas (alcohol), y por eso alcanzan una mayor calidad de vida cuando 

el tratamiento se finaliza bien o con éxito (De Weert-Van Oen, Schippers, Jong, & 

Schrijvers, 2001). Sale reforzada, una vez más, la idea de que el entrenamiento de la 

autoeficacia debe ser uno de los elementos clave del proceso psicoterapéutico con 

enfermos alcohólicos, pues, si la autoeficacia aumenta, aumenta la calidad de vida en 

todas sus dimensiones. Del mismo modo, la elevación del autoconcepto y de sus 

dimensiones producirá un aumento en todas o algunas de las dimensiones de la calidad 

de vida. 
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Pero ¿serán todas las dimensiones del autoconcepto predictoras de todas las 

dimensiones de la calidad de vida? Para responder a estas cuestiones, tenemos que recurrir 

a otro tipo de test estadístico (regresión lineal) 

 
 
*correlación significativa para 0,05 
** correlación significativa para 0,01 

 

TABLA 6: Después de analizados los presupuestos para la utilización de la 

regresión lineal en el estudio del comportamiento del autoconcepto y sus dimensiones 

como predictores de la calidad de vida, comenzamos por testar el conjunto de las 

subescalas recurriendo a un análisis de regresión lineal múltiple por el método enter. La 

autoeficacia se presentó como única predictora de la calidad de vida física, de la calidad 

de vida psicológica y de la calidad de vida relacionada con los factores ambientales. La 

autoestima se ha revelado predictora de la calidad de vida ligada a las relaciones sociales, 

explicando el 16,6% de la varianza. 

Pese a que la autoeficacia solo explique aproximadamente el 10% de la varianza de 

cada una de las dimensiones de la calidad de vida supra referidas, no es negligenciable el 

hecho de que sea la única predictora de tres de las cuatro dimensiones  

 

 F1 – 

D. FÍSICO 

F2 – 

D. PSIC. 

F3 

D. REL. 

F4 – 

D. AMB. 

 Beta Beta Beta Beta 

F1 – AUTOESTIMA ,051 ,208 ,357** ,049 

F2 – AUTOEFICACIA ,298** ,257** ,128 ,243** 

F3 – MADUREZ ,007 -,113 -,004 ,047 

F4 – IMPULSIVIDAD ,040 -,011 ,012 ,110 

 R2 = 0,097 R2 = 0,099 R2 = 0,166 R2 = 0,106 
F(4,141) = 4,902** F(4,141) = 4,996** F(4,141) = 8,214** F(4,140) = 5,273** 

 
FG – AUTOCONCEPTO 

Beta Beta Beta Beta 

,311** ,274** ,382** ,350** 

R2 = 0,090 R2 = 0,069 R2 = 0,140 R2 = 0,116 
F(4,144) = 15,417** F(4,144) = 11,731** F(4,144) = 24,645** F(4,141) = 19,942** 
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consideradas (no contando con el índice global). Siendo de este modo, confirmamos 

nuestra hipótesis de que la autoeficacia es predictora de la calidad de vida y, 

simultáneamente, la adecuación del entrenamiento de la autoeficacia en el tratamiento de 

la dependencia alcohólica. Pero veamos su efecto sobre la calidad de vida cuando está 

conjugada con otras variables, concretamente la psicopatología. El test de la moderación 

será precedido por una primera exploración de la relación entre psicopatología y calidad 

de vida. 

Dicho esto, nuestro estudio ha concluido que, de hecho, la dimensión autoconcepto, 

concretamente la autoeficacia, se presentó como única predictora de la calidad de 

vida física, de la calidad de vida psicológica y de la calidad de vida relacionada con 

los factores ambientales. La autoestima se reveló como predictora de la calidad de vida 

ligada a las relaciones sociales, explicando 16,6% de la varianza. Siendo de este modo, 

concluimos que la autoeficacia es predictora de la calidad de vida y, simultáneamente, la 

adecuación del entrenamiento de la autoeficacia en el tratamiento de la dependencia 

alcohólica. 

Tal como nuestro estudio, otros demuestran que la expectativa de autoeficacia es el 

principal predictor de éxito en el rendimiento de los comportamientos alcohólicos, siendo 

fundamental trabajar la expectativa del sujeto frente al cambio. Pacientes con mayor 

autoeficacia presentan mayor capacidad para resolver sus problemas relacionados con la 

dependencia de sustancias psicoactivas (alcohol) y por eso alcanzan una mayor calidad 

de vida cuando el tratamiento se finaliza con éxito (De Weert-Van Oen, Schippers, Jong, 

& Schrijvers, 2001). 
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2.1. La relación entre psicopatología y calidad de vida 

 F1 – 

D. FÍSICO 

F2 – 

D. PSIC. 

F3 

D. REL. 

F4 – 

D. AMB. 

FG – 

D. GLOB. 

F1 - SENSIBILIDAD 
INTERPERSONAL 

-,179* 
,031 

-,244** 
,003 

-,056 
,503 

-,196* 
,018 

-,014 
,871 

F2 – DEPRESIÓN -,333** 
,000 

-,433** 
,000 

-,191* 
,021 

-,278** 
,001 

-,242** 
,003 

F3 – ANSIEDAD -,256** 
,002 

-,322** 
,000 

-,064 
,445 

-,163 
,050 

-,238** 
,004 

F4 – HOSTILIDAD   -,126 
  ,131 

-,151 
,069 

,049 
,555 

-,155 
,062 

-,187* 
,024 

F5 - ANSIEDAD 
FÓBICA 

-,290** 
,000 

-,228** 
,006 

-,033 
,692 

-,216** 
,009 

-,164* 
,048 

F6 - IDEACIÓN 
PARANOIDE 

-,028 
,736 

-,045 
,592 

,072 
,389 

-,112 
,179 

-,034 
,680 

F7 – PSICOTICISMO -,168* 
,042 

-,247** 
,003 

,019 
,819 

-,169* 
,043 

-,098 
,239 

F8 – SOMATIZACIÓN -,409** 
,000 

-,267** 
,001 

-,054 
,516 

-,209* 
,012 

-,168* 
,042 

F9 - OBSESIÓN-
COMPULSIÓN 

-,294** 
,000 

-258** 
,002 

-,112 
,178 

-,227** 
,006 

-,245** 
,003 

IGS - BSI1 -,323** 
,000 

-,328** 
,000 

-,051 
,543 

-,255** 
,002 

-,222** 
,007 

TPS - BSI1 -,270** 
,001 

-,269** 
,001 

-,069 
,411 

-,262** 
,001 

-,242** 
,003 

ISP - BSI1 -,248** 
,003 

-,282** 
,001 

-,008 
,926 

-,181* 
,030 

-,115 
,168 

*correlación significativa para 0,05 
** correlación significativa para 0,01 

 

TABLA 6: Todas las variables psicopatológicas, a excepción de las subescalas 

hostilidad e ideación paranoide, se correlacionan con las dimensiones física y psicológica 

de la calidad de vida. La correlación con la dimensión física es fuerte (nivel de 

significancia inferior a 0,05) y negativa con las subescalas sensibilidad interpersonal y 

psicoticismo, y negativa y muy fuerte (nivel de significancia inferior a 0,01) con las 

restantes subescalas y con los índices generales. La correlación con la dimensión 

psicológica es negativa y muy fuerte para todas las subescalas y para todos los índices 

generales de psicopatología evaluados por el BSI. Se concluye, por tanto, que, a un 

aumento de la presencia de sintomatología para diferentes cuadros, del indíce general de 

síntomas, del número de síntomas positivos y de su intensidad, corresponde una reducción 
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de la calidad de vida física y psicológica. 

En lo que respecta a la dimensión relaciones sociales, de la calidad de vida, solo se 

correlacionó fuerte y negativamente con la subescala depresión. Correlaciones negativas 

se encontraron también entre la dimensión ambiente, de la calidad de vida y las subescalas 

e índices de psicopatología. Correlaciones fuertes se observaron con las subescalas 

sensibilidad interpersonal, psicoticismo y somatización y con el índice de síntomas 

positivos; y correlaciones muy fuertes con las subescalas depresión, ansiedad fóbica y 

obsesión-compulsión, así como con el índice general de síntomas y con el total de 

síntomas positivos. Por último, ha sido posible observar correlaciones negativas entre 

psicopatología y el factor indicador de calidad de vida general. Correlaciones fuertes se 

observaron con las subescalas hostilidad, ansiedad fóbica y somatización; y correlaciones 

muy fuertes con las subescalas depresión, ansiedad y obsesión-compulsión y con el índice 

general de síntomas y el total de síntomas positivos. 

De este modo, los resultados del presente estudio van en el sentido de los estudios 

longitudinales y clínicos que refieren que la psicopatología depresiva tiene una fuerte 

relación con el síndrome alcohólico, afectando así a la calidad de vida de los sujetos 

(Robert & Anthenelli, S/D; Edwards, Marshall, & Cook, 2005). Entiéndanse por calidad 

de vida las condiciones de vida de un ser humano, que abarcan varias dimensiones, 

como el bienestar físico, mental, psicológico, relaciones sociales, como familia y 

amigos, y también otros parámetros que son importantes, como por ejemplo la 

educación (debe referirse nuestro sistema de educación y cómo está dividido). Estos 

resultados van, así, en el sentido del estudio realizado por Fabião (2002), en el cual refiere 

que la depresión refleja una reducida capacidad para regular y modular estados 

emocionales desagradables; los individuos depresivos son significativamente más 

ansiosos que el grupo control, lo que sugiere que la depresión es un factor de relieve para 

el abuso de alcohol, así como para la reducida calidad de vida. Para explicar las altas tasas 

de psicopatología asociadas al alcoholismo que repercuten en una baja calidad de vida, 

algunos estudios refieren que el consumo de alcohol podrá inducir al individuo 

biologicamente vulnerable a cualquier tipo de perturbación psicopatológica, siendo 

ejemplos el trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, manía, ansiedad, pánico y 

alucinaciones (Edwards, Marshall, & Cook, 2005). Tal como sería de esperar, dada la 

investigación en el área, la psicopatología y calidad de vida se correlacionan 

negativamente en una serie de dimensiones, razón por la cual, si queremos aumentar la 
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calidad de vida del enfermo alcohólico, es preciso que estemos atentos e intervengamos 

en la sintomatología psicopatológica que acompaña al cuadro de dependencia, so pena de 

poner en riesgo la eficacia de la intervención. Mediante el control de la sintomatología, 

suponemos que es posible, tomando nuestros datos, aumentar la calidad de vida, o por lo 

menos algunas de sus dimensiones (especialmente la psicológica, pero también la física 

y la relacionada con el ambiente). Un abordaje más individualizado y más enfocado en la 

reducción de la sintomatología comórbida con el cuadro de dependencia puede ser 

necesario para la promoción de la calidad de vida, y debe considerarse como coadyuvante 

del proceso de tratamiento de la dependencia alcohólica. 

 

 F1 – D. FÍSICO F2 – 

 

D. PSIC. 

 

 Beta Beta  
F1 - SENSIBILIDAD INTERPERSONAL -,070 -,074  
F2 – DEPRESIÓN -,220* -,406**  
F3 – ANSIEDAD ,049 -,163  
F4 – HOSTILIDAD ,090 ,040  
F5 - ANSIEDAD FÓBICA -,135 -,044  
F6 - IDEACIÓN PARANOIDE ,209* ,244*  
F7 – PSICOTICISMO ,156 -,019  
F8 – SOMATIZACIÓN -,435** -,050  
F9 - OBSESIÓN-COMPULSIÓN -,034 ,085  
 R2 = ,207 R2 = ,184 
 F(9,135) = 5,176** F(9,135) = 4,618** 

*correlación significativa para 0,05 
** correlación significativa para 0,01 

 

TABLA 7: Una vez analizados los presupuestos para la utilización de la regresión 

lineal en el estudio del comportamiento de las variables psicopatológicas como 

predictoras de la calidad de vida, comenzamos testando el conjunto de las subescalas 

recurriendo a un análisis de regresión lineal múltiple. Considerando el conjunto de las 

subescalas de sintomatología psicopatológica del BSI, el análisis de regresión lineal por 

el método enter nos ha permitido concluir que son predictoras del 20,7% en la varianza 
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de la dimensión física de la calidad de vida (depresión, ansiedad paranoide y 

especialmente somatización) y del 18,4% de la varianza en la dimensión psicológica de 

la calidad de vida (ideación paranoide y especialmente depresión). No se revelaron 

predictoras de las dimensiones relaciones sociales y ambiente, y débiles predictoras de la 

dimensión global de la calidad de vida. Los índices globales también se revelaron débiles 

predictores de cualquier dimensión de la calidad de vida considerada; por eso los valores 

se han excluido de la presentación de los resultados. 

Tomando en conjunto los resultados de los análisis de la relación entre autoconcepto 

y calidad de vida y de la relación entre psicopatología y calidad de vida, podemos 

concluir, con razonable grado de certeza, que la autoeficacia, somatización y depresión 

son predictoras independientes de la calidad de vida física y psicológica. El test del 

modelo de moderación que relacionaba la autoeficacia y la depresión para explicar la 

calidad de vida psicológica y el test del modelo de moderación que relacionaba 

autoeficacia con somatización para explicar la calidad de vida física no tuvieron 

resultados significativos, y por eso excluimos también su presentación. Solamente queda 

la nota de que, en el análisis de regresión lineal múltiple, cuando la depresión y 

autoeficacia se tomaban en conjunto, explicaban el 23% de la varianza en la dimensión 

psicológica de la calidad de vida. Y que, cuando somatización y autoeficacia se tomaban 

en conjunto, explicaban el 22,4% de la varianza en la dimensión física de la calidad de 

vida. Estos resultados van en el sentido de Escudero, Lamachã, Freitas, Silva y Helder 

(2006), cuando refieren que la psicopatología se encuentra fuertemente asociada a la 

calidad de vida; es decir, la psicopatología funciona, así, como predictora de la calidad de 

vida. Sin embargo, se debe aclarar, en una pequeña nota, que este estudio, al contrario 

que el nuestro, refiere que la psicopatología es predictora en los cuatro dominios de la 

calidad de vida (dominio físico, psicológico, relaciones sociales y ambiente) y en la faceta 

general de la calidad de vida. De esta forma, los sujetos con índices de síntomas positivos 

de sintomatología revelan una percepción muy afectada de su calidad de vida. A saber, 

que la muestra de este estudio fue compuesta por alcohólicos y consumidores de otras 

drogas (cocaína, heroína). Por tanto, las diferencias encontradas en las conclusiones 

también se pueden tomar con la población objetivo. 

Corroborando nuestros resultados, también los autores Paul y Fonseca (2001) 

refieren que los sujetos y/o grupos sociales que presentan hábitos de consumo de alcohol 

y drogas son identificados como poco saludables, siendo estos comportamientos 
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señalados como predictores del aumento de enfermedades crónicas, concretamente el 

síndrome alcohólico y por una quiebra significativa de la calidad de vida de los sujetos. 

De este modo,  la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO, 2008) muestra que la 

depresión, el síndrome alcohólico y las psicosis están entre las 20 causas mundiales de 

incapacidad, teniendo consecuencias nefastas para la calidad de vida de las personas. En 

la revisión efectuada, Michalak, Yatham y Lam (2005) verificaron que, en numerosos 

estudios, los síntomas residuales de la depresión están fuertemente asociados a la 

disminución de la calidad de vida. Estos resultados van, así, en el sentido de los autores 

González-Saiz, Rojas y Castillo (2009), que refieren y concluyen que la calidad de vida 

de personas dependientes del alcohol y con psicopatología asociada es más baja que la de 

la población en general. 

 Dicho esto, nos queda explorar los resultados del tratamiento para los grupos que 

no abandonaron tras internamiento. Será nuestro objetivo observar cuáles son las 

variables que se han modificado, esperando encontrar diferencias significativas entre las 

fases en términos de autoconcepto/autoeficacia, psicopatología y calidad de vida. 

 

a) Los resultados de la intervención 

a. Subgrupo que abandonó tras primera consulta externa (2 fases de 

evaluación) 

 (n=35) ICAC COMPARACIÓN 
ENTRE FASES 

primera fase 2ª fase test t 

M DP M DP T Sig. 

F1 –AUTOESTIMA 17,00 3,34 16,46 2,97 1,021 ,315 

F2 – AUTOEFICACIA 20,20 3,23 20,20 2,78 ,000 1,000 

F3 – MADUREZ PSICOLÓGICA 14,23 2,53 13,71 2,15 1,099 ,280 

F4 – IMPULSIVIDAD/ACTIVIDAD 12,06 2,26 11,09 1,96 2,364 ,024 

AUTOCONCEPTO GLOBAL 71,11 8,77 68,66 8,35 1,584 ,123 
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El grupo que abandonó el tratamiento tras la primera consulta externa presentó 

solamente una reducción significativa de la impulsividad, cosa que podrá ser reflejo del 

trabajo durante el internamiento y después de él; por ejemplo, por el entrenamiento de 

competencias como la gestión del deseo y el autocontrol. Con todo, de modo general, las 

restantes dimensiones del autoconcepto y el autoconcepto global no se alteraron 

significativamente. Véase, por ejemplo, que los indicadores de autoeficacia se 

mantuvieron precisamente iguales. Una interpretación obvia de los resultados es que el 

tratamiento no produjo los efectos esperados en términos de autoeficacia, pudiendo ser 

esta una de las razões para el abandono del programa. Si no se verificó una elevación de 

la autoeficacia, lo más probable es que no se haya verificado una elevación significativa 

de la calidad de vida, y eso puede haber tenido un impacto negativo en la percepción de 

los sujetos sobre la eficacia del tratamiento, pues los conduce al abandono, hipótesis ya 

antes adelantada. 

En este momento, importa recordar que los subgrupos que componen la muestra se 

distinguían, entre otras, en las dimensiones depresión y somatización en el momento del 

internamiento. Ahora bien, si estas aparecen como predictoras de la calidad de vida 

física y psicológica, se refuerza la idea de que pueden estar funcionando como factor de 

riesgo para el abandono del tratamiento. Sujetos con altos índices de somatización y 

depresión pueden tener dificultades en acceder a una calidad de vida razonable o buena, 

y pueden, entendiendo el tratamiento como ineficaz, abandonarlo. Una evaluación 

sistemática de la sintomatología presente, el despiste de posibles cuadros clínicos y una 

intervención adecuada (psiquiátrica y psicológica) y enfocada en estos síntomas 

específicamente son, por tanto, condiciones necesarias para la eficacia del tratamiento y 

se consideran en el total, del modelo de intervención en la UAC. Corroborando los datos 

de nuestro estudio, Edwards, Marshall y Cook (2005), refieren que es común la asociación 

entre alcohol y psicopatología, pudiendo esta asociación conducir el tratamiento al 

fracaso. Tomando en conjunto los resultados de los análisis de la relación entre 

autoconcepto y calidad de vida y de la relación entre psicopatología y calidad de vida, 

podemos concluir, con razonable grado de certeza, que la autoeficacia, somatización y 

depresión son predictoras independientes de la calidad de vida física y psicológica. 

Tras el análisis que relacionaba la autoeficacia y la depresión para  
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explicar la calidad de vida psicológica y el análisis que relacionaba la autoeficacia y la 

somatización para explicar la calidad de vida física, no hubo resultados significativos. 

Solamente queda la nota de que, en el análisis de regresión lineal múltiple, cuando la 

depresión y la autoeficacia se tomaban en conjunto, explicaban el 23% de la varianza en 

la dimensión psicológica de la calidad de vida. Y que, cuando la somatización y la 

autoeficacia se tomaban en conjunto, explicaban el 22,4% de la varianza en la dimensión 

física de la calidad de vida. A lo largo de esta investigación, llegamos a verificar que la 

depresión está relacionada con el alcoholismo y, de este modo, interfiere negativamente 

en la calidad de vida de los sujetos. La autora Brígido (2011) refiere, en su estudio, que 

la somatización es mayor en los sujetos alcohólicos que en los sujetos no alcohólicos. La 

somatización es una enfermedad psicosomática cuyos síntomas más comunes son: 

dolores de cabeza, vómitos, fatiga, mareos, taquicardia, debilidad muscular, desinterés 

sexual, dolores en el pecho, brazos, piernas (…). Efectivamente, esta sintomatología 

interfiere con la autoeficacia; es decir, si el individuo se siente constantemente mal y sin 

“fuerzas”, ¿cómo va a creer que es capaz de cambiar su estilo de vida? De esta forma, 

Palenzuela (1997) considera la autoeficacia como las autopercepciones en las que el 

individuo cree y en cuya capacidad y eficacia confía para enfrentarse al medio ambiente 

con efectividad y éxito, alcanzando así consecuencias deseadas. 

Pero veamos si el grupo reveló diferencias en términos de psicopatología y de 

calidad de vida entre la primera (internamiento) y la segunda (consulta externa) 

evaluación. Recuérdese que la sintomatología psicopatológica también reveló ser 

predictora de la calidad de vida, siendo importante entender si estas variables se 

modificaron en el transcurso del tratamiento. 
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(n=35) BSI COMPARACIÓN 
ENTRE FASES 

primera fase 2ª fase test t 

M DP M DP T Sig. 

F1 - SENSIBILIDAD 
INTERPERSONAL 

1,70 0,75 1,21 0,77 3,920 ,000 

F2 – DEPRESIÓN 1,60 0,88 1,18 0,95 3,044 0,004 

F3 – ANSIEDAD 1,37 0,67 0,98 0,76 3,440 ,002 

F4 – HOSTILIDAD 1,49 0,83 0,92 0,73 5,662 ,000 
F5 - ANSIEDAD FÓBICA 0,81 0,62 0,62 0,66 2,234 ,032 

F6 - IDEACIÓN PARANOIDE 1,90 0,65 1,50 0,82 3,307 ,002 

F7 – PSICOTICISMO 1,53 0,86 1,09 0,83 3,062 ,004 

F8 – SOMATIZACIÓN 1,09 0,72 0,69 0,72 3,358 ,002 

F9 - OBSESIÓN-COMPULSIÓN 1,59 0,75 1,13 0,66 3,486 ,001 

IGS 1,44 0,58 1,02 0,64 4,940 ,000 

TSP 36,29 9,64 28,17 13,27 4,933 ,000 

ISP 2,06 0,50 1,82 0,53 3,125 ,004 

 

 

TABLA 8: Es interesante ver en esta tabla que toda la sintomatología 

psicopatológica y todos los índices generales de síntomas disminuyeron 

significativamente entre la entrada en internamiento y la primera consulta externa, 

revelando la eficacia del tratamiento en la UAC para el alivio de los síntomas, esto es, de 

su presencia, número e intensidad. Una lectura posible es que muchos de los síntomas 

pueden ser secundarios con relación a la dependencia alcohólica y que, en respuesta al 

tratamiento de la segunda, durante el internamiento, tiendan a reducirse. 

Es posible concluir que el tratamiento en la UAC tuvo, para el grupo considerado, 

un efecto de débil a nulo sobre el autoconcepto y sus dimensiones, pero un efecto 

significativo en la reducción de la sintomatología psicopatológica. Pero ¿se alteró también 

la calidad de vida en la segunda fase de evaluaciones completada por este grupo? Se 

espera encontrar diferencias, pues, si hubo una reducción de la psicopatología 

(correlacionada y, en algunos casos, predictora de la calidad de vida), deberá observarse 

una elevación de la calidad de vida o, por lo menos, de sus dimensiones física y 

psicológica. 
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(n=35) WHOQOL COMPARACIÓN 
ENTRE FASES 

1º fase 2ª fase test t 

M DP M DP T Sig. 

F1 – DIMENSIÓN FÍSICA 60,30 18,63 57,76 11,31 ,866 ,392 

F2 – DIMENSIÓN 
PSICOLÓGICA 

58,93 18,36 64,05 13,93 -1,625 ,113 

F3 – RELACIONES SOCIALES 65,48 21,21 69,05 18,37 -,892 ,379 

F4 – AMBIENTE 57,95 15,30 61,16 12,96 -1,598 ,119 

FG - CALIDAD GENERAL 52,86 21,24 69,29 17,77 -4,293 ,000 

 

TABLA 9: Al contrario de lo esperado, la calidad de vida no se alteró entre la 

primera y la segunda evaluaciones, excepto para el factor global. Esto significa que la 

reducción de la sintomatología psicopatológica no explica, por sí sola, la calidad de vida. 

Parece, de hecho, que, sin la alteración de otras dimensiones, como puede ser la 

autoeficacia, el tratamiento no surtirá los efectos deseados en la calidad de vida y puede, 

como ya habíamos razonado antes, llevar al sujeto a abandonarlo por percibirlo como 

innecesario. 

En relación con los análisis anteriores, estos resultados nos muestran que la 

capacidad predictiva de la psicopatología en la calidad de vida de los sujetos alcohólicos 

es relativamente débil, pues, si todos los indicadores sufrieron alteraciones positivas y 

significativas, era esperable que sucediese lo mismo con la calidad de vida, pero tal cosa 

no se verificó. 

Aun así, destaca el éxito de la intervención en la UAC en términos de reducción de 

sintomatología psicopatológica. La cuestión que se plantea es si tal reducción es fruto de 

un proceso de cambio interno (cognitivo) o solo el reflejo de la toma de medicación 

psiquiátrica. Es posible que los sujetos hayan mejorado en respuesta al tratamiento 

farmacológico, pero este solo tiende a “enmascarar los síntomas y su intensidad”, no 

produciendo efectos en términos de reestructuración cognitiva, por lo que se justificarían 

los resultados obtenidos para el autoconcepto y sus dimensiones. 

Veamos si un patrón diferente se revela con los sujetos que se mantuvieron en 

tratamiento. 
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b. Subgrupo que se mantuvo en tratamiento (3 fases de evaluación) 

(n=21) ICAC COMPARACIÓN ENTRE 
FASES 
(test t) 

primera fase 2ª fase 3ª fase primera-2ª 2ª-3ª 

M DP M DP M DP T Sig. T Sig. 

F1 –
AUTOESTIMA 

17,86 3,31 17,90 2,32 19,71 2,08 -,059 ,954 3,800 ,001 

F2 – 
AUTOEFICACIA 

20,14 3,44 21,90 3,16 23,00 3,03 -2,874 ,009 2,123 ,046 

F3 – MADUREZ 
PSICOLÓGICA 

15,19 2,58 14,81 2,52 16,43 1,99 ,615 ,545 2,945 ,008 

F4 – 
IMPULSIVIDAD 
/ACTIVIDAD 

11,81 2,29 11,38 1,53 11,76 1,51 ,798 ,434 1,321 ,202 

AUTOCONCEPT
O GLOBAL 

72,81 8,47 74,00 8,18 79,52 6,46 -,606 ,552 3,950 ,001 

 

 

 

TABLA 10: Y, de hecho, percibimos que un patrón diferente está patente en el 

grupo que se mantuvo en tratamiento. Entre la primera y la segunda fase del tratamiento 

se observó una modificación significativa de los niveles de autoeficacia, como se 

esperaba. El tratamiento en la UAC fue eficaz en lo que respecta al objetivo de estimular 

y reforzar el sentido de autoeficacia. Más interesante todavía es que, en la comparación 

entre la segunda y la tercera fases de evaluación (primera y segunda consulta externa), las 

diferencias en la autoeficacia continuaron siendo significativas, observándose aún 

diferencias en términos de la autoestima, de la madurez psicológica y del autoconcepto 

global. Estos resultados nos llevan a creer que la autoeficacia puede ser la condición 

necesaria para una mejoría de las demás dimensiones del autoconcepto y del autoconcepto 

global. Se evidencia la adecuación del modelo de intervención en la UAC, que considera 

como aspecto central de su programa la estimulación de la autoeficacia. En este caso, 

esperamos igualmente encontrar modificaciones significativas en cuanto a la calidad de 

vida y, si así fuere, se confirmarían nuestros resultados anteriores de que la autoeficacia 

es predictora independiente de la calidad de vida. 
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(n=21) BSI COMPARACIÓN ENTRE 
FASES 
(test t) 

primera fase 2ª fase 3ª fase primera-2ª 2ª-3ª 

M DP M DP M DP T Sig. T Sig. 

F1 - 
SENSIBILIDAD 
INTERPERSONAL 

1,43 0,79 0,54 0,52 0,35 0,40 6,161 ,000 1,630 ,119 

F2 – DEPRESIÓN 1,12 0,95 0,76 0,81 0,40 0,45 2,760 ,012 2,808 ,011 

F3 – ANSIEDAD 1,10 0,78 0,53 0,57 0,49 0,41 4,267 ,000 ,601 ,554 

F4 - HOSTILIDAD 0,77 0,44 0,51 0,53 0,29 0,57 2,117 ,047 2,368 ,028 
F5 - ANSIEDAD 
FÓBICA 

0,81 0,56 0,41 0,47 0,24 0,40 4,009 ,001 1,702 ,104 

F6 - IDEACIÓN 
PARANOIDE 

1,71 0,71 1,03 0,66 0,69 0,54 4,365 ,000 2,305 ,032 

F7 – 
PSICOTICISMO 

0,96 0,62 0,53 0,44 0,41 0,35 2,797 ,011 1,393 ,179 

F8 - 
SOMATIZACIÓN 

0,78 0,64 0,37 0,51 0,28 0,33 3,135 ,005 1,404 ,176 

F9 - OBSESIÓN-
COMPULSIÓN 

1,42 0,86 0,83 0,61 0,67 0,61 3,348 ,003 1,179 ,252 

IGS 1,09 0,57 0,62 0,43 0,44 0,35 4,743 ,000 3,552 ,002 

TSP 29,76 9,65 18,57 12,10 16,19 10,72 4,746 ,000 1,210 ,240 

ISP 1,90 0,48 1,77 0,42 1,36 0,33 1,322 ,203 3,982 ,001 

 

TABLA 11: Como sería de esperar, también en este grupo se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en términos de síntomas psicopatológicos entre la primera 

y segunda evaluaciones, y entre la segunda y tercera evaluaciones. En el primer caso, 

todos los cuadros sintomatológicos y dos de los tres índices generales (IGS y TSP) 

sufrieron modificaciones significativas, mientras que, en el segundo caso, solo algunos 

cuadros (depresión, hostilidad, ideación paranoide) y dos de los tres índices sufrieron 

alteraciones. Podemos, a semejanza de lo hipotetizado para el grupo que abandonó el 

tratamiento tras la primera consulta externa, pensar que la reducción de la sintomatología 

se puede deber, en gran parte, a su control vía uso de psicofármacos, pero es probable que 

el mantenimiento de los efectos a largo plazo y el no abandono del tratamiento sean ya el 

reflejo de las alteraciones producidas más internamente. Creemos que, en este grupo, 

podrá haber habido una efectiva reestructuración cognitiva que condujo a una mayor 

eficacia del tratamiento. 
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(n=21) WHOQOL COMPARACIÓN 
ENTRE FASES 

(test t) 
1º fase 2ª fase 3ª fase 1º-2ª 2ª-3ª 

M DP M DP M DP T Sig. T Sig. 

F1 – 
DIMENSIÓN 
FÍSICA 

56,97 18,05 60,88 8,78 61,05 6,86 -,934 ,362 -,078 ,938 

F2 – 
DIMENSIÓN 
PSICOLÓGICA 

60,32 14,94 70,44 10,53 71,03 7,27 -2,695 ,014 -,274 ,787 

F3 – 
RELACIONES 
SOCIALES 

51,59 26,04 77,38 18,47 80,95 16,49 -3,581 ,002 -,819 ,423 

F4 – 
AMBIENTE 

55,94 17,05 67,41 9,3 66,96 9,35 -3,035 ,007 ,227 ,823 

FG - CALIDAD 
GENERAL 

58,93 15,88 74,40 14,51 81,55 14,59 -3,396 ,003 -2,335 ,030 

TABLA 12: Como se esperaba, en este grupo se observó un aumento significativo 

de la calidad de vida (dimensiones psicológica, relaciones sociales, ambiente y calidad 

global) entre la primera y la segunda fase de evaluaciones, esto es, entre internamiento y 

primera consulta externa. Además, entre la segunda y la tercera evaluaciones se observó 

un aumento del indicador global de la calidad de vida. Claramente, los resultados 

permiten concluir sobre la eficacia del tratamiento llevado a cabo en la UAC, pues es este 

su objetivo último, el aumento de la calidad de vida. Del mismo modo, sale reforzado el 

papel de la autoeficacia como predictora de la calidad de vida. Véase que es la única 

dimensión del autoconcepto que se eleva de forma significativa entre la primera fase de 

evaluaciones y la segunda, en la cual se observa el aumento de las diferentes dimensiones 

de la calidad de vida. 

Se concluye, por tanto, que, para la eficacia del tratamiento de la dependencia 

alcohólica, es fundamental estimular la autoeficacia. Será importante controlar la 

sintomatología psicopatológica comórbida con la condición de dependencia, pero, en 

última instancia, será esta dimensión del autoconcepto la que desempeña un papel central 

en el tratamiento y en sus objetivos de elevación de la calidad de vida. 

Los estudios de Donovan, Mattson, Cisler, Longabaugh y Zweben (2005) 

corroboran nuestras conclusiones; es decir, estos autores elaboraron una revisión de 36 

estudios relacionados con la calidad de vida (CDV) y el comportamiento de los sujetos 

frente al uso de alcohol y el resultado del tratamiento. Destacaron que beber 

frecuentemente o de forma esporádica pero mucho (cinco bebidas o más) está asociado a 
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una reducida CDV, siendo los valores inferiores a los de la población general o a los de 

otras enfermedades crónicas. Los enfermos dependientes del alcohol mejoraban su CDV 

mediante tratamientos de corto o largo plazo. A pesar de la mejoría, los valores se 

mantuvieron inferiores a los de la población general. Además, las personas alcohólicas, 

cuando reducen el consumo, incluso sin alcanzar la abstinencia completa, aumentan 

significativamente su calidad de vida. 

El estudio realizado por Lahmek, Berlin, Michel, Berghout, Meunier y Aubin 

(2009) no corrobora nuestros resultados: en una muestra con 414 enfermos alcohólicos, 

internados en un período de tres meses para desintoxicación, procuraron explorar y 

describir el cambio de la CDV (mediante el MOS SF-36) de los enfermos durante la 

admisión y del alta y las variables asociadas. Las medias para cada dimensión y para la 

componente física y mental son significativamente bajas tanto en la admisión como en el 

alta; los valores más bajos se observaron en el funcionamento y papel social debido a 

problemas emocionales. En el momento de la admisión, bajos valores de la componente 

mental se han asociado a comorbilidad psiquiátrica, consumo tabáquico e ideación 

suicida. Durante el alta, la mayor mejoría de la componente física se asoció a un mayor 

nivel educativo y a la ausencia de psicopatología somática y de síntomas psicóticos. 

Efectivamente, no podemos olvidar que la población de este estudio está en cierta forma 

condicionada por la presencia diaria de su cónyuge, de sus hijos, de los amigos (…), y de 

esta forma estos sujetos pueden percibir su calidad de vida de forma más negativa que los 

enfermos que no están privados de la presencia diaria de sus familiares durante tres meses. 

 En relación con nuestro estudio, verificamos que el grupo reveló diferencias en 

términos de psicopatología y de calidad de vida entre la primera (internamiento) y 

la segunda (consulta externa) evaluación. Recuérdese que la sintomatología 

psicopatológica también ha revelado ser predictora de la calidad de vida, siendo 

importante entender si estas variables se modificaron en el transcurso del 

tratamiento. 

Nuestro estudio concluyó que toda la sintomatología psicopatológica y todos los 

índices generales de síntomas disminuyeron significativamente entre la entrada en 

internamiento y la segunda consulta externa, revelando la eficacia del tratamiento en la 

UAC para el alivio de los síntomas, esto es, de su presencia, número e intensidad. Una 

lectura posible es que muchos de los síntomas puedan ser secundarios a la dependencia 

alcohólica y que, en respuesta al tratamiento de la segunda durante el internamiento, 
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tiendan a reducirse. 

 Es posible concluir que el tratamiento en la UAC tuvo, para el grupo considerado, 

un efecto de débil a nulo sobre el autoconcepto y sus dimensiones, pero un efecto 

significativo en la reducción de la sintomatología psicopatológica. 

 La literatura va al encuentro de nuestros resultados, refiriendo que el tiempo de 

tratamiento y/o abstinencia es un importante predictor en la calidad de vida y de la 

Sintomatología Psicológica. O sea que, si el consumo de alcohol es muchas veces un 

síntoma, percibimos que, cuanto más se aleje el enfermo del consumo, mejor va a estar él 

desde el punto de vista de su enfermedad (alcoholismo (en comorbilidad con…)) 

(Jacques, 2001). Es decir que, si el síntoma disminuye, la enfermedad también disminuye 

y son de esperar mejorías en la calidad de vida y en la psicopatología de los usuarios. 

 Corroborando nuestros resultados, también está el estudio realizado por Gomes 

(2011), que refiere que los toxicodependientes, incluidos los alcohólicos, presentan 

reducción de la psicopatología durante el programa terapéutico. El autor encontró 

diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones del BSI (obsesivo-

compulsivo, depresión, ansiedad). 

 

6. Conclusión 

No ha sido al azar como en las últimas décadas se ha escrito, estudiado e investigado 

tanto sobre el alcoholismo. Sabemos que esta sustancia, concretamente el etanol, es un 

problema de salud pública y que todas las entidades publicas y/o privadas y la comunidad 

son indispensables para frenar esta calamidad pública. Sabemos bien que el consumo de 

alcohol carga diversas enfermedades y/o problemas a los individuos, teniendo 

repercusiones negativas en la calidad de vida de estos: es decir, la calidad de vida queda 

comprometida en las siguientes variables (psicológica, física, relaciones socias y 

ambiente) y no raras veces al origen del alcohol – dependientes. 

Por tanto, este estudio se ha delineado para que podamos comprender y clarificar 

qué variable(s), más precisamente la autoeficacia y la psicopatología, interfieren en el 

tratamiento y en la calidad de vida del sujeto dependiente. Este estudio nos ha permitido 

validar algunas propuestas de la literatura y del tratamiento que subyace en la UAC. 

En este sentido, concluimos que la autoeficacia ha sido la única variable del 
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autoconcepto que se eleva de la primera fase de tratamiento a la segunda fase. Por tanto, 

concluimos, con grado de certeza, que la autoeficacia es una variable predictora del éxito 

del tratamiento, así como de la elevación de la calidad de vida. 

 En suma, lo que se podría distinguir inicialmente entre los grupos como hipótesis 

sería la psicopatología, una vez que el primer grupo que abandonó el tratamiento, justo 

tras el internamiento, manifestó índices de psicopatología más problemáticos que tal vez 

imposibiliten el mantenimiento en tratamiento y eventualmente el aprovechamiento de la 

modalidad de intervención. Con todo, hubo alteración positiva de la sintomatología 

psicopatológica para el segundo grupo, es decir, para aquellos que abandonaron en la 

primera consulta externa. Por tanto, no será esa la condición que está subyacente en la 

eficacia del tratamiento en términos de autoeficacia, es decir, de la modificación positiva 

de la autoeficacia. Otra condición con certeza u otra característica existirá dentro del 

enfermo alcohólico que favorezca la modificación de la autoeficacia positiva o la 

inhiba. Esa condición es lo que no sabemos y que la investigación posterior deberá 

tener en consideración. 

 En suma, el tercer y último grupo muestra los efectos positivos en la autoeficacia 

y, a su vez, en la calidad de vida. Pero no sabemos qué los distingue de los otros grupos. 

 Durante la revisión de la literatura, verificamos que la personalidad del individuo 

que consume alcohol podría haber explicado, por ejemplo, que esas características son 

las que están en la base de la modificación de la autoeficacia; sin embargo, todo el estudio 

comporta dificultades y limitaciones, y el nuestro no ha sido diferente. Por tanto, una de 

las dificultades encontradas, se dio con la cantidad de escalas y cuestionarios que los 

sujetos tenían que rellenar durante el internamiento. Salvaguardando una posible 

desviación por causa de la cantidad de cuestionarios que estos enfermos tenían que 

rellenar, decidimos retirar el NEOPI-R, que tenía como objetivo evaluar la personalidad. 

En consulta externa, esa dificultad ya no se sintió, pero se hicieron sentir otras. Muchos 

de los sujetos no comparecieron a las consultas y tampoco tuvimos acceso a los motivos 

de las ausencias. 

 Todas las investigaciones tienen limitaciones, y la nuestra no es diferente; por 

tanto, sugerimos que, en el futuro, se investiguen los rasgos de personalidad de los 

alcohólicos, así como la profundización del modo en que el alcoholismo se adapta a cada 

una de las psicopatologías consideradas; es decir, qué funciones asume el alcoholismo en 

la depresión, en la ansiedad, en las perturbaciones ciclotímicas, en las psicosis, en las 
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varias perturbaciones de personalidad. Por último, sugerimos investigar los motivos que 

llevan a los individuos a desistir del tratamiento. 

 Esperamos haber contribuido de forma significativa a mejorar el conocimento 

sobre la realidad de los dependientes alcohólicos y que, de esta forma, se camine a grandes 

pasos para mejorar la calidad de vida de los sujetos dependientes del alcohol. 
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Introdução 

O consumo de bebidas alcoólicas é um fenómeno preocupante nos dias de hoje. 

Portugal situa-se nos lugares cimeiros no que reporta aos consumos de bebidas alcoólicas 

segundo a OCDE. Senão vejamos: Portugal apresentou uma média de consumo de 

bebidas alcoólicas a rondar os 11 litros per capita, quando a média da OCDE se situava 

nos 9,1% (2012). Tendo em conta de linha estes valores, sabemos que Portugal e a UE 

têm ainda realidades preocupantes no que respeita ao consumo abusivo de álcool, sendo 

necessário travar esta calamidade/problema de saúde pública. De que forma o faremos? 

É possível travar este problema? Claro que sim. Através de legislação adequada, 

prevenção primária, secundária e terciária. Outros exemplos não menos importantes são 

o desenvolvimento de competências pessoais e socias; o desenvolvimento da autoestima, 

autoeficácia, desenvolvimento das relações interpessoais (…). São só alguns dos 

exemplos muito pertinentes. Desta forma podemos travar o consumo nefasto e diminuir 

muitas das doenças provocadas pelo consumo abusivo do álcool. Segundo dados do 

SCAD (2014), as principais doenças atribuídas ao álcool de forma parcial ou total foram: 

a pancreatite, a cirrose hepática, a síndrome alcoólica fetal e os transtornos relacionados 

com o álcool que abrem portas também para a violência interpessoal. Depois da 

dependência instalada, é possível contrariar o processo? De que forma? Através de 

tratamento em internamento e/ou ambulatório. É pertinente que os clínicos analisem cada 

caso e tentem perceber o que leva estes indivíduos a intoxicarem-se. Sabemos que eles 

usam a substância (álcool) adita como uma defesa artificial, ou seja, o indivíduo não é 

capaz de lidar com as vicissitudes do dia a dia e escolhe beber de forma a esquecer todas 

as suas angústias e/ou frustrações. Perguntemos nós – Qual a razão para que os indivíduos 

escolham “enfrascar-se” na vez de escolherem estratégias adequadas para fazer face aos 

problemas? É muito simples… na clínica e na investigação, encontramos falhas na 

estruturação de si (autoconceito, nomeadamente a autoeficácia, autoestima e/ou na 

relação de si com os outros (relações afetivas ou vínculos significativos) e com o mundo 

(ex.: sentimentos de pertença ou identidade social). Portanto, os problemas subjacentes 

ao consumo de álcool deverão ser analisados dentro de um prisma biopsicossocial. 
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 Na nossa pesquisa bibliográfica, poucos estudos foram encontrados que 

especificamente tenham investigado o autoconceito, psicopatologia e QV nos doentes 

alcoólicos. 

Assim, justifica-se a escolha do tema, precisamente pela parca investigação no que 

concerne a este tema. Não menos importante, é também o problema de saúde pública que 

este abuso do consumo de bebidas alcoólicas arrasta para a sociedade, dificultando assim 

o normal funcionamento das famílias, comunidade (…). A qualidade de vida dos 

indivíduos que abusam do álcool é percecionada por eles como negativa. 

É neste contexto que surge a presente investigação, centrando-se essencialmente no 

autoconceito, psicopatologia e QV nos doentes alcoólicos – o papel da autoeficácia, na 

manutenção em tratamento, e na QV. Este estudo é realizado especificamente na Unidade 

de Alcoologia da zona centro, e a população alvo são os indivíduos que recorrem ao 

internamento. É a partir dos pressupostos teóricos da intervenção psicoterapêutica levada 

a cabo na UAC que se percebe, entre outros, o treino da autoeficácia no âmbito da 

entrevista motivacional, que é um elemento central no tratamento dos dependentes 

alcoólicos. Assim, acredita-se que esta, mais do que outras componentes do autoconceito, 

é preditora da qualidade de vida, sendo a sua eficaz manipulação, provavelmente, garantia 

da eficácia e da manutenção em tratamento. É por isso, nosso objetivo, numa primeira 

fase, analisar a capacidade preditora da autoeficácia para a qualidade de vida. E, numa 

segunda fase, analisar o modo como as variáveis se modificam ao longo do tratamento e 

nos diferentes subgrupos da amostra. 

Dividindo-se a amostra em três subgrupos – aqueles que abandonam o tratamento 

após a primeira, ou a segunda consulta externa, e aqueles que se mantêm em tratamento, 

queremos perceber o que os distingue. Analisaremos para isso o perfil de entrada de todos 

os sujeitos no momento do internamento para cada uma das variáveis consideradas 

(autoeficácia e qualidade de vida), mas também para outras que se relacionam com as 

primeiras, nomeadamente as restantes componentes do autoconceito e o autoconceito 

global e a psicopatologia.  
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A escolha desta última variável é tanto mais importante porque sabemos que a 

dependência alcoólica é comórbida com uma série de sintomas/quadros clínicos, mas 

também porque a investigação mostra que ela tem impacto negativo na qualidade de vida 

dos sujeitos. A sua capacidade preditora da qualidade de vida também será testada. 

 Seguir-se-ão os estudos dos grupos que realizaram mais de uma avaliação, para 

compreender o que os distingue, e o que caracteriza uma intervenção de sucesso, 

esperando-se encontrar entre eles diferenças estatisticamente significativas nas variáveis 

consideradas – autoconceito e, mais especificamente, autoeficácia, qualidade de vida e, 

eventualmente na presença, número e intensidade da sintomatologia psicopatológica. 

Sob o ponto de vista da sua estrutura, este trabalho é composto por duas partes. A 

primeira será dedicada à revisão do conhecimento teórico acerca do tema investigado. A 

segunda parte será dedicada ao estudo empírico, ou seja, ao contributo pessoal que a nossa 

investigação possa dar aos futuros investigadores e aos clínicos que trabalham 

diariamente com indivíduos dependentes do álcool. 

Em suma, a primeira parte é constituída por um extenso capítulo onde são definidos 

alguns conceitos importantes tais como: substâncias psicoativas, toxicodependência, 

conceitos relacionados com o álcool e bebidas alcoólicas, valorizando os aspetos 

históricos ligados ao consumo em Portugal e na União Europeia. Também analisamos os 

padrões do consumo de álcool em Portugl e na UE e enquadrando o alcoolismo na 

história, para percebermos melhor a importância do etanol até aos dias de hoje. 

Posteriormente, este capitulo fará referência às diversas finalidades do alcoolismo, 

podendo ir do consumo recreativo à dependência alcoólica, salientando os riscos para o 

consumidor que passamos a enumerar: 1) Intoxicação por Álcool, 2) Perturbação por Uso 

de Álcool, 3) Abstinência de Álcool, 4) Outras Perturbções Induzidas pelo Álcool, e 5) 

Outras consequências ligadas ao consumo do Álcool. Ainda neste capítulo irá ser objeto 

de análise os fatores de risco e proteção face ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Acrescentar-se-á que é objetivo da Unidade de Alcoologia da Região Centro (Coimbra), 

enquanto instituição de saúde, compreender o valor explicativo das combinações 

dinâmicas dos fatores de risco e proteção, para adaptar metodologias de avaliação 

progressivamente mais precisas, e que potenciam uma intervenção eficaz.
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 A corroborar esta tese, Moreira (2001, cit in Precioso, 2014) refere que é possível 

a redução ou eliminação da influência de determinados fatores de risco e/ou a promoção 

de fatores protetores através da realização de intervenções psicológicas e de programas 

de prevenção. Efetivamente, a variável autoconceito é fundamental para percebermos a 

psicopatologia dos alcoólicos e consequentemente a podermos construir em contexto 

terapêutico. Portanto, também neste capítulo, estará concetualizada o construto do 

autoconceito e as suas recetivas dimensões (autoeficácia, autoimagem e autoestima). De 

seguida, aparecerá o estado da arte, que irá sintetizar o alcoolismo e o autoconceito 

(autoeficácia). Neste sentido, a literatura refere que grande parte das observações tem 

realçado uma tendência dos alcoólicos em subavaliar-se, e revelado que uma fraca 

autoimagem está na base da maioria dos problemas comportamentais da população 

alcoólica (Vaz Serra & Firmino, 1986; Sorell, Silvia, & Busch-Rossnagel, 1993; Almeida, 

Gomes, Breda, & Lameiras, 1999). De seguida, o capítulo fará referência à variável 

autoeficácia, psicopatologia e síndrome alcoólica. Posteriormente, será analisado o 

impacto da psicopatologia na qualidade de vida dos alcoólicos. 

Além do mencionado anteriormente, também este capítulo analisará os traços de 

personalidade que são mais permeáveis ao consumo de bebidas alcoólicas, e portanto 

também aqui está elencado o Modelo dos Cinco Fatores, bem como o Modelo Dualista 

da Personalidade Alcoólica. Estes cinco fatores são: Neuroticismo, Extroversão, Abertura 

à Experiência, Conscienciosidade, Amabilidade, sendo cada um deles designado a partir 

de um traço geral que compreende o tema semântico compartilhado pelos traços que 

contribuem para esse fator. Segundo Cattell (1946), os traços são características pessoais 

relativamente estáveis, e constituem a base da personalidade. São também entidades 

permanentes herdadas, que se desenvolvem ao longo da vida e dão forma ao 

comportamento (McAdams & Olson, 2010). 

Em suma, este capítulo também se dedicará ao construto da qualidade de vida e 

analisá-lo-á à luz do sujeito com síndrome alcoólica. Seguidamente, analizar-se-à as 

respostas à dependência alcoólica (politicas, prevenção e intervenção). Ainda dentro da 

intervenção, será apresentado o programa de intervenção multidisciplinar da UAC. 
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O capítulo 2, 3 e 4, serão dedicados ao estudo empírico. Assim, o 2º capítulo 

apresentará a metodologia e instrumentos de acesso aos dados. O 3º capítulo ocupar-se- 

á da apresentação dos objetivos e da fundamentação da investigação. 

O capítulo 3 ocupar-se-á da análise dos resultados e da caracterização geral da 

amostra. O capítulo 4 será dedicado à discussão dos resultados. O 5º e último capítulo 

deste trabalho, é reservado à conclusão da investigação, tecendo algumas considerações 

finais e sugerindo novas linhas de investigação suscetíveis de dar continuidade a esta 

investigação.
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Enquadramento Teórico 

1. Consumo de substâncias psicoativas 

 1.1 Conceito de substância psicoativa e toxicodependência 

Define-se substância psicoativa como toda a substância, que pela sua natureza 

química, afeta a estrutura e funcionamento do organismo (World Health Organizacion, 

2014). Algumas das abordagens biológicas, refletem na sua definição de droga, as 

conotações negativas que estas assumiram depois da massificação dos consumos. Partem 

do pressuposto que algumas drogas são, em si, entidades prejudiciais ao indivíduo e ao 

meio sócio cultural, entendendo-as como entidades químicas com a possibilidade de criar 

turbulência e ruido desde a esfera intra-individual (ao nível das programações 

bioquímicas do SNC e da sua ativação), à esfera macrossocial (no limite seriam o grande 

signo atual da anomalia social e da desorganização eco-social). Sabemos que estas 

substâncias têm potencial aditivo, isto é, geram dependência ou, mais concretamente 

toxicodependência. Neste sentido, Sequeira (2006) refere que o problema do consumo 

abusivo de drogas e da terminologia para o designar tem tomado várias formas e 

expressões. Os termos mais comumente usados são toxicodependência e toxicomania ou 

ainda toxicofilia e adição, sendo que no Ocidente, a ideia de habituação, resultante do 

consumo abusivo de substâncias, é tendencialmente expressa através das noções de 

«adição» e «dependência» ou «toxicodependência», mais especificamente. Neste 

trabalho, o consumo excessivo de substâncias será designado por dependência, desde 

logo, porque é o conceito que mais consenso reúne entre investigadores, clínicos e 

técnicos de saúde em geral. É em 1950 que a primeira comissão de especialistas da OMS 

(Organização Mundial de Saúde) propõe uma definição de dependência - um estado de 

intoxicação periódica ou crónica gerada pelo consumo repetido de uma droga (natural ou 

sintética) (Sequeira, 2006). As suas características são particularmente: um desejo 

invencível ou necessidade (obrigação) de continuar a consumir droga e a procurá-la por 

todos os meios; uma tendência para aumentar as doses; tendo como objetivo a produção 

de prazer ou até evitar um estado depressivo: uma dependência de ordem psíquica e 

geralmente física no que respeita aos efeitos da droga e efeitos prejudiciais ao indivíduo 
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e à sociedade, sendo que estão patentes perturbações físicas intensas aquando da 

suspensão da droga (Sequeira, 2006, cit in Reis, 2010).  

De um ponto de vista psicológico, na base do consumo compulsivo de substâncias 

psicoativas estão, na maior parte dos casos, conflitos internos que geram afetos negativos 

extremamente dolorosos ou insuportáveis com os quais o sujeito não consegue lidar. Ou 

seja, como nos diz Sequeira não existe para estes sujeitos a possibilidade de lidar com 

estes conflitos sem a ajuda de uma defesa afetiva artificial – a “droga”. Na 

impossibilidade de usar estratégias de coping adequadas para fazer frente à dor 

psicológica ligada à angústia e frustração, o indivíduo busca prazer, ou, pelo menos, 

redução da dor, através do consumo compulsivo de substâncias. É, usando um termo 

dinâmico, um mecanismo de defesa desajustado que permite ao indivíduo encontrar, 

pontualmente, prazer/gratificação e reduzir o mal-estar provocado por falhas na 

estruturação de si (ex.: autoconceito, autoestima) e/ou na relação de si com os outros 

(relações afetivas ou vínculos significativos) e com o mundo (ex.: sentimento de pertença 

ou identidade social). A escolha do consumo compulsivo de substâncias psicoativas como 

mecanismo de defesa, é explicada pelo facto de as drogas, na maior parte dos casos, 

provocarem sensações de bem-estar, pelo menos numa fase inicial do consumo (Sequeira, 

2006). O problema da utilização destas estratégias ou defesas é que o consumo continuado 

leva à dependência, seja porque o indivíduo não tem outros meios para lidar com as suas 

problemáticas internas, seja porque todas as drogas têm um elevado potencial aditivo – 

elas provocam prazer e bem-estar pela atuação sobre o SNC mas simultaneamente 

habituação e, por extensão a dependência (Patrício, 2002). 

Pese embora o nosso trabalho coloque o foco na dependência alcoólica é 

importante, antes de uma caracterização mais detalhada desta problemática, referir os 

diferentes tipos de substâncias psicoativas conhecidas que podem provocar dependência. 

Talvez a forma mais fácil de caracterizar as diferentes substâncias seja fazer referência às 

classificações que tomam por base a licitude/ilicitude e os seus efeitos. Podemos então 

dividir as substâncias em lícitas e ilícitas, fazendo parte das lícitas, os medicamentos, o 

álcool e o tabaco, e sendo todas as outras consideradas ilícitas. A classificação mais 

utilizada pelos técnicos de saúde é contudo a segunda anteriormente mencionada e que é 

feita com base nos efeitos: a) drogas depressoras; b) drogas estimulantes; e c) drogas 

modificadoras. Dentro das depressoras temos os opiáceos (ex.: ópio, morfina, heroína e 
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metadona); barbitúricos e benzodiazepinas (ex.: ansiolíticos, hipnóticos) e o álcool. 

Fazem parte das drogas estimulantes, as anfetaminas e a cocaína (ex.: folhas de coca, 

pasta de coca, cocaína base e crack). Nas modificadoras/alucinogénios encontram-se o 

MDMA (metileno-dioxi-metanfetamina),  (e outros tipos de ecstasy), canabinoides (ex.: 

marijuana, haxixe, óleo de haxixe); LSD (dietilamida do ácido lisérgico), colas e 

solventes. As drogas depressoras diminuem a atividade do SNC, provocando relaxamento 

e afastando as sensações desagradáveis, ao contrário das drogas estimulantes que 

aumentam a atividade do SNC, observável numa elevação do estado de alerta, da atenção 

e na supressão do sono, fadiga e apetite. Estas drogas aumentam a excitação e sensação 

de bem-estar ligada a uma maior atividade cerebral. Há um aumento de vigília, da 

atenção, aceleração do pensamento e euforia. Por fim, as drogas modificadoras provocam 

uma perturbação na atividade cerebral, produzindo distorções ao nível da perceção e da 

cognição (ex.: delírios, alucinações, entre outros).  

Para os objetivos do presente trabalho, daremos apenas ênfase às características de 

uma das substâncias – o álcool. Ela é, como se disse, depressora do SNC e tem elevado 

potencial aditivo, quer do ponto de vista físico quer do ponto de vista psicológico. Os 

seus efeitos positivos justificam o consumo, o consumo excessivo e mesmo o consumo 

continuado e podemos destacar, entre outros, a redução da ansiedade e da tenção 

muscular, a desinibição psicológica e a facilitação do sono, este último com a dupla 

função de fazer dormir mas também de “dormir e esquecer” (os problemas, os conflitos, 

as angústias e as frustrações). Relembre-se, a este propósito que já Freud em 1911, nos 

dizia que a droga assume o lugar da intolerância às frustrações, representando, de certa 

forma, a busca do homem pelo prazer de uma felicidade que é efémera e fugaz (Andrade, 

1999, cit. in Ribas, 2009). Entre os efeitos negativos do álcool, contam-se a diminuição 

da coordenação motora, do equilíbrio, a hipotensão, a bradicardia e paragem respiratória 

(coma) e, mesmo a morte (Ribas, 2009). Podíamos pensar que os efeitos negativos 

reduziriam a possibilidade de o sujeito voltar a consumir, mas porque eles ocorrem já 

numa fase intensa de intoxicação não são mantidos na memória, e por isso não produzem 

efeitos ao nível da modificação do comportamento. Isto explica porque muitos sujeitos 

continuam a consumir abusivamente ficando mais vulneráveis ao surgimento de uma 

dependência alcoólica e a todas as consequências a ela associadas (ex.: polineurite, 

impotência sexual masculina ou desejo sexual hipoativo feminino, amnésia, diplopia, 
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cirrose hepática, labilidade emocional, agressividade extrema e demência irreversível. 

Mas a dependência alcoólica não se justifica apenas pelos efeitos da substância. Há uma 

multiplicidade de fatores de risco individuais (ex.: personalidade, história familiar, 

resiliência, tolerância à frustração, estratégias de coping, etc.) e ambientais 

(socioculturais) que contribuem para a maior ou menor vulnerabilidade dos sujeitos a este 

tipo de psicopatologia. Voltaremos a estes tópicos (risco/proteção) mais à frente, para os 

tratar em profundidade, mas é importante referir aqui o valor da cultura portuguesa na 

compreensão do alcoolismo. O álcool é não só lícito, como o seu consumo estimulado em 

algumas situações ou contextos. Não há casamento, batizado, festa religiosa ou pagã que 

não tenha uma oferta variada de álcool. O consumo excessivo é visto como normal nestas 

condições e, em alguns casos, estimulado entre os participantes. Exemplo paradigmático 

são as festas académicas onde a intoxicação alcoólica é o fim em si mesmo. Alguns jovens 

saem para beber e já não para conviver ou para se divertir apenas pelo simples facto de 

estar em grupo com amigos ou colegas. O álcool está disponível em qualquer lugar (ao 

contrário das drogas ilícitas, disponíveis apenas em mercado negro), o seu consumo é 

incentivado por campanhas como “5 euros = 5 shots” e a embriaguez é o equivalente de 

se estar bem e de fazer parte do grupo académico. Lembre-se, a este propósito, que no dia 

do cortejo da queima das fitas de Coimbra são retiradas das ruas toneladas de 

garrafas/latas de bebidas e que uma grande maioria dos participantes termina o cortejo 

claramente embriagado, continuando pela noite fora a consumir no “queimódromo”. Mas 

não são só os estudantes aqueles que consomem excessivamente. A verdade é que, de um 

modo geral, os excessos são comuns a todas as faixas etárias e condições 

socioeconómicas da população portuguesa.  

Senão veja-se os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) de 2012 sobre o consumo de álcool, que referem que Portugal foi o 

nono país com maior consumo de álcool per capita entre os 34 membros da OCDE. 

 

1.2 Padrões de Consumo de Álcool  

Portugal apresentou uma média de consumo de bebidas alcoólicas a rondar os 11 

litros per capita, quando a média da OCDE se situava nos 9,1%. Também a França, 

Estónia e Áustria seguem a tendência dos consumos abusivos situando-se os mesmo nos 
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12 litros per capita. No entanto, o mesmo documento revela que Portugal foi o quinto país 

que mais baixou o consumo de álcool desde 1992, com uma redução superior a 20%. 

Acompanham Portugal nesta descida a Grécia, a Eslovénia, a França e a Itália, esta última 

com uma diminuição de consumo acima dos 40%. O relatório destaca que países 

produtores de vinho, como Portugal, Espanha, Itália, Grécia e França, assim como 

Hungria, República Eslovaca e Suíça, viram o consumo per capita desta bebida cair mais 

de 20% desde 1990. Uma avaliação aos padrões de consumo de álcool - com um ranking 

de 1 (comportamento de baixo risco) a 5 (o mais arriscado) - coloca Portugal no nível 

mais baixo (1). Este ranking baseia-se nos comportamentos que podem indiciar consumo 

nocivo (grandes quantidades de álcool por ocasião, frequência de consumo de bebidas em 

festas ou proporção de ocasiões de consumo em que ocorre embriaguez) ou o consumo 

de álcool associado às refeições. Portugal é precisamente um dos países em que o vinho 

é a bebida mais consumida, seguido pela cerveja, com as bebidas espirituosas e outras a 

representarem um nível de consumo baixo (OCDE, 2012). 

O Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) analisa também a forma 

como as disparidades sociais estão relacionadas com episódios de forte consumo de álcool 

e concluiu que em Portugal os homens com maior nível de educação têm menos 

probabilidade de ter este tipo de consumo. Contrariamente, verificou-se que são as 

mulheres com maior nível educacional as que estão em maior risco. O mesmo se passa 

com o estatuto socioeconómico: são os homens portugueses de baixo estatuto os que têm 

mais episódios de forte consumo, enquanto as mulheres com este tipo de comportamento 

se situam em estratos socioeconómicos mais elevados. No entanto, estes episódios de 

consumo mais pesado situaram-se abaixo dos 5%, para homens e mulheres de todos os 

níveis educacionais e socioeconómicos, nos últimos 12 meses em análise (OMS, 2012). 

Ainda de acordo com a questão do género, são os homens que continuam a liderar as 

percentagens no que respeita aos consumos de álcool (Patrício, 2002). A corroborar esta 

tese também a OMS, no Relatório Global (2011), refere além de serem eles que mais 

consomem também são os que mais morrem vítimas do alcoolismo. Assim a nível 

mundial, 6,2% do total de mortes de indivíduos do sexo masculino estão relacionadas 

com o álcool, em comparação com 1,1% das mortes de mulheres. 

Outros estudos referem que a estigmatização social face ao alcoolismo na mulher é 

mais severa e menos aceite, portanto, será natural que a dependência na mulher alcoólica 
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seja mais “escondida” começando efetivamente pela própria mulher que sente vergonha 

de beber e de se embriagar (Roussaux, Jean-Paul, Faoro-Kreit, & Hers-Denis, 2002). 

Ainda de acordo com os dados do Sistema de Informação Global sobre Álcool e 

Saúde (GISAH) mais recentes em Portugal, referentes a 2010, os indivíduos com 15 ou 

mais anos bebiam em média 12,9 litros de álcool puro por ano (18,7 l os homens e 7,6 l 

as mulheres), correspondendo a um consumo diário de 28 gramas de puro álcool por 

pessoa. O vinho representava 55% do consumo registado, seguindo-se-lhe a cerveja 

(31%) e as bebidas espirituosas (11%). De um modo geral, os valores nacionais destes 

indicadores são superiores aos registados a nível da Região da Europa (OMS). De acordo 

com as projeções do GISAH, para Portugal é expectável uma descida do consumo de 

álcool per capita até 2025 (12,5 l em 2015, 11,9 l em 2020 e 11,4 l em 2025) (SCAD - 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2013). Para 

além dos níveis de consumo, importa perceber os padrões de consumo da população, 

enquanto potenciadores de danos na saúde individual e saúde pública dos cidadãos. De 

acordo com os resultados do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 

Psicoativas na População Geral, em Portugal, no ano de 2012, verificou-se, por 

comparação a 2007 e 2001, proporções superiores de abstinentes e desistentes na 

população total (26% e 12% em 2012) e na jovem adulta (28% e 11% em 2012), e em 

contrapartida, proporções inferiores do conjunto de consumidores recentes e correntes 

(61% em 2012, tanto na população total como na jovem adulta). Entre os consumidores 

recentes, o consumo diário de alguma bebida alcoólica é de 29%, com 26% dos 

consumidores a ingerirem diariamente vinho e 5% cerveja. Tal como nos anos anteriores, 

em 2012, as prevalências de consumo foram superiores na população jovem adulta (18% 

do total e 30% dos consumidores recentes) por comparação à população total (12% do 

total e 20% dos consumidores recentes). Também as prevalências de embriaguez ligeira 

e severa foram mais elevadas nos jovens adultos (21% e 11% do total e 29% e 15% dos 

consumidores recentes) do que na população total (13% e 6% do total e 18% e 8% dos 

consumidores recentes). O grupo de 15-24 anos apresentou as maiores prevalências de 

embriaguez ligeira e de embriaguez severa (respetivamente 34% e 19% dos consumidores 

recentes), constatando-se uma diminuição destas à medida que se avança no ciclo de vida, 

constatando-se que as práticas do consumo nocivo e o uso abusivo e dependência foram 

mais prevalentes no sexo masculino apesar do padrão geral de diminuição das 
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prevalências de consumo entre 2007 e 2012 se manter em ambos os sexos (Balsa, Vital, 

& Urbano, 2014). 

Contudo, já se verifica uma maior consciencialização dos consumos por parte dos 

jovens, senão vejamos o que nos dizem: a grande maioria dos jovens portugueses de 15-

24 anos considerou como de alto risco (59%) ou de médio risco (36%) para a saúde o 

consumo regular de álcool. É de notar que a evolução nacional destas perceções entre 

2011 e 2014 foi mais favorável que a evolução a nível do conjunto dos jovens europeus, 

o que permitiu que em 2014 se verificasse uma atribuição de maior risco para a saúde por 

parte dos jovens portugueses, tanto em relação ao consumo ocasional como regular de 

álcool segundo o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD, 2014). 

Não obstante, a evolução favorável dos dados a nível nacional e Europeu, o 

consumo de álcool continua a ser nos dias de hoje uma matéria de especial relevo no que 

respeita à saúde. A utilização abusiva e a dependência são realidades preocupantes sendo 

necessário continuar a investir, dentro da saúde pública, na prevenção primária, 

secundária (ex.: consultas em ambulatório e internamento) ou mesmo terciária. 

O foco da investigação irá fundamentalmente para as consultas em ambulatório e 

internamento. A este respeito os dados empíricos referem que em 2013 estiveram em 

tratamento no ambulatório da rede pública 11 616 utentes inscritos como utentes com 

problemas relacionados com o uso de álcool. Dos que iniciaram tratamento em 2013, 

1157 eram utentes readmitidos e 3403 novos utentes. Nos últimos anos há uma tendência 

de acréscimo no número de utentes em tratamento, registando-se nos últimos dois anos 

os valores mais elevados de novos utentes e de readmitidos. Em 2013, nas redes pública 

e licenciada registaram-se 1943 internamentos em Unidades de Alcoologia (UA) e 

Unidades de Desabituação (UD) (1847 na rede pública e 96 na licenciada), 54% dos quais 

por problemas relacionados com o uso de álcool. O número de internamentos em 

Comunidades Terapêuticas (CT) foi de 3534 (127 em CT públicas e 3407 em CT 

licenciadas), 27% por problemas relacionados com o uso de álcool. De um modo geral, o 

número de internamentos por problemas relacionados com o uso de álcool em UA/UD 

tem vindo a diminuir nos últimos anos, e em contrapartida, tem vindo a aumentar a nível 

das CT. Em 2013 registaram-se 2147 internamentos hospitalares por causas 100% 

atribuíveis ao consumo de álcool, na sua maioria relacionados com a síndrome de 
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dependência alcoólica (58%) – em particular a dependência do álcool contínua (35%) – 

e perturbações mentais induzidas pelo álcool (29%) – em particular a abstinência 

alcoólica (16%). O número destes internamentos hospitalares diminuiu em 2012 (-11%) 

e 2013 (-12%), após a estabilidade nos três anos anteriores. De acordo com o mesmo 

relatório, o mesmo refere que as principais doenças atribuídas ao álcool de forma total ou 

parcial são: a violência interpessoal (22%), a neoplasia do esófago (22%) e da laringe 

(23%), a pancreatite (25%), a cirrose hepática (30%), a síndrome alcoólica fetal (100%) 

e por fim os transtornos relacionados com o álcool (100%) (SICAD, 2014). 

Voltaremos a estes tópicas mais à frente para os tratar em profundidade, mas para 

já importa enquadrar o alcoolismo na história para percebermos a importância do etanol 

na antiguidade até aos dias de hoje. 

   

2. Álcool e Alcoolismo 

O álcool é produto da fermentação dos açúcares de determinados produtos de 

origem vegetal, composta por uma determinada concentração de álcool etílico, ou etanol. 

As bebidas fermentadas foram descobertas e desenvolvidas nos mais remotos tempos da 

história da humanidade, bem como o efeito patológico das mesmas (Mello, Barrias, & 

Breda, 2001). Esta descoberta fez com que o Homem reconhecesse que o álcool seria 

mais do que uma simples bebida, que saciaria uma necessidade vital, mas que também 

teria um efeito estimulante e eufórico, proporcionando ao indivíduo uma enorme sensação 

de bem-estar e de uma possível fuga à realidade, como que uma despersonalização e um 

livre arbítrio para transpor determinados limites. 

Foi também concluído, após estudos suportados arqueológica e bibliograficamente, 

que a origem e a etiopatogenia do álcool reportam a milhares de anos atrás, onde os povos 

egípcios, gregos, e romanos melhor desenvolveram e refinaram a arte do consumo e do 

fabrico de bebidas alcoólicas (Mello, Barrias, & Breda, 2001). Já nos tempos da 

Antiguidade, eram conhecidos os efeitos do álcool e da subsequente embriaguez. Esta, 

era somente considerada como uma perturbação ligada ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Por outro lado, o alcoolismo era apenas tratado em uma fase já tardia, em que os doentes 

eram internados em instituições psiquiátricas, uma vez que a doença era ainda encarada 

como uma "causa de loucura". Só na segunda metade do séc. XIX, o conceito de 
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alcoolismo foi desenvolvido e considerado não como um vício, mas como uma doença, 

juntamente com a valorização do crescente consumo médio anual de álcool. Mais tarde, 

a abordagem científica aos problemas surgidos pela ingestão e consumo de álcool, 

desencadeou maior consciencialização dos perigos a eles associados, face às questões de 

saúde pública (Mello, Barrias, & Breda, 2001). 

Segundo Lima e Ribeiro (2008), toda esta evolução transversal ao consumo e à 

produção de bebidas alcoólicas foi determinada pelo Homem, quando incluiu esta 

substância como elemento fulcral nos costumes e nas tradições culturais, aperfeiçoando-

a e tornando-a cada vez mais graduada, fazendo com que houvesse, ao longo dos séculos, 

um maior descontrolo e falta de moderação do seu consumo. A melhor compreensão dos 

hábitos e da sintomatologia da doença alcoólica foi inicialmente feita através do estudo e 

da descrição do quadro clínico de Delirium Tremens, avançando assim para uma 

abordagem médica e patológica da doença. Em 1851, ao ser traçado o tratado sobre o 

Alcoolismo Crónico, a perturbação foi especificado como uma síndrome autónoma, 

traduzindo-se em uma sintomatologia de "intoxicação crónica", envolvendo "quadros 

patológicos desenvolvidos em pessoas com hábitos excessivos e prolongados de bebidas 

alcoólicas", associada também a determinados quadros de morbilidade do Homem, 

designando-se assim de Alcoolismo (Mello, Barrias, & Breda, 2001). De entre as várias 

tentativas de qualificar e de classificar o alcoolismo, a OMS desempenhou um papel 

fulcral ao definir esta patologia, entendendo o álcool como o agente patogénico comum 

entre o alcoolismo (doença) e o alcoólico (doente). Para tal, em 1955, no relatório 

elaborado pela OMS, perante um comité de peritos que se reuniram e debateram questões 

relativas ao álcool e ao alcoolismo, foi realçada a enorme necessidade de clarificar que as 

questões dos Problemas Ligados ao Álcool (PLA) ultrapassam os problemas económicos 

(como muitos dos países pensavam), e que seria necessário as autoridades vigentes de 

saúde pública implementarem determinadas estratégias de combate a todos estes 

problemas. Por outro lado, houve também a necessidade de explorar e de clarificar 

determinados aspetos do alcoolismo, nomeadamente, os efeitos e a sintomatologia da 

doença. Assim, foram destacados e explorados os sintomas frequentemente denominados 

pelo desejo/impulso pelo álcool ("craving"), que se caracteriza por um desejo invencível 

do consumo de álcool; a sintomatologia da abstinência alcoólica ("withdrawal 

symptoms"), que se carateriza  a questão da perda de controlo ("loss of control"), 
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responsável pela dependência psíquica (habituação). Desta forma a abstinência alcoólica 

é definida como um estado mental caracterizado por uma pulsão que requer o uso 

periódico ou continuo de uma droga com o fim de criar um prazer ou de anular uma 

tensão, e uma dependência física, uma exigência do organismo que, para conservar um 

eventual equilíbrio, exige um produto químico do exterior. Por último, importa referir a 

amnésia alcoólica ("blackouts") ou seja, o índividuo quando intoxicado fica sem memória 

de alguns acontecimentos que decorrem aquando da sua embriaguez.  

Estes conceitos fizeram a ponte de ligação para a classificação do álcool no âmbito 

das dependências de drogas e dos distúrbios induzidos pelo consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas. Foi, portanto, fulcral realçar que o alcoolismo, como comportamento, é um 

distúrbio médico e que os fatores socioeconómicos são agentes contributivos para o 

entendimento da etiologia da doença. Concomitantemente, a OMS (1955) estabeleceu 

que o alcoolismo, não constituía, por si, uma entidade nosológica definitiva, mas antes 

todo um conjunto de problemas ligados ao álcool, a serem explorados do ponto de vista 

médico e da saúde pública.  

Porém o consumo de álcool tem utilizações com diversas finalidades, indo 

simplesmente ao encontro de um consumo recreativo e/ou esporádico à dependência 

alcoólica. 

 

 2.1 Do consumo recreativo à dependência alcoólica  

O alcoolismo constitui um quadro clínico que se instala lentamente, num processo 

progressivo de aumento dos consumos até um momento em que eles passam a constituir 

fonte de mal-estar e perturbam o normal funcionamento do sujeito nas diversas dimensões 

da sua vida. O excessivo e frequente consumo de etanol faz com que o cérebro se adapte 

à presença do álcool (etanol) no organismo, bem como ao bem-estar associado. A ativação 

exagerada e a sensação de bem-estar provocadas pelo etanol levam a que, na sua ausência 

abruta, se assista a uma necessidade crescente de retomar o estado de prazer e inerente 

vontade de consumir a substância. Com a habituação/dependência os efeitos negativos do 

consumo passam a fazer-se sentir e a pessoa deseja não só reencontrar o prazer do passado 

mas controlar o mal-estar do presente. Vejamos os principais conceitos ligados aos 
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padrões de consumo patológico de álcool e às suas consequências para a saúde dos 

sujeitos.  

Na maior parte dos casos, os consumos iniciam-se em contextos recreativos e cedo 

na vida do sujeito. A literatura científica da área, identifica a existência de uma forte 

associação entre o consumo de substâncias psicoativas e as atividades de recreação e lazer 

dos jovens, o que poderá estar relacionado com a fácil acessibilidade de algumas dessas 

substâncias (ex.: álcool) e com a maior predisposição para os consumos em contextos 

recreativos. Jovens de todos os estratos sociais tendem a consumir diferentes drogas 

(policonsumo) nas suas saídas de fim-de-semana para bares e discotecas pretendendo com 

isso criar um espaço diferenciado daquele em que vivem durante a semana (estudos, 

trabalho) numa tentativa de rutura e libertação (Calafat, Jerez, Iglesias, & Gómez, 2007). 

Alguns aumentam progressivamente as doses consumidas e outros fazem um uso pesado 

(ex.: intoxicação alcoólica), sugerindo-se uma associação entre o agravamento dos 

padrões de consumo de álcool e as saídas à noite para os referidos espaços de socialização 

e autonomização (Feigão, 2010). Nesta fase crucial do desenvolvimento, marcada pelos 

conflitos ligados à autonomia e à liberdade, os espaços de socialização e os pares podem 

constituir importante fonte de influência para o consumo, especialmente quando os jovens 

passam por dificuldades e não têm os recursos necessários para a sua resolução, optando 

pelo evitamento dos problemas via consumo de substâncias. No que respeita ao álcool, 

devemos ainda considerar como facilitador do consumo, e do consumo abusivo, a sua 

valorização e aceitação cultural e social. Por exemplo, no estudo por Henriques, Peralta, 

Borges e Serralheiro (2010) com frequentadores de espaços recreativos (16-39 anos), 

observou-se uma expressão significativa do consumo de álcool, tabaco, cannabis e de 

alucinogénicos, e mais reduzida de substâncias sintéticas. Mais importante, no que 

respeita à perceção sobre os riscos associados aos consumos, o álcool e o tabaco foram 

as substâncias mais desvalorizadas, apesar de serem as que mais matam. A normalização 

do consumo sustentada em valores culturais e as dinâmicas de socialização nos contextos 

recreativos, associada ao potencial aditivo das substâncias psicoativas (e em especial do 

álcool) e a uma desvalorização dos seus efeitos negativos a médio-longo prazo colocam 

muitos destes jovens em risco para o desenvolvimento de um padrão de consumo 

compulsivo que leva à dependência. Mas não só. O incentivo ao consumo abusivo 

constitui, mesmo para aqueles que não enveredam pela adição/dependência, fonte de risco 
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para uma situação de intoxicação por álcool (DSM-V) que comporta riscos graves para 

o consumidor.  

2.2 Intoxicação por Álcool  

a. Intoxicação por álcool 

De acordo com o DSM-V (2013), depois de um consumo recente (CRITÉRIO A), 

surgem alterações comportamentais ou psicológicas problemáticas clinicamente 

significativas; tais como, comportamento sexual agressivo ou inapropriado, labilidade de 

humor, discernimento comprometido (juízo crítico), défices dos funcionamentos social 

ou ocupacional (CRITÉRIO B). Um ou mais sinais ou sintomas surgem durante ou logo 

após a ingestão de álcool (ex.: fala arrastada, descoordenação, instabilidade na marcha, 

nistagmo, comprometimento da atenção ou da memória e estupor ou coma) (CRITÉRIO 

C) e não são atribuíveis a outra condição médica nem reflexo de condições como o 

Dilirium e não estão relacionadas com a intoxicação por outras drogas depressivas (por 

exemplo, benzodiazepinas) (CRITÉRIO D).  

A intoxicação pelo álcool está por vezes associada à amnésia para acontecimentos 

que decorrem no decurso da intoxicação (blakouts). Este fenómeno poderá estar 

relacionado com a presença de níveis elevados de álcool no sangue e, possivelmente com 

a velocidade a que estes níveis são atingidos. Mesmo durante a intoxicação ligeira pelo 

álcool (2 bebidas standard, isto é, com cerca de 10-12g de etanol), diferentes sintomas 

são suscetíveis de ser observados. Numa fase inicial do consumo, quando os níveis de 

álcool estão a subir, os sintomas incluem muitas vezes loquacidade, sensação de bem-

estar e humor expansivo e vivo. Depois, sobretudo quando os níveis de alcoolemia estão 

a descer, é provável que o indivíduo se torne progressivamente mais deprimido, retraído 

e cognitivamente perturbado. Note-se que os sinais e sintomas de intoxicação são 

suscetíveis de serem mais intensos quando o nível de alcoolemia está a subir do que 

quando está a diminuir. Com níveis de alcoolemia muito elevados, um individuo que não 

desenvolveu tolerância ao álcool, provavelmente adormecerá e entrará na primeira fase 

de anestesia. Níveis de alcoolemia ainda mais elevados, por exemplo, podem causar 

inibição da respiração e da pulsação e provocar a morte a indivíduos não tolerantes. A 

intoxicação pelo álcool pode ainda contribuir para o surgimento de comportamento 

suicidário (tentado ou consumado) e de outros comportamentos que põem em rico a 
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integridade e a vida do indivíduo, como por exemplo a condução sob o efeito do álcool 

(DSM-V,2013) que, como sabemos, consitui uma das principais causas de acidentes 

mortais entre os jovens.  

A intoxicação não é característica exclusiva da dependência alcoólica pelo que não 

se pode avaliar um comportamento alcoólico pelo que o indivíduo diz que ingere, mas 

sim, colocando questões que avaliam a modalidade e consequências que as suas 

alcoolizações têm no seu dia e o grau de dependência em que se encontra (Adès, 2004). 

A este propósito, é importante sublinhar que mesmo os consumidores abusivos podem 

por diversas razões diminuir o consumo, enquanto outros podem permanecer 

consumidores excessivos mas estáveis e só alguns chegarão a um estado dependência 

(Adès, 2004), definida pelo DSM-V (2013) como Perturbação pelo Uso de Álcool.  

  

 2.3 Perturbação por uso de álcool  

b. Perturbação por uso de álcool (DSM, 2013) 

A dependência alcoólica vai-se instalando progressivamente, à medida que os 

consumos se tornam mais frequentes e excessivos. O consumo regular leva ao 

desenvolvimento da tolerância, isto é, da habituação ao álcool, passando a ser necessárias 

doses cada vez mais elevadas para se conseguirem os efeitos desejados (iniciais). A partir 

do momento em que se desenvolve um padrão de utilização repetido e intenso, os 

indivíduos entram numa fase em que dedicam grande parte do seu tempo à bebida e não 

conseguem parar apesar de todas as consequências adversas. Este desejo obsessivo (forte 

e incontrolável) de consumir álcool designa-se por craving e é parte importante na 

explicação da iniciação e manutenção dos fenómenos da dependência, bem como das 

recaídas alcoólicas. A partir daqui o indivíduo perde a capacidade de controlar o seu 

consumo e os seus efeitos deletérios começam a fazer sentir-se. Por exemplo, a rotina 

diária é afetada (trabalho, escola, responsabilidades parentais, entre outras) e o consumo 

pode colocar o sujeito em situações de perigo (ex.: conduzir um automóvel, nadar ou 

trabalhar com máquinas enquanto intoxicado). Uma vez instalada a dependência, o sujeito 

já não busca só o prazer inicialmente obtido com os consumos, mas evitar os sintomas 

ligados à privação. Assim, apesar dos problemas (ou do conhecimento dos problemas) 

físicos (ex.: blackouts, doença hepática), psicológicos (ex.: depressão) e sociais e/ou 
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interpessoais (ex.: discussões com o cônjuge, abuso infantil) ligados ao álcool, os sujeitos 

continuam a consumir por forma a evitar a abstinência (mal-estar físico, psicológico e 

social decorrente da privação do consumo). Para diagnóstico devem tomar-se como 

referências os critérios para Perturbação por Uso de Álcool do DSM-V (APA, 2013): 

A. O padrão problemático de uso de álcool conduz a mal-estar ou défices clinicamente 

significativos, manifestado por pelo menos por 2 dos seguintes, ocorrendo num 

período de 12 meses  

1) O álcool é frequentemente consumido em quantidades superiores ou por um 

período mais longo do que o pretendido. 

2) Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou 

controlar o uso do álcool.  

3) Muito tempo é desperdiçado em atividades necessárias para a obtenção do álcool; 

na utilização do álcool ou na recuperação dos seus efeitos. 

4) Forte desejo ou necessidade de usar álcool. 

5) Uso recorrente do álcool resultando na incapacidade de cumprir obrigações 

importantes no trabalho, na escola e/ou em casa. 

6) Uso do álcool continuado apesar dos problemas sociais ou interpessoais ou 

recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos do álcool.  

7) São abandonadas importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas 

devido ao uso do álcool.  

8) Uso do álcool recorrente em situações em que é fisicamente perigoso. 

9) A utilização de substâncias é continuada apesar da existência de um problema 

persistente ou recorrente, físico ou psicológico que tende a ser exacerbado pelo 

álcool.  

10) Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspetos:  

a) Necessidade de quantidades crescentes de álcool para atingir a intoxicação ou 

o efeito desejado; 

b)  Acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma quantidade de 

álcool.  

11)  Abstinência manifestada por qualquer um dos seguintes aspetos:  

a) Síndrome de abstinência para a substância (consultar os critérios A e B dos 

conjuntos de critérios para a abstinência do álcool); 
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b) O álcool (ou uma substância estreitamente relacionado como 

benzodiazepínicos) é consumido para aliviar ou evitar sintomas de 

abstinência.  

O diagnóstico fica completo com a especificação do grau de gravidade atual (leve 

se presentes 2 ou 3 sintomas; moderada se presentes 4 ou 5 sintomas; e grave se presentes 

6 ou mais sintomas) e, em caso de remissão, da fase (inicial ou sustentada) em que se 

encontra e do tipo de ambiente onde acontece (ambiente protegido). Consideramos 

importante, realçar que a abstinência não é só um sintoma para o diagnóstico desta 

perturbação, mas constitui ela própria um diagnóstico clínico que se incluí dentro das 

Perturbações Relacionadas com as Substâncias e com as Perturbações Aditivas. Vejamos 

este quadro clínico em detalhe.  

  

2.4 Abstinência de álcool  
c. Abstinência de álcool 

A caraterística essencial da abstinência do álcool é a presença de uma síndrome de 

abstinência caraterística que se desenvolve no período de várias horas a alguns dias após 

a cessação (ou redução) do uso pesado e prolongado do álcool (Critério A e B). A 

síndrome de abstinência inclui a hiperatividade autonômica e a ansiedade listadas no 

Critério B em conjunto com sintomas gastrintestinais. Os sintomas negativos da 

abstinência porque intensos e desagradáveis constituem fatores de manutenção do 

consumo, que surge já não como procura dos efeitos positivos inicialmente 

proporcionados pela substância mas para evitar o mal-estar induzido pela abstinência. 

Para uma identificação clara e sistemática da presença de abstinência alcoólica deve 

recorrer-se, tal como referido anteriormente, aos critérios de diagnóstico definidos para 

abstinência de álcool pelo DSM-V (APA, 2013):      

A. Cessação (ou redução) do uso pesado e prolongado do álcool. 

B. Dois (ou mais) dos seguintes, que se desenvolvem entre várias horas e a poucos dias 

após a cessação (ou redução) do uso do álcool descrita no Critério A: 

1) Hiperatividade autonómica (por exemplo, sudorese ou pulsação superior a 

100 bpm( batidas por minuto). 

2) Tremor aumentado das mãos.  

3) Insónia.  
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4) Náuseas ou vómitos.  

5) Alucinações ou ilusões visuais, táteis ou auditivas transitórias.  

6) Agitação psicomotora. 

7) Ansiedade.  

8) Convulsões tónico-clónicas generalizadas.  

C. Os sinais ou sintomas do critério B causam mau estar clinicamente significativo ou 

défices social e ocupacional, ou noutras áreas importantes do funcionamento.  

D. Os sinais e sintomas não são atribuíveis a outra condição médica e não são mais bem 

explicados por outra perturbação mental, incluindo intoxicação ou abstinência de 

outra substância. 

Para este diagnóstico é importante ainda especificar se a abstinência surge com 

perturbação da perceção. Este especificador aplica-se aos casos raros em que alucinações 

(geralmente visuais ou táteis) ocorrem com teste da realidade intato ou quando ilusões 

auditivas, visuais ou táteis que ocorrem na ausência de “delirium”. Ainda no que respeita 

a especificadores é preciso ainda sublinhar que “quando as alucinações ocorrem na 

ausência de “delirium”, deve-se considerar um diagnóstico de perturbação psicótica 

induzida por substâncias/medicamento.  

Ainda de acordo com o DSM-V, os sintomas de abstinência iniciam-se tipicamente 

quando as concentrações de alcoolemia diminuem acentuadamente (isto é, em 4 a 12 

horas) após paragem ou redução do consumo prolongado e pesado de álcool, atingindo o 

pico de intensidade durante o segundo dia de abstinência e podendo melhorar 

marcadamente pelo quarto ou quinto dias. Todavia, depois da abstinência aguda, os 

sintomas de ansiedade, insónia e disfunção autonómica podem persistir em níveis de 

intensidade menores por até 3 a 6 meses. Menos de 10% dos indivíduos que desenvolvem 

abstinência do álcool revelam sintomas dramáticos (por exemplo, hiperatividade 

autonómica acentuada, tremores, “delirium” de abstinência de álcool). As convulsões 

tónico-clónicas ocorrem em menos de 3% dos indivíduos.  

A probabilidade de desenvolver abstinência de álcool aumenta com a quantidade e 

frequência do consumo de álcool. A maioria dos indivíduos com esta condição consome 

diariamente quantidades iguais ou superiores a 8 bebidas durante múltiplos dias. Todavia, 

existem grandes diferenças entre indivíduos, com riscos aumentados para aqueles com 

condições médicas concomitantes, história familiar de abstinência de álcool, abstinências 
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prévias e indivíduos que consomem drogas sedativas, hipnóticas e sedativas (DSM-V, 

APA, 2013). 

Os sintomas de abstinência podem servir para perpetuar os comportamentos do 

consumo e contribuir para a recaída, resultando em compromisso persistente dos 

funcionamentos social e ocupacional. Os sintomas que necessitam de desintoxicação com 

supervisão médica resultam em utilização hospitalar e perda de produtividade laboral. Em 

geral, a abstinência está associada a um maior compromisso funcional e a pior 

prognóstico (DSM-V, APA, 2013). 

 

2.5 Outras perturbações induzidas pelo álcool  

d. Outras perturbações induzidas pelo álcool  

As perturbações induzidas pelo álcool são descritas juntamente com as perturbações 

com as quais partilham fenomenologia (perturbações mentais induzidas por 

substâncias/medicamentos) e incluem: perturbação psicótica induzida pelo álcool 

(“Perturbações do Espectro da Esquizofrenia e Outras Perturbações Psicóticas”); 

perturbação bipolar induzida pelo álcool (“Perturbações Bipolares e Perturbações 

Relacionadas”); perturbação depressiva induzida pelo álcool “Perturbações 

Depressivas”; transtorno de ansiedade induzida pelo álcool (“Perturbação de 

Ansiedade”); perturbação do sono induzida pelo álcool (“Perturbações do Ciclo Sono-

Vigília”), disfunção sexual induzida pelo álcool (“Disfunções Sexuais”) e 

perturbações neurocognitivas major ou ligeira induzidas pelo álcool (“Perturbações 

Neurocognitivas”). Para delirium por intoxicação de álcool e delirium por abstinência do 

álcool ver os critérios e a abordagem de Delirium no capítulo “Transtornos 

Neurocognitivos”. “Esses transtornos são diagnosticados em lugar de intoxicação por 

álcool ou abstinência do álcool apenas quando os sintomas são suficientemente graves 

para justificar a atenção clínica independente” (DMS-V, APA, 2013).   

Os perfis de sintomas (e as caraterísticas associadas) para uma perturbação induzida 

pelo álcool assemelham-se aos das perturbações mentais independentes descritas no 

DSM-V e podem ter as mesmas consequências graves (por exemplo, tentativas de 

suicídio). Contudo, as condições induzidas pelo álcool são temporárias e observada após 

intoxicação grave e/ou abstinência de álcool, e muito provavelmente melhoram sem 
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tratamento formal numa questão de dias a semanas após a cessação da intoxicação e/ou 

da abstinência, sendo que para o seu diagnóstico a condição deve ser clinicamente 

relevante, provocando mal-estar e/ou défice social significativos e não ser mais bem 

explicada por outra perturbação mental não induzida pelo álcool (DSM-V, APA, 2013). 

As taxas das perturbações induzidas pelo álcool variam ligeiramente com a 

categoria do diagnóstico. De acordo com o DSM-V (APA, 2013), “o risco ao longo da 

vida de episódios depressivos major em indivíduos com perturbação pelo uso de álcool, 

é de aproximadamente 40%, mas apenas cerca de um terço a metade destes representam 

síndromes depressivas majores independentes observadas fora do contexto de 

intoxicação”. As perturbações ansiosas são igualmente prováveis enquanto os episódios 

psicóticos induzidos pelo álcool são raros (DSM-V, APA, 2013).  

 

2.6 Outras consequências ligadas ao consumo do álcool  

e. Outras consequências ligadas ao consumo de álcool 

 Os efeitos do consumo pesado e/ou prolongado de álcool fazem sentir-se ao nível 

da saúde física, podendo concorrer como fator de risco para o desenvolvimento de 

problemas/doenças como por exemplo, hepatite, cirrose hepática, gastrite, úlceras, 

hipertensão, colesterol, obesidade, diabetes, insuficiência cardíaca, Acidente Vascular 

Cerebral (AVC),  cancro do trato gastrintestinal, osteoporose ou ainda, nos filhos de mães 

alcoólicas, defeitos congénetios e alterações do desenvolvimento (ex.: Síndrome 

Alcoólica Fetal) (Corrao, Bagnardi, Zambona, & Arico, 1999, cit. in Gomes, 2010; 

Klatsky, 2004, cit. in Gomes, 2010; OMS, 2011/2014; Seitz, Pelucchi, Bagnardi, & 

Vecchia, 2012; Rehm & Shield, 2013; DSM-V, APA, 2013; Rodrigues, 2014).  

A sua ação no SNC pode ser especialmente devastadora, quer no caso do consumo 

pesado/abusivo quer no caso do consumo prolongado/dependente. De acordo com Gomes 

(2010), o álcool tem efeitos agudos e prolongados sobre as funções cerebrais e 

neuropsicológicas. O seu consumo excessivo produz atrofia cerebral mais marcada nos 

lobos frontais (parcial ou totalmente reversível se o indivíduo deixar de beber e mantiver 

a abstinência (Oscar-Berman, 2003, cit. in Gomes, 2010) que se associa a alterações 

cognitivas (défices cognitivos e défices graves de memória). Uma nota importante sobre 

os efeitos e delírios do álcool no SNC é que a sua gravidade e irreversibilidade são mais 
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prováveis quanto mais precocemente se iniciar o consumo abusivo/compulsivo do álcool. 

A este propósito, Spear (2002, cit. in Gomes, 2010) lembra que o consumo de álcool 

durante a adolescência pode alterar o desenvolvimento cerebral e, em especial, afetar o 

hipocampo, estrutura fundamental nos processos de memória e aprendizagem. Estas 

dificuldades podem, por seu turno dificultar o acesso do jovem a estruturas de pensamento 

mais abstratas e o fracasso na resolução da tarefas e conflitos desta etapa, capazes de gerar 

frustração e depressão. Estes estados emocionais poderão, por seu turno, funcionar como 

fatores de manutenção dos consumos, que servirão neste caso para mascarar os sintomas 

depressivos e assim adormecer a dor mental. Aqui a dependência pode instalar-se 

relativamente cedo, com efeitos mais devastadores para as funções cerebrais e 

neuropsicológicas. Num consumidor crónico, os efeitos do álcool no SNC podem incluir 

a atrofia e/ou perda (irreparável) de neurónios ou mesmo a perda real mielina 

(desmielinização) que se traduzem em défices graves ao nível da tomada de decisões, do 

auto-controlo e da memória. Uma perturbação amnésica persistente induzida pelo álcool 

pode surgir nestes casos, apesar de ser condição relativamente rara em que a capacidade 

para codificar novas memórias está gravemente prejudicada - Síndrome de Wernicke-

Korsakoff (DSM-V, APA, 2013). 

Os efeitos neuropsicológicos do abusivo/dependente de álcool são ainda 

observáveis em comportamentos perturbados ou desorganizados. Por exemplo, com o 

consumo de álcool verifica-se uma desinibição das respostas sexuais e agressivas com 

consequente aumento da probabilidade de envolvimento em relações sexuais não 

protegidas (e risco de contrair Infeções Sexualmente Transmissíveis como a síndroma da 

imunodeficiência adquirida (HIV)), e em comportamentos violentos (Guardia, 2004, cit. 

in Gomes, 2010). A evidência mostra que o consumo excessivo de álcool pode gerar uma 

agressão descontrolada dirigida ao outro (hétero-agressão) ou a si mesmo (auto-agressão 

que pode mesmo tomar a forma de suicídio) (Fals-Stewart, 2003; Tardiff, 2002; Garlow, 

2003; Greenfield, 1991, cit in Gomes, 2010). O prejuízo para outros indivíduos pode ser 

intencional, por exemplo, assalto ou homicídio (note-se que o álcool é a substância mais 

frequentemente associada aos homicídios), ou não intencional, por exemplo, um acidente 

de trânsito e/ou acidente de trabalho. O consumidor também se pode envolver na 

destruição e/ou vandalização de materiais, por exemplo, roupa, carros ou edifícios 

(Foltran, Gregori, Franchin, Verduci, & Gionannini, 2011; OMS, 2014). Estima-se que 
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cerca de 50% dos crimes violentos implicam pessoas que consumiram álcool, sobretudo 

no caso dos homicídios e agressões sexuais (Gomes, 2010).  

O consumo do álcool, além de interferir com a saúde física e mental como temos 

vindo a verificar, também interfere com as dimensões sócio-económicas da vida do 

sujeito dependente alcoólico, nomeadamente no que respeita à perda de rendimentos, 

desemprego, absentismo, baixo rendimento, acidentes laborais, estigma e barreiras no 

acesso à saúde. No que concerne a estas duas últimas consequências, sabemos que, muitas 

vezes, o consumo do álcool é interpretado pelos outros de forma negativa, podendo dar 

origem a marginalização ou exclusão social do alcoólico, com possível extensão do 

estigma à sua família (Hoeksema, 2004 cit in Global Status Report on Alcohol and Health 

the World Health Organizacion, 2014). A marginalização ou exclusão social pode, por 

seu turno, reduzir o acesso a bons cuidados de saúde, processo mediado pelas crenças 

sociais ligadas ao direito de acesso a esses serviços. A confirmar esta relação, diversas 

pesquisas revelaram, a partir de entrevistas, que muitos sujeitos sentiam que os 

consumidores de álcool devem receber menos prioridade no que respeita à saúde, uma 

vez que o seu comportamento contribui para a doença (Olsen, Richardson, Dolan, & 

Menzel, 2003 cit. in Global Status Report on Alcohol and Health the World Health 

Organization, 2014). Concluindo, a intoxicação, dependência ou abstinência de álcool 

pode resultar num mau desempenho referente aos principais papéis sociais repercutindo-

se numa maior pobreza e disfunção familiar (risco de separação e divórcio, e problemas 

de natureza conjugal, mais frequentes em mulheres com problemas ligados ao consumo 

de álcool (Gomes, 2010) e até estendendo-se à violência doméstica e sexual (Schmidt, 

Mäkelä, Rehm, & Room, 2010 cit. in Global Status Report on Alcohol and Health the 

World Health Organizacion, 2014). De acordo com muitos dos estudos já referidos, o 

consumo de álcool é um dos principais fatores de risco para o aparecimento de maus-

tratos familiares, nomeadamente, violência familiar e sexual contra crianças, um parceiro 

ou pessoas sob os cuidados do consumidor (Foltran, Gregori, Franchin, Verduci, & 

Giovannini, 2011; WHO, 2014). Talvez um dos aspetos mais graves aqui, seja o facto de 

um largo número de estudos revelar um risco aumentado de abuso de crianças associado 

ao consumo pesado de álcool (Rehm & Rossow, 2001, cit. in Gomes, 2010). Os efeitos 

do consumo e das alterações que provoca aos sujeitos (ex.: intranquilidade) podem ainda 

fazer-se sentir em amigos, colegas de trabalho ou mesmo desconhecidos.  
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Podemos concluir, desta secção, e de alguma investigação mais específica, que o 

álcool diminui a qualidade de vida do indivíduo alcoólico e, em muitos casos, daqueles 

que com ele se relacionam. Acredita-se que a Qualidade de Vida (QV), variável central 

no presente estudo, é afetada pelos efeitos que se fazem sentir em uma ou várias 

dimensões da vida do sujeito alcoólico, e embora a investigação sistemática sobre QV e 

alcoolismo não seja muito abundante, ela aponta para um impacto negativo. A QV vai 

permitir-nos avaliar de forma mais integrada a eficácia dos tratamentos desenvolvidos na 

Unidade de Alcoologia de Coimbra para sujeitos alcoólicos. Nesta relação, 

consideraremos ainda o papel de fator protetor/risco do autoconceito, uma variável central 

na estruturação do self e na sua capacidade de adaptação.  

 

2.7 Fatores de risco e proteção 

Dentro dos fatores de risco podemos distinguir, de acordo com a psicopatologia, 

entre fatores predisponentes, precipitantes e de manutenção. Os predisponentes incluem, 

por exemplo, as vulnerabilidades emocionais que se podem constituir ao longo do 

desenvolvimento. Já os precipitantes, são “a chave que abre a fechadura dos 

predisponentes”, e incluem frequentemente situações de stress ou dificuldade que 

desencadeiam incapacidades/disfuncionalidades. Sabe-se, também, que a personalidade 

tem algum valor preditivo que concorre com outros aspetos importantes da vida, tais 

como a qualidade das relações pessoais, a adaptação aos desafios da vida, o sucesso 

profissional, o envolvimento na sociedade, a felicidade, a saúde (McAdams & Olson, 

2010), para referir alguns. Os fatores de manutenção decorrem, algumas vezes, da 

repetição das circunstâncias traumáticas a que o indivíduo é sensível e, outras vezes, 

da forma como o retém, elabora e representa as próprias vivências (atribuição de 

significados positivos, curativos ou sentimentos de invulnerabilidade ou “otimismo 

irrealistas”, por exemplo). Ou seja, diferentes tipos de fatores de risco estão na base da 

experimentação, da manutenção e da compulsão do consumo de substâncias. Porém, é 

preciso realçar que a presença de fatores de risco não tem um efeito preditor direto do 

consumo, já que a sua influência é mediada por fatores protetores (Moreira, 2001, cit. in 

Precioso, Samorinha, Sousa, Antunes, & Manuel, 2014), definidos como características, 

variáveis ou acontecimentos que potenciam a capacidade de resiliência do individuo ou 

diminuem a probabilidade de ocorrência de um determinado fenómeno (Swadi, 1999, cit. 
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in Precioso et al., 2014). Neste sentido, o abuso/dependência de substâncias é 

determinado pela interação entre diversos fatores de risco e proteção, cuja presença per 

si não permite concluir sobre se existirá um consumo abusivo ou dependente (Adès & 

Lejoyeux, 1997).  

Especificamente, no caso do álcool, devemos considerar, em primeiro lugar, fatores 

de risco de natureza social e cultural. O desenvolvimento económico dos países, o 

aumento da produção e distribuição de bebidas alcoólicas e o maior poder aquisitivo 

constituem-se como fatores macrossociais de vulnerabilidade para o consumo do álcool 

e podem mesmo funcionar como barreira ao tratamento daqueles que já têm consumos 

abusivos ou dependentes. Note-se que se nos países mais desenvolvidos o consumo é 

promovido pelo poder aquisitivo, nos países menos desenvolvidos, ou nos grupos mais 

pobres dos países desenvolvidos, o consumo é favorecido pelos baixos preços que uma 

produção maciça permite. Em si mesma, a pobreza, o desemprego e a solidão ou exclusão 

social podem constituir fatores de risco para o consumo (Helman, 2003, cit. in Precioso, 

2014). De acordo com dados da World Health Organization os padrões de consumo de 

risco continuavam a predominar em indivíduos de extratos sociais baixos, sendo este tipo 

de consumo o que apresenta maiores danos. Mas não só a oferta e a acessibilidade 

funcionam como fatores de risco. Valores sociais e culturais na base da aceitação social 

e pouco restritiva do consumo explicam a tendência para desvalorizar os seus riscos e 

para o envolvimento em comportamentos problemáticos que podem levar a padrões 

desadaptativos e patológicos de consumo como é o caso da dependência (WHO, 2014). 

Lembre-se que a ingestão moderada do álcool, no nosso país é socialmente aceite, estando 

integrada nos hábitos quotidianos e fazendo parte do convívio entre familiares, amigos e 

outros contextos sociais (Precioso et al., 2014). Em alguns grupos o consumo, moderado 

ou abusivo, é mesmo estimulado ou imposto como meio de integração, pertença ou de 

evitamento do isolamento/exclusão social, por exemplo. 

Também as suas propriedades enquanto substância psicoativa devem ser 

consideradas no momento de avaliar o risco de desenvolver problemas relacionados com 

o álcool, como seja a rapidez com que atinge o SNC, e rápida produção de efeitos (os 

iniciais geralmente positivos como desinibição, humor elevado ou euforia, por exemplo) 

e desejados (ex.: calmante, anestésico, antidepressivo).  
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De extrema importância são também os fatores de risco familiares. É dentro da 

família que as crianças encontram os seus primeiros modelos de referência e, portanto, o 

fato das pessoas mais próximas consumirem álcool pode promover o desenvolvimento de 

uma atitude positiva e tolerante face ao consumo, podendo inclusivamente incentivá-lo 

(Precioso et al., 2014). Eles firmaram que diversas pessoas próximas (pai, mãe, irmão, 

familiares, amigos e outros) eram consumidores e/ou já lhes tinham oferecido bebidas 

alcoólicas, confirmando a influência de variáveis microssociais no início ou na 

manutenção do consumo. Os resultados deste estudo apoiam a tese de que os jovens que 

crescem num ambiente microssocial (família e grupo de amigos) onde se consome álcool 

e/ou em que este não é desaprovado, estão em maior risco de serem consumidores, do que 

aqueles que crescem num ambiente onde o consumo é menor (recorde-se que a maioria 

dos consumidores refere ter começado a consumir em casa dos pais ou de familiares) 

(Precioso et. al., 2014). Alguns autores falam mesmo de uma predisposição genética para 

o consumo compulsivo de álcool que seria, em parte, justificada pela presença de 

progenitores também com padrões de consumo abusivo ou dependente (Bennett, 2002). 

Mas não são apenas estes, os fatores de risco para o consumo de álcool. Um seio familiar 

instável pode ser em si mesmo problemático e funcionar como fator predisponente, 

precipitante ou de manutenção do consumo abusivo/dependente de álcool.  

No que toca a fatores individuais e características da personalidade, Rahiouni e 

Reynaud (2008), enfatizam as questões temperamentais, designadamente, o nível elevado 

de procura de sensações e de ativação emocional, o fraco evitamento do perigo ou a 

timidez, a auto-estima reduzida, as dificuldades em resolver problemas interpessoais, a 

lenta recuperação do equilíbrio após um momento de stress e a dificuldade em enfrentar 

situações difíceis e em estabelecer relações estáveis e satisfatórias. A fragilidade egóica, 

a baixa tolerância à frustração, a impulsividade, o comportamento passivo-dependente ou 

a ilusão de omnipotência foram algumas das carecterísticas identificadas por Miler (1986, 

cit. in Dias, 2006). O neuroticismo segundo Eysenck inclui comportamentos frequentes 

ou recorrentes que são definidos em termos de conjuntos intercorrelacionados de 

respostas habituais. Um índividuo com um score elevado em neuroticismo, então pode 

ser descrito como sendo ansioso, preocupado, rabujento e frequentemente deprimido. Ele 

tende a dormir mal e a sofrer de vários transtornos psicossomáticos. É extremamente 

emotivo, reagindo exageradamente a todos os tipos de estímulo e tem dificuldade para 
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acalmar-se depois de uma situação emocionalmente tensa. Suas fortes reações atrapalham 

um ajustamento adequado, fazendo-o reagir de maneira irracional e às vezes rígida. Neste 

sentido Eysenck refere que se o indivíduo com neuroticismo elevado tivesse que ser 

definido com uma única palavra, poderíamos dizer que ele é preocupado: sua principal 

caraterística é uma constante preocupação com ações e fatos que poderiam ter dado errado 

e uma forte reação emocional de ansiedade diante desses pensamentos (Eysenck & 

Eysenck, 1975). Em menor grau, as perturbações de ansiedade e humor parecem, do 

mesmo modo, associar-se aos consumos abusivos/dependentes de álcool (Carver & 

Connor-Smith, 2010). No mesmo sentido, Rahiouni e Reynaud (2008), apontam as 

perturbações da personalidade e do humor como potenciais facilitadores do abuso de 

substâncias psicoativas. Um estudo realizado na Unidade de Alcoologia do Porto concluiu 

que o elevado consumo de álcool era responsável por prejuízo do funcionamento 

cognitivo, e comorbido com perturbações ansiosas, depressivas e de personalidade 

(Coutinho, Almeida, Santos, Onofre, Silva, Marques, & Paz, 2009). 

Interessa ainda destacar o funcionamento psicológico do sujeito alcoólico, porque 

são erros no processamento da informação, na elaboração dos conflitos internos e na 

regulação das emoções que podem estar na base do consumo abusivo ou compulsivo. 

Segundo Valadão (2009), a dependência leva, em última análise, a uma redução e até 

mesmo destruição da função adaptativa do Ego, na sua capacidade de lidar com a 

realidade, principalmente a sua capacidade de conter e processar estados de dor mental 

(Valadão, 2009). O álcool surge aqui como uma resposta, uma estratégia de coping, mas 

desadaptativa, para aliviar estados e conflitos internos dolorosos e emoções negativas 

(ex.: sentimentos de vazio, solidão e depressão, sentimentos de rejeição, vergonha, 

aborrecimento ou raiva) (Wurmser, 1977/1994, cit. in Dias, 2006) e torná-los suportáveis. 

Na incapacidade de pensar e elaborar a dor mental, o alcoólico substituí o pensamento 

pela ação (Sequeira, 2006), processo designado por “acting out”, e faz do comportamento 

a principal forma de comunicação de mal-estar. A incapacidade de encontrar um novo 

equilíbrio interno e de satisfazer as suas necessidades afetivas leva a que se instale um 

estado crónico de frustração que é agido no consumo, perpetuando-o (Liberman, 1981, 

cit. in Sequeira, 2006), e funcionando a gratificação imediata produzida por ele como 

reforço adicional à sua manutenção. A gratificação associada ao álcool pode estar 

associada ao desbloqueio dos afetos, até porque uma caraterística particular dos sujeitos 
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alcoólicos é a alexitimia ou incapacidade para reconhecer e expressar afetos. «O álcool 

funciona para muitos deles como uma verdadeira droga antialexitímica», ou reveladora 

de afetos escondidos com manifestação de sentimentos que antes não conseguiam nem 

experimentar nem expressar como agressividade, alegria, tristeza ou amor (Neto, 1997).  

Por fim, quanto a fatores de proteção, basta inverter a lógica dos de risco para os 

identificarmos – menos pressão social e cultural para o consumo, seio familiar estável 

(vínculos positivos e apoio emocional, sistema estruturado e normativo, comunicação 

clara, aberta e sincera) e sem padrões de consumo patológicos, expectativas positivas face 

ao futuro, responsabilidade, boa capacidade de adaptação e autocontrolo, boa capacidade 

de autorregulação (emocional), utilização dos conhecimentos e estratégicas de coping 

eficazes (Palha, 2007; Hurtado, 2004, cit. in Serra, 2014), para referir alguns. 

É objetivo da Unidade de Alcoologia da Região Centro (Coimbra) enquanto 

instituição de saúde compreender o valor explicativo das combinações dinâmicas dos 

fatores de risco e proteção para adaptar metodologias de avaliação progressivamente mais 

precisas, e que potenciam uma intervenção eficaz. A corroborar esta tese, Moreira (2001, 

cit in Precioso, 2014) refere que é possível a redução ou eliminação da influência de 

determinados fatores de risco e/ou a promoção de fatores protetores através da realização 

de intervenções psicológicas e de programas de prevenção. Efetivamente a variável 

autoconceito é fundamental para percebermos a psicopatologia dos alcoólicos e 

consequentemente a podermos construir em contexto terapêutico.  

Neste sentido propomo-nos a estudar a variável autoconceito potencialmente 

influente no desenvolvimento das perturbações relacionadas com o consumo do álcool, 

pelo que o primeiro passo é considerar os fatores que poderão contribuir para esta 

vulnerabilidade. Dizemos que um indivíduo está em risco para o abuso de álcool, quando 

os fatores de risco exercem um peso superior aos fatores de proteção – quando possui e 

está envolvido por condições que, em associação, criam propensão para uso ou abuso de 

álcool, sendo exemplo a baixa autoestima,  a autoanulação,  a impulsividade, o baixo 

autoconceito. Portanto, o autoconceito que o indivíduo tem sobre si é fundamental para 

predizer o seu valor no que respeita aos fatores de risco e proteção. A literatura científica 

refere-nos que um indivíduo com autoconceito negativo está sob risco no que respeita aos 

consumos de bebidas alcoólicas. Dada a importância desta variável em estudo, bem como 

as respetivas componentes deste construto, dando especial importância à autoeficácia, a 
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Unidade espera compreender a dinâmica dos vários fatores de risco e proteção conforme 

já foi referido anteriormente. Importa acrescentar que tratando-se de um estudo de 

doutoramento, houve necessidade de circunscrever as variáveis a considerar para analisar 

os potenciais efeitos do tratamento desenvolvido na Unidade de Alcoologia. Passaremos 

então à concetualização do construto autoconceito, à sua definição bem como ao 

enquadramento das respetivas componentes deste grande construto, dando especial 

importância à variável autoeficácia. 

 

3. Concetualização do Autoconceito 

3.1 Construto do autoconceito 
O constructo do autoconceito devido à sua importância, tem sido amplamente 

investigado nas mais diversas áreas. Inicialmente estudado por filósofos, teólogos, 

historiadores e outros, é nos finais do século XIX (1890), com William James, que o 

termo é investigado de modo mais sistemático, demarcando-se das posições filosóficas 

iniciais e ligando-se à Psicologia do Eu.  
William James foi o primeiro autor a analisar o autoconceito numa perspetiva 

psicológica. O autor considerou que o self do indivíduo estaria dividido em "The I” e "The 

Me", sendo o “The I” o Eu conhecedor, ou seja, o aspeto do Eu que, de modo subjetivo, 

organizaria e interpretaria a experiência do indivíduo (Eu como sujeito). Neste sentido, é 

através do “The I” que o sujeito seria capaz de perceber, pensar e refletir quer sobre a 

realidade envolvente, quer sobre ele próprio. Assim, quando se tornasse ele próprio alvo 

do conhecimento, o sujeito seria o objeto, “The Me”, e representaria o Eu enquanto 

conhecido (Eu como objeto). Deste modo, o “I” é responsável pela construção do Me, 

sendo este último a imagem que o sujeito tem de si - o autoconceito (Green, 2002). O 

"The Me" teria como constituintes: o self material - que se refere a tudo o que o indivíduo 

possuísse e pudesse apelidar de "meu" (corpo, família, bens); o self social - que 

corresponderia aos aspetos relativos à sua relação com os outros (papéis, estatuto social, 

relações, personalidade); o self espiritual seria, na perspetiva de James, o mais oculto e 

interior, mas simultaneamente o mais estável (estados de consciência, pensamentos, 

emoções, desejos). Estes constituintes estão ordenados hierarquicamente e conferem ao 

sujeito a sua individualidade (The pure Ego) (Simões, 1997).  
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Na época, James postulou ser necessário para o verdadeiro conhecimento do Eu, 

além de ter em conta os seus constituintes, considerar os sentimentos e emoções por eles 

evocados, bem como as ações que os preparam (Vaz-Serra, 1986a).  
Outro autor de referência neste construto é Coley que em 1902 desenvolveu a 

Teoria Looking Glass Self, na qual defende que o self se desenvolve a partir das interações 

do sujeito com a sociedade (feedback), nomeadamente com as pessoas significativas para 

o indivíduo, que funcionariam como um espelho.  

Deste modo a imagem construída acerca de si, depende da informação que os outros 

lhe fornecem e da leitura que o sujeito faz da mesma (Azevedo, 1999). Também Mead 

(cit in Azevedo, 1999) enfatiza a importância das interações estabelecidas pelo sujeito 

com os outros na criação da imagem acerca de si. Para este autor, o autoconceito surge 

da observação e interação do indivíduo com os outros, através das quais o sujeito 

aprenderia as regras sociais e modelaria o seu comportamento de modo agir 

adequadamente (do modo como os outros esperam).  

Tal como James, Mead distingue a faceta "The Me", sublinhando a importância das 

reações dos outros na perceção que o indivíduo tem de si próprio (Burns, 1982, cit in 

Azevedo, 1999), contudo para Mead, o “The I” estaria relacionado com o sentido da 

liberdade, a iniciativa e a impulsividade do sujeito. Assim, o comportamento humano 

evoluiria do “The I” para o “The Me”, sob a influência da sociedade, dos seus princípios 

e regras, sendo através da interação com os outros que o indivíduo adotaria determinadas 

perspetivas e papéis, agindo da mesma forma como os outros relativamente a si (Azevedo, 

1999). Apesar da singularidade presente em cada uma das perspetivas apresentadas 

anteriormente, elas são mais semelhantes ou complementares do que dissemelhantes e 

uma perspetiva de conjunto será a mais adequada para uma compreensão integrada 

daquilo que hoje definimos como autoconceito.  

O autoconceito pode ser definido de uma forma simples, como a perceção que o 

indivíduo tem de si próprio e o conceito que, devido a isso, forma de si (Vaz-Serra, 1988). 

O mesmo autor diz-nos que o autoconceito se estrutura/constrói com base no modo como 

o comportamento de um indivíduo é julgado pelos outros;  no feedback que o sujeito 

retém sobre o seu próprio desempenho (competência vs incompetência); na comparação 

do comportamento com os seus pares sociais (satisfeito vs insatisfeito); e ainda no 

julgamento sobre o próprio comportamento tendo em conta as normas do grupo (satisfeito 

vs insatisfeito). Ou seja, de acordo com este autor existem qutro tipos de influência na 
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construção do autoconceito: o modo como os outros observam o indivíduo (origina 

fenómenos em espelho, levando o indivíduo a observar-se da maneira como os outros o 

consideram); a noção que o indivíduo guarda do seu desempenho em situações 

específicas; o confronto da conduta do indivíduo com a dos pares sociais (com quem se 

identifica); e a avaliação dum comportamento específico em função dos valores 

veiculados por grupos normativos. Todos estes fatores contribuem para a formação do 

autoconceito com características positivas ou negativas (Vaz-Serra, 1988b), mas é preciso 

salientar que, no que respeita às avaliações dos outros, estas não têm todas o mesmo valor. 

Nesta sequência, Simões (1997, p.204) salienta que "os outros significativos, (...) são as 

pessoas que têm significado para o sujeito, significado que é essencialmente afectivo; 

são as pessoas a cujas ideia, valores, formas de estar na vida, nós, enquanto sujeitos, 

atribuímos um significado muito especial, chegando mesmo a identificarmo-nos com 

elas, total ou parcialmente". Assim, a intervenção dos pais no desenvolvimento do 

autoconceito é indiscutível, mas importante também, é o papel dos professores e colegas, 

já que muito tempo da vida do indivíduo é passado na escola. 

Também as avaliações pessoais podem não ser avaliações refletidas, pois algumas 

são fruto de comparações sociais. Nestas, "o grupo é fonte de normas e valores (grupo 

normativo) e de padrões de auto-avaliação (grupo comparativo)" (Vaz-Serra, 1986, 

p.65).  

É um construto que ajuda a compreender aspetos importantes do comportamento 

humano, como a uniformidade, a consciência e a coerência da conduta observável, a 

noção de identidade e a manutenção de certos estereótipos de ação na continuidade do 

tempo” (Vaz-Serra, 1988, p.109). O conceito que o indivíduo tem de si próprio atravessa, 

condensa ou captura a essência de muitas outras variáveis (motivos, necessidades, 

atitudes, valores, personalidade) e, deste modo constitui uma variável mais simples e mais 

central com que podemos lidar (Finn, Martin, & Phil, 1987). O mesmo autor argumenta, 

que quanto melhor o autoconceito, melhor é o desempenho do indivíduo desde que em 

situação de igualdade relativamente a aptidões com os que lhe servem de comparação. 

Deste modo, o fracasso escolar, o êxito e progresso na carreira, as dificuldades de 

relacionamento interpessoal podem nada ter a ver com qualidades intelectuais, mas serem 

simplesmente o reflexo de um autoconceito pobre, que, como nos diz Gecas (1982), é um 

construto fundamental da personalidade influenciado por diversos fatores que vão desde 
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o aspeto físico, ao nível de inteligência, emoções, padrão cultural, família e o próprio 

status social.  

  

3.2 Componentes do autoconceito 
Relativamente às componentes do autoconceito estas são diversas. Contudo 

algumas, pela sua importância, como a autoestima, autoeficácia e a autoimagem são mais 

frequentemente referenciados pelos diversos autores. 

Hamachek, 1970 (cit. in Peixoto, 1999) considera que a autoestima se refere à 

extensão na qual admiramos ou valorizamos o "self”. De acordo com o autor, o 

autoconceito e autoestima representariam, respetivamente, o que pensamos e o que 

sentimos acerca de nós próprios. Pode então ser definida como "a avaliação que o 

indivíduo faz das suas qualidades ou dos seus desempenhos, virtudes ou valor moral", 

sendo provavelmente a componente do autoconceito de maior realce do ponto de vista 

clínico (Vaz-Serra, 1988b, p.102). 

Já o conceito de autoefícácia foi elaborado (e desenvolvido) por Bandura, teórico 

da Aprendizagem Social, que a define como "os julgamentos do sujeito acerca das suas 

capacidades para organizar e executar os cursos de ação necessários para atingir 

determinados tipos de desempenhos. Não se refere às competências que o sujeito possui, 

mas ao julgamento acerca do que o indivíduo pode fazer, quaisquer que sejam as 

competências que ele possua" (cit in Azevedo 1999, p.23). Assim, a autoefícácia é um 

processo cognitivo, uma vez que lida com julgamentos percebidos ou avaliações feitas 

pelos indivíduos acerca da sua competência para desempenhar adequadamente uma 

determinada tarefa específica (Bandura, 1997; cit in Marlatt & Gordon, 1993).  

Bandura diferencia a autoefícácia de conceitos relacionados, como a autoestima 

(lida com a competência percebida no desempenho de situações específicas) ou o 

autoconceito (refere-se a uma autoimagem global entre uma ampla variedade de 

situações). Estas expetativas globais e específicas podem ser independentes umas das 

outras, por exemplo um indivíduo com autoimagem geral muito positiva, pode sentir-se 

incapaz de executar atos específicos, como: tocar piano, pintar, entre outros (cit. in 

Marlatt & Gordon, 1993). 
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Por sua vez, Palenzuela (1997), considera a autoeficácia como as autoperceções em 

que o indivíduo acredita e confia na sua capacidade e eficácia para enfrentar o meio 

ambiente com efetividade e êxito, levando assim a consequências desejadas.  

Para uma melhor clarificação dos termos autoconceito e autoeficácia, Miler e 

Pajares propõem a seguinte comparação: a autoeficácia refere-se à avaliação, num 

determinado contexto, das competências do indivíduo necessárias à realização de uma 

determinada tarefa com sucesso. A autoeficácia pode definir-se como a avaliação das 

capacidades do indivíduo para realizar determinados comportamentos, numa situação 

específica. Relativamente ao autoconceito, os autores consideram que este não se reporta 

a um nível de tão grande especificidade, ou seja, mesmo em situações de autoavaliação 

em áreas específicas do autoconceito (matemática, história, entre outras), essa avaliação 

não se refere a tarefas específicas que permitam a representação de competências (Pajares 

& Miller, 1994, cit in Azevedo, 1999).  

Relativamente à autoimagem, Vaz-Serra (1986) define-a como o conjunto de 

perceções formadas quando a pessoa se constitui o objeto da sua própria observação, ou 

seja, são as perceções que o sujeito constrói, em que ele próprio é o objeto. Cada indivíduo 

constrói várias autoimagens, contudo mais importante que a sua diversidade, é o valor 

que cada indivíduo atribui a essas autoimagens e a hierarquia que estabelece entre elas. 

Para o indivíduo tem maior significado as autoimagens a que atribui maior importância 

(ex: autoimagem como profissional), são mais estáveis e consistentes, localizam-se, por 

isso, num plano hierárquico superior. São estes aspetos (valoração e hierarquia) que têm 

maior impacto a nível do autoconceito.  

 

3.3 Autoconceito e Alcoolismo 

Dentro dos constituintes do autoconceito, a autoimagem é considerada pela 

investigação um problema central no alcoolismo. A maioria das teorias sobre a relação 

entre a autoimagem dos alcoólicos e o seu comportamento, têm derivado mais de 

observações clínicas do que de estudos empíricos. Grande parte das observações tem 

realçado uma tendência dos alcoólicos em subavaliar-se e revelado que uma fraca 

autoimagem está na base da maioria dos problemas comportamentais da população 

alcoólica (Vaz-Serra & Firmino, 1986; Sorell, Silvia, & Busch-Rossnagel, 1993; 

Almeida, Gomes, Breda, & Lameiras, 1999). Apesar da hipótese de que os alcoólicos 
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possuem uma fraca autoimagem ter sido validada pelos estudos passados, a representação 

do alcoolismo tem sofrido alterações, sendo por isso pertinente questionar a influência 

destas na autoimagem dos dependentes do álcool. Num estudo efetuado por Brígido 

(2011), o autor concluiu que os alcoólicos apresentavam uma identidade, autosatisfação 

e comportamento menos favoráveis, bem como uma visão mais negativa de si quanto ao 

bem estar físico, à ética-moral, personalidade, ao papel e valor como membro familiar e 

indivíduo social. A este propósito, outro estudo (Sorell, Silvia, & Busch-Rossnagel, 1993) 

analisou comparativamente as diferenças de género no grupo de dependentes do álcool, 

e os autores concluíram que as mulheres alcoólicas apresentam uma autoimagem mais 

débil que a contraparte masculina, contudo esta fragilidade não se verificava a todos os 

níveis. A mulher alcoólica apresentou-se mais negativa quanto à autosatisfação, 

personalidade e papel social, mas mais positiva no que respeita à identidade, 

comportamento, bem-estar físico, ética-moral e quanto ao seu papel e valor na família A 

teoria e investigação em alcoolismo sugerem que a masculinidade e feminilidade 

psicológica e a autoestima estão relacionadas com o alcoolismo feminino. Num estudo 

com sessenta mulheres alcoólicas e sessenta não alcoólicas (Sorell, Silvia, & Busch-

Rossnagel, 1993), concluíram que as mulheres não alcoólicas apresentavam uma 

autoestima mais elevada e que se referiam à orientação do seu papel de género como 

predominantemente andrógino e masculino. A masculinidade psicológica foi o fator 

major na distinção das mulheres com e sem dependência do álcool, bem como um melhor 

preditor da autoestima. Outro estudo levado a cabo por Almeida, Gomes, Breda e 

Lameiras (1999), com uma amostra de 170 doentes alcoólicos, cuja avaliação do 

autoconceito foi realizada em três momentos (admissão para tratamento em internamento, 

alta e um mês após a alta), encontram uma ligeira diminuição do autoconceito nos homens 

relativamente às mulheres e, que as diferenças encontradas entre os sexos, nos vários 

momentos de avaliação, se verificam à custa da maturidade psicológica e da autoeficácia. 

Ainda concluíram, que o autoconceito apresenta valores mais baixos na população geral, 

e que os doentes com valores mais baixos são mais severamente dependentes, com 

escolaridade mais baixa, desempregados e reformados e com diagnóstico psiquiátrico 

associado. A este respeito Vaz-Serra e Firmino (1986) concluem que existe uma tendência 

geral para que os indivíduos com perturbações emocionais como é o caso dos sujeitos 

com síndrome alcoólica, apresentem um autoconceito mais pobre relativamente à 

população geral.  
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 Todas estas investigações referenciadas são de inegável valor, dado que traduzem 

a importância clínica deste construto. 

Efetivamente um autoconceito mais elevado é um importante preditor de um estilo 

de vida mais saudável. Esta constatação vem ao encontro dos estudos de Faria e Fontaine 

(1992), que salientam o carácter preditivo do autoconceito, quer na realização e 

ajustamento do indivíduo, quer na sua integração social, bem estar psicológico e 

equilíbrio geral. Sabemos que todas as dimensões do autoconceito são importantes, mas 

interessa-nos em particular a autoeficácia. A escolha justifica-se porque a intervenção 

psicoterapêutica na UAC parte de pressupostos, no âmbito da entrevista motivacional em 

que a promoção da autoeficácia é um elemento central no tratamento dos sujeitos com 

síndrome alcoólica, que visa sobretudo aumentar a qualidade de vida destes sujeitos. 

Sabemos que a autoeficácia pode ser considerada um elemento chave na motivação para 

a mudança e um bom indicador de resultados do tratamento da síndrome alcoólica (Miller 

& Rollnick, 2001).  

 

3.4 Autoeficácia  
Segundo Bandura (1997), todo o indivíduo possui um sistema próprio que lhe 

permite exercer um determinado domínio sobre o meio ambiente e as suas crenças, 

influenciando as suas condutas subsequentes. Este autosistema engloba a simbolização 

(capacidade de simbolizar/representar mentalmente uma ideia), a experiência vicariante 

(capacidade de aprender com os outros), a antecipação (capacidade de planificação 

estratégias alternativas face a problemas), a autorregulação (capacidade que o indivíduo 

tem de regular a própria conduta) e a autorreflexão (capacidade de 

introspeção/autoavaliação). Neste sentido, o autor considera que a partir destas 

competências o indivíduo pode avaliar e alterar o seu pensamento e conduta, direcionando 

e redirecionando a sua vida e as suas escolhas. 

Bandura (1997), no âmbito da sua reflexão sobre autoeficácia enquanto modelo 

psicológico, supõe que uma das principais adversidades nos modelos educativos 

comumente usados, é que estes tentam ensinar às pessoas como devem proceder para 

manterem uma conduta consensualmente correta. A este propósito, considera que o que 

realmente importa ensinar são competências de promoção da sua autoeficácia, ou seja, 
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capacidades de autorregulação que lhes permitam exercer controlo sobre elas mesmo e 

sobre os outros, visando a manutenção de comportamentos saudáveis. A autorregulação 

pressupõe competências de automonitorização, que possibilitem ao sujeito o 

reconhecimento de situações nas quais deve conseguir autorregular-se, promovendo 

condutas saudáveis através de mudanças no comportamento autodirigido. Azzi e 

Polydoro (2006), corroborando a ideia de Bandura, e opondo-se aos princípios 

behavioristas que encaram a aprendizagem como sendo o resultado da ação de fatores 

ambientais e de respostas do indivíduo, defendem que o princípio basilar da Teoria 

Sociocognitiva é a perspetiva da atividade humana. Todos os indivíduos são dotados de 

condições para exercer a sua capacidade de agir, que é intencional, antecipatória, reativa 

e reflexiva. 

Na execução de uma atividade, o sucesso e o alcance dos resultados pretendidos 

depende, em grande medida, das competências dos indivíduos. No entanto, essas 

competências sofrem influência da avaliação realizada sobre as mesmas (Bandura, 1986). 

Quando um indivíduo subestima a sua capacidade de ação, inibe-se de realizar tarefas que 

perceciona como demasiado exigentes para si. Contrariamente, quando um indivíduo 

sobrestima a sua capacidade de desempenho, pode executar tarefas para as quais não tem 

competências suficientes obtendo deste modo resultados negativos. Uma avaliação 

realista das suas capacidades torna-se assim crucial para obter sucesso. De acordo com 

Bandura (1977), as crenças de autoeficácia desenvolvem-se e modificam-se através de 

quatro fontes: experiência de domínio (êxito); experiência vicariante; persuasão social e 

excitação emocional, com níveis diferentes de impacto sobre o indivíduo. As experiências 

de êxito prevêem que à medida que o indivíduo experimenta sucessos consecutivos no 

desempenho de uma tarefa, torna-se confiante. Uma vez estabelecida e aumentada, a 

autoeficácia numa tarefa específica, esta tende a generalizar-se a tarefas semelhantes. A 

experiência vicariante consiste na observação de desempenhos positivos em tarefas 

consideradas ameaçadoras sem observação de consequências adversas o que gera 

expectativas positivas face ao confronto com a tarefa. A persuasão verbal prevê que 

mediante induções verbais positivas, especialmente de pessoas significativas ou 

percecionadas como competentes, o indivíduo desenvolve crenças positivas sendo levado 

a acreditar que obterá sucesso mesmo perante tarefas nas quais já experimentou fracasso. 

A excitação emocional também influi significativamente nas capacidades do indivíduo, 
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uma vez que, dependendo de como ele se sente diante de uma determinada situação, fará 

um julgamento de suas competências. 

A autoeficácia possibilita, deste modo, uma estimativa da probabilidade de alcance 

de um determinado objetivo, sem fazer uma referência explícita à comparação com 

terceiros, ainda que o processo de comparação social influencie a formação da 

autoeficácia – as experiências vicariantes – esta é, sobretudo, aferida a partir das 

experiências de realização pessoal, pois remete para aquilo que se crê ser capaz de 

alcançar com sucesso, independentemente dos outros serem ou não. Neste sentido, influi 

na forma como as pessoas sentem, pensam e se comportam, sendo um sistema importante 

para que o indivíduo atinja os objetivos e execute com sucesso as tarefas a que se propôs 

(Bandura, 1997). As expectativas de autoeficácia podem influenciar o modo como a pessoa 

lida com situações novas (Salanova, Grau, & Martínez, 2006), influindo no seu 

comportamento, nas suas cognições e nos seus aspetos emocionais, podendo determinar 

a quantidade de esforço que o indivíduo investe e a duração desse investimento (Bandura, 

1997; Ribeiro, 1995). As expectativas de autoeficácia podem, deste modo, afetar a 

motivação do sujeito em enfrentar as novas situações (Salanova, Grau, & Martínez, 

2006).  

Diversas investigações (Bandura, 1997; Scholz, Doña, Sud, & Schwarzer, 2002) 

têm demonstrado que um elevado sentimento de autoeficácia está relacionado com uma 

melhor qualidade de vida, uma maior realização pessoal e uma melhor integração social. 

Sendo que, um elevado sentimento de autoeficácia opera como um facilitador dos 

processos cognitivos que podem conduzir a um melhor desempenho em diversas 

situações, incluindo na tomada de decisão e na resolução de problemas. Um baixo valor 

de autoeficácia está associada a perturbações como a depressão, ansiedade, baixa 

autoestima, pensamentos pessimistas e dependências de álcool e/ou outras drogas (Araújo 

& Melo, 2011).   

Portanto, sabemos que a variável autoeficácia é muito importante e é preditiva de 

sucesso terapêutico e de qualidade de vida positiva. Iremos ver de seguida como é que 

esta variável é importante no que concerne ao tratamento dos sujeitos com síndrome 

alcoólica.  
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3.5 Autoeficácia e tratamento da síndrome alcoólica  

O valor da autoeficácia no doente alcoólico é diminuído e portanto é fundamental 

que esta variável seja considerada. Por isso é que ela está implícita no tratamento da  UAC 

visto que é uma variável preditora do sucesso terapêutico e também funciona como 

moderadora no que concerne à psicopatologia do alcoólico, uma vez que medeia a 

qualidade de vida, considerada como medida da eficácia do tratamento. Voltaremos a este 

tópico mais à frente. Importa para já, continuar na linha de pensamento da variável 

autoeficácia e tratamento (alcoolismo). A este respeito, o terapeuta pode usar todos os 

princípios da entrevista motivacional, e ajuda a pessoa não só a perceber que tem um 

problema grave, mas a orientá-la para a resolução desse problema. No entanto, se o 

indivíduo não percebe que pode ocorrer a mudança, então não haverá esforço para mudar 

e o trabalho do terapeuta será tido em vão. Muitas mensagens promovem a auto eficácia, 

sendo que uma delas é a responsabilidade pessoal, ou seja, só o indivíduo pode e deve 

fazer a sua mudança, pois ninguém pode fazê-la por ele. Resumindo, este princípio 

(autoeficácia) refere que a crença na possibilidade de mudar é um motivador importante, 

o indivíduo é responsável por decidir e realizar mudanças pessoais. Mais ainda, o 

indivíduo tem total responsabilidade nas mudanças de modo a estimular a perceção de 

um locus de controlo interno.  

O locus de controlo defíne-se como "uma crença, perceção ou expectativa de 

controlo de reforço, dizendo-se interno o indivíduo que julga controlar os 

acontecimentos, e externo o que pensa que eles dependem fundamentalmente dos outros 

ou da sorte" (Barros, Barros, & Neto, 1992). De acordo com este conceito "o que se 

valoriza é a perceção e consequente expectativa que cada um apresenta sobre o papel 

que as suas acções têm no curso das próprias vidas e a percepção da relação que essas 

acções têm com os reforços obtidos" (Relvas, 1983, p.149). Todavia, Ruter considera que 

um índividuo com locus de controlo interno, possuidor de forte crença que pode controlar 

o seu próprio destino, é provável que: "esteja mais atento aos aspetos do meio ambiente 

que fornecem informações úteis para o seu futuro comportamento; procure melhorar as 

condições ambientais; atribua maior valor às competências ou reforços de realização e 

se sinta geralmente mais interessado com as próprias capacidades, particularmente com 

os insucessos; e se mostre mais resistente às tentativas subtis para o influenciar." (Rotter, 

1966, p.25). Assim, o indivíduo tem direito a fazer as suas próprias escolhas, sendo estas 
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feitas de um modo informado, havendo assim um progresso dos objetivos concretizáveis 

de modo a que se aumente o sentimento de autoeficácia (Leite, Drachler, Centeno, 

Pinheiro, & Silveira, 2002). Desta forma, o sujeito com síndrome alcoólica acredita na 

sua capacidade de realizar e/ou ter êxito em deixar de beber bebidas alcoólicas. Estudos 

demonstram que a autoeficácia nas dependências/álcool e outras drogas, está associado à 

experiência de ter tido autocontrolo em diversas situações de risco (Marlatt, Baer, & 

Quigley, 1995). Nessa linha, espera-se que sujeitos que estejam seguindo o tratamento da 

sua dependência alcoólica tenham maior expectativa de autoeficácia do que os não 

aderentes a esse tratamento. Assim, verificamos que esta variável é basilar no tratamento 

do alcoolismo e espera-se que seja preditora da uma boa qualidade de vida. 

No seguimento do tópico anterior, já tínhamos referido o papel da autoeficácia 

(preditor) e da sintomatologia psicológica (moderador) na qualidade de vida  considerada 

como medida de eficácia do tratamento.  

Pese embora, o foco da nossa investigação se dirija mais para o construto 

autoconceito, mais precisamente dentro da variável autoeficácia, também não podemos 

descurar a variável psicopatologia, uma vez que esta poderá influenciar negativamente os 

níveis da variável autoeficácia Também foi evidente aquando da pesquisa bibliográfica, 

as referências que diversos autores salientaram no que concerne à relação existente entre 

álcool e psicopatologia. Neste sentido iremos de seguida debruçar-nos sobre esta relação 

(álcool e psicopatologia).  

 

3.6  Síndrome Alcoólica e Psicopatologia 

Referência à relação entre alcoolismo e psicopatologia são comuns, sendo que um 

certo grau de sobreposição deve ser esperado em qualquer tipo de população com 

dependência alcoólica. Mais importante, o álcool é uma “medicação” disponível para 

muitos tipos de doença mental, nomeadamente, perturbações ansiosas, depressivas, 

psicóticas ou esquizofrénicas, muitas responsáveis por transtornos da personalidade 

(Edwards, Marshall, & Cook, 2005). Assim, Khantzian e Lane (1985, cit. in Gago & Neto, 

2001), sugerem como hipótese, que os indivíduos com problemas de adição, recorreriam 

ao álcool como automedicação para os estados emocionais desagradáveis e em relação 
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aos quais se sentiriam incapazes de lidar e ultrapassar (aspeto que, por seu turno, é 

revelador de baixa autoeficácia).  

Estudos longitudinais e clínicos corroboram que a patologia depressiva tem uma 

forte relação com a síndrome alcoólica (Anthenelli, S/D;  Edwards, Marshall, & Cook, 

2005). O estudo realizado por Fabião (2002), por exemplo, concluiu que de facto a 

depressão reflete uma reduzida capacidade para regular e modular estados emocionais 

desagradáveis. Os indivíduos depressivos são significativamente mais ansiosos que o 

grupo controle, o que sugere que a depressão é um fator de relevo para o abuso de álcool. 

Importa referir que os sintomas depressivos são comuns durante a abstinência do álcool, 

particularmente após um consumo pesado. Na prática clínica notam-se níveis 

significativos de depressão no início do internamento e melhoras significativas após 2 a 

3 semanas de abstinência. É de notar que os sintomas depressivos podem voltar a emergir 

durante a abstinência. Estudos clínicos referem que os sintomas de depressão diminuem 

com a abstinência prolongada (Edwards, Marshall, & Cook, 2005). Também a ansiedade 

se mostra fortemente associada com o consumo do álcool. Estudos clínicos referem de 

forma consistente que 1/3 de sujeitos com a síndrome alcoólica tem um grau muito 

significativo de sintomatologia ansiosa (Mullaney & Trippett, 1979; Alan, 1995, cit. in 

Edwards, Marshall, & Cook, 2005).  

Verificou-se que indivíduos com dependência de álcool e psicopatologia ansiosa 

experimentam sintomas de abstinência mais graves do que os grupos de controlo não 

ansiosos (Edwards, Marshall, & Cook, 2005).   

 Kandel (2007), refere que a coocorrência de psicopatologia e do consumo do álcool 

pode ser resultado de perturbações mentais que levaram ao consumo da substãncia, 

perturbações mentais como resultado do abuso do álcool, ou uma combinação destas 

perturbações que se reforçam entre si e que torna difícil de perceber qual é a que aparece 

primeiro, ou a causa inicial. Para explicar as elevadas taxas de psicopatologia associada 

ao alcoolismo, alguns estudos referem que o consumo de álcool poderá induzir o 

indivíduo biologicamente vulnerável a qualquer tipo de perturbação psicopatológica, 

sendo exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, depressão, mania, ansiedade, pânico 

e alucinações. A relação da psicopatologia e do álcool poderá levar também o indivíduo 

a experienciar o suicídio. Estudos europeus e americanos referem que o risco de suicídio 
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na população alcoólica se situa entre os 3 e 4%, o que é 60 a 120 vezes maior do que na 

população geral (Eduwards, Marshall, & Cook, 2005). 

O Transtorno Bipolar também tem relação com o consumo do álcool, e percebe-se 

naturalmente a sua relação, uma vez que este transtorno pertence ao grupo das 

perturbações de humor. Os indivíduos com esta psicopatologia experienciam episódios 

eufóricos, maníacos alternando entre os episódios depressivos. Os indivíduos com a 

síndrome alcoólica, têm 6 vezes mais probabilidade de desenvolver perturbações 

bipolares. Os estudos referem que os sintomas de abstinência do álcool podem resultar 

em sintomas bipolares ou que as mudanças químicas no cérebro podem ser comuns às 

mudanças que acontecem nas perturbações bipolares (Eduwards, Marshall, & Cook, 

2005). 

Alguns estudos mostram que indivíduos com esquizofrenia e abuso de álcool têm 

maiores níveis de euforia do que esquizofrénicos que não consomem substâncias. O que 

por sua vez os torna mais suscetíveis ao abuso do álcool. Esta é uma patologia grave e do 

ponto de vista dos sintomas, estes sujeitos têm maior probabilidade de apresentar 

hostilidade, discurso desordenado e comportamento suicida. Entre esquizofrénicos, a 

probabilidade de ter um transtorno relacionado com o álcool é seis vezes maior do que na 

população geral. É de referir ainda, que indivíduos com patologia grave, têm fracas 

competências sociais e tendem a integrar-se em grupos desviantes em que o álcool é a 

norma (Eduwards, Marshall, & Cook, 2005; Drake & Brunette, 1998, cit. in Neto, 2008). 

Dentro destes grupos desviantes, são ainda comuns os transtornos de personalidade que, 

tal como mostra a investigação, também se ligam o consumo de álcool. Ou seja, os 

estudos mostram que os indivíduos que têm problemas com bebidas alcoólicas são 

pessoas agressivas e não cumpridoras das regras sociais. Efetivamente estes problemas 

de personalidade interferem de forma negativa no que respeita à intervenção terapêutica 

mas os estudos sugerem que estes grupos devem ser igualmente objeto de intervenção. 

Outro estudo da Faculdade de Psicologia do Porto, tendo como amostra população 

toxicodependente incluindo também o alcoolismo, concluiu que efetivamente as 

dependências estão associdas a sintomatologia psicopatológica. Aquando das análises 

descritivas das nove dimensões do BSI, concluiu-se que as médias de todas as dimensões 

são superiores às da população geral, ainda que ligeiramente, o que demonstra que apesar 

de sintomas psicopatológicos eles não são muito intensos. Para além disso, o IGS (Índice 
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Geral de Sintomas) é superior ao da população geral, ainda que ligeiramente, o que 

demosntra que apesar de sintomas psicopatológicos, eles não são muito intensos. Como 

refere Canavarro (2007), uma pontuação no Breve Inventário de Sintomas 

Psicopatológicos (BSI), um Índice Geral de Sintomas (IGS) igual ou superior a 1.7, indica 

população emocionalmente perturbada. No estudo supra referido o IGS foi de 2,03, o que 

atesta que a população estudada tem efetivamente sintomatologia psicopatológica. Estes 

resultados corroboram a alta prevalência para a coocorrência de perturbações 

psiquiátricas e alcoolismo (cit. in Neto, 2008).  

Apesar de clássicos, consideramos importante ainda referir, dois importantes 

estudos epidemiológicos norte-americanos desenvolvidos nos anos 90. No Epidemiologic 

Catchement Area (ECA), altas taxas de psicopatologia associadas ao consumo do 

alcoolismo foram documentadas. Ora vejamos: 37% dos indivíduos na população geral 

tinham síndrome alcoólica e ao mesmo tempo apresentavam outro tipo de psicopatologia, 

sendo as mais frequentes: ansiedade (19%), personalidade antisocial (14%), 

psicopatologia afetiva e de ansiedade (13%) e por último a esquizofrenia (4%) (Helzer & 

Pryzbeck, 1998 cit. in Eduwards, Marshall, & C 

ook, 2005). Já no National Comorby Survey ( NCS) foi encontrada uma prevalência 

mais alta de psicopatologia (Kessler, Crum, Warner, Nelson, Sculenberg, Anthony, 

Nagle, McGo, & Zhad, 1994, 1997, cit. in Eduwards, Marshall, & Cook, 2005). Neste 

estudo, a evidência de psicopatologia associada à síndrome alcoólica durante a vida foi 

mais forte para a dependência do álcool do que para o abuso deste, e notou-se maior 

probabilidade da psicopatologia e da síndrome alcoólica em mulheres do que em homens. 

A sintomatologia de ansiedade bem como a dos afetos foram as que mais contribuíram 

para a alta prevalência da psicopatologia e a síndrome alcoólica no que respeita ao género 

feminino. No que respeito ao género masculino, a síndrome alcoólica tinha maior relação 

com distúrbios da personalidade antisocial e perturbações do comportamento.  

Posto isto, sabemos de ante mão que a qualidade de vida dos consumidores deverá 

ser afetada tendo em conta a sintomatologia psicopatológica associada. Em suma, 

veremos de seguida qual o impacto da psicopatologia na qualidade de vida. 

 

3.7 Qualidade de Vida e Psicopatologia 
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No âmbito do consumo de substâncias, incluindo o consumo do álcool, da revisão 

realizada por González-Saiz, Rojas e Castillo (2009), de 111 artigos, foi possível concluir 

que a qualidade de vida de pessoas que são dependentes de álcool e/ou outras substâncias 

é mais baixa do que a população em geral; a presença de patologia física ou 

psicopatológica afeta os doentes com síndrome alcoólica. Donovan, Mattson, Cisler, 

Longabaugh e Zweben (2005), elaboraram uma revisão de 36 estudos relacionados com 

a QV, o comportamento de consumo, os distúrbios do uso de álcool e o resultado do 

tratamento. Salientaram que beber frequentemente ou de forma esporádica mas em 

demasia (cinco bebidas ou mais) está associado a reduzida QV, sendo os valores 

inferiores aos da população geral ou aos de outras doenças crónicas. Os doentes 

dependentes de álcool melhoravam a sua QV através de tratamentos de curto ou longo 

prazo. Apesar da melhoria, os valores mantiveram-se inferiores aos da população geral. 

Além disso, as pessoas alcoólicas quando reduzem o consumo, mesmo sem alcançar a 

abstinência completa, têm aumentos significativos na QV. Lahmek e colaboradores 

(2009), numa amostra com 414 doentes alcoólicos, internados num período de três meses 

para desintoxicação, procuraram explorar e descrever a mudança da QV (através do MOS 

SF-36) dos doentes aquando da admissão e da alta, e as variáveis associadas. As médias 

para cada dimensão, sendo a Função Física, Desempenho Físico, Dor Física, Saúde 

Mental, Desempenho Emocional, Função Social e para a Componente Física (saúde em 

Geral) e Mental (Vitalidade) da QV são significativamente baixas tanto na admissão 

como na alta. Os valores mais baixos foram observados no Funcionamento e Papel Social 

devido a problemas emocionais. Aquando da alta, a maior melhoria da Componente 

Física foi associada a maior nível educacional e a ausência de comorbilidade somática e 

da Componente Mental aos doentes sem sintomas psicóticos e naqueles que eram 

dependentes de drogas ilegais. 

A existência de psicopatologia associada ao consumo de etanol é frequente, como 

é possível concluir do que atrás foi referido. Ainda Löwe, Spitzer, Williams, Mussel, 

Schellberg e Kroenke (2008), num estudo com 2091 doentes alcoólicos nos cuidados 

primários, observaram, em 50% dos casos, sintomatologia psicopatológica, com a 

depressão, a ansiedade e a somatização aparecem mais fortemente associadas a reduções 

da QV, em todas as sua áreas.  
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Ao longo deste trabalho, temos vindo a verificar que algumas variáveis e/ou 

construtos são primordias no que toca ao consumo exagerado do etanol interferindo de 

forma sistemática e negativa na QV dos sujeitos que recorrem ao consumo exagerado da 

substância (álcool). Efetivamente, existem fatores de risco em detrimento daqueles que 

possam proteger o indivíduo do consumo nefasto do alcoolismo. Ou seja, temos vindo a 

observar que a nossa população em estudo tem um autoconceito probre, mais 

precisamente no que respeita à variavel autoeficácia. Se os indivíduos não conseguem 

fazer escolhas adequeadas e não são assertivos, como podem escolher ter 

comportamentos adequados? Estamos necessariamente na presença de um fator de risco 

para o consumo, mas a autoeficácia não é a única variável, que o coloca em risco. 

Também a psicopatologia interfere negativamente no quotidiano do sujeito, ou seja, se o 

sujeito se sente deprimido, ansioso e se porventura tem surtos psicóticos como poderá ele 

não consumir bebidas alcoólicas em demasia? Talvez o consumo do álcool o anestesie da 

dor sentida, como nos refere Dias (2006). Posto isto, resta-nos referir outro dos fatores de 

risco do alcoolismo, fazendo este parte dos traços de personalidade. Ou seja, alguns 

indivíduos possuem traços de personalidade que são mais permeáveis ao consumo de 

bebidas alcoólicas e portanto iremos de seguida apresentar o Modelo dos Cinco Fatores, 

bem como o Modelo Dualista da Personalidade Alcoolica.  

 

4.  Modelo dos Cinco Fatores ( Five Fator Model) 

 

4.1 Breve descrição 

O Modelo dos 5 fatores (Five Factor Model), é uma representação da estrutura da 

personalidade em termos de cinco dimensões básicas (os cinco grandes fatores, no 

original BIg Five). Estes cinco factores são: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à 

Experiência, Conscienciosidade, Amabilidade, sendo cada um deles designado a partir de 

um traço geral que compreende o tema semântico compartilhado pelos traços que 

contribuem para esse fator. Segundo Cattell (1946), os traços são caraterísticas pessoais 

relativamente estáveis e constituem a base da personalidade. São também entidades 
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permanentes herdadas, que se desenvolvem ao longo da vida e dão forma ao 

comportamento (McAdams & Olson, 2010). 

Na origem do nome dos factores, estão envolvidas duas tradições: a tradição lexical 

e a tradição do estudo com questionários (MacGrae & John 1992, cit. in Baptista, 2008).  

Em relação à teoria lexical muitas revisões históricas consideram que o seu começo 

formal foi a declaração de Norman (1963, cit. in Lima, 1997) segundo a qual os 5 fatores 

seriam uma taxiconomia adequada dos atributos da personalidade, propondo a seguinte 

categorização: I – Extroversão, II – Amabilidade, III – Conscienciosidade, IV – 

Estabilidade Emocional, V – Cultural. Assim, a característica desta abordagem é a 

identificação do universo dos traços da personalidade no léxico, ou seja, na linguagem, 

vulgar do dicionário (Rad & Szimark, 1994, cit. in Lima, 1997).  

Não obstante, Goldberg (1981) tentou, com base na lista de termos de Norman de 

1963, através da investigação lexical, identificar os adjetivos que melhor definem e 

marcam cada um dos traços dos Big Five. Estes cinco marcadores integram uma 

abordagem dos traços, mas salientando agora a sua vertente comportamental. De acordo 

com Digman (1994), foi precisamente nesta época que surgiram três linhas de 

investigação que influenciaram o aparecimento do modelo e que são: pesquisas sobre os 

descritores da linguagem, o interesse pela avaliação da personalidade e, por fim, a análise 

dos questionários da personalidade que correspondem à segunda tradição e 

operacionalizam o estudo da personalidade. Relativamente aos questionários, há que 

referir o contributo primordial de Eysenck que identificou a Extroverão e o Neuroticismo, 

como sendo duas componentes fundamentais da estrutura da personalidade. Estas duas 

medidas foram utilizadas por diversos investigadores e instrumentos, e a psicologia 

começou a convencer-se que estes dois fatores eram as duas dimensões centrais da 

personalidade. Acreditando neste contributo de Eysenck, o autor Viggins (1998, cit. in 

Lima, 1997) nomeou-os como os “Big Two”.  

Após alguns anos, foi percebido na comunidade científica que estes dois fatores, 

ainda que de grande importância, não seriam os únicos para caraterizar a personalidade. 

Tellegen e Atinkson, em 1974, propuseram um terceiro fator, que estaria 

relacionado com Extroversão e com o Neuroticismo e nomearam-no como abertura a 

experiências absorventes e de Mudança Pessoal (cit. in Baptista, 2008). Paralelamente, 
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Costa e MacCrae, sugeriram uma dimensão similar: a Abertura à Experiência, e mais 

tarde foram criadas escalas para medir a Conscienciosidade e a Amabilidade. A 

investigação científica tem apoiado a validade de uma ampla gama de variáveis de 

personalidade e de traços disposicionais, reunidos no modelo dos cinco fatores (McCrae 

& Costa, 1997), responsáveis por motivar para objetivos, valores e esquemas que 

caracterizam as teorias sócio-cognitivas da personalidade. Está, atualmente, bem 

estabelecido que as variáveis de personalidade são preditivas do comportamento, 

principalmente quando este é agregado a situações e momentos específicos. Sabe-se, 

igualmente, que a personalidade tem algum valor preditivo relativamente a aspetos 

importantes da vida, tais como a qualidade de vida, o envolvimento na sociedade, a 

felicidade, saúde e mortalidade (McAdams & Olson, 2010). 

Segundo Lima (1997), o Modelo dos Cinco Fatores da Personalidade foi um dos 

que mais contribuiu para a tentativa de organizar o complexo domínio da personalidade, 

através da sua taxinomia e do reaparecimento dos traços como construtos centrais na 

análise da personalidade nos anos 90. Segundo a mesma autora “o modelo surge (ou 

melhor reaparece), num momento histórico de convergência entre a abordagem lexical 

e a dos questionários e em que a área da psicologia da personalidade já tinha sido 

exaustivamente debatido as suas criticas e explorado algumas das alternativas 

propostas”.  

A última parte da década de oitenta foi um período de grandes desenvolvimentos 

metodológicos e empíricos. Nesta altura, o Modelo dos Cinco Fatores estava a ser 

reconhecido, a ter validade e aplicabilidade ao longo de diversos campos, incluindo a 

Psicologia Clínica das Organizações e da Saúde, pois, a principal atração deste modelo 

deriva da sua sólida infraestrutura empírica.  

Neste sentido, Lima (1997), afirma que “o estudo mais amplo, para avaliar a 

generalização do Modelo , através de diferentes culturas, foi realizado por MacCrae e 

Costa em 1997; estes comparavam os dados de seis estudos, etilizando traduções do 

NEOPI-R, com a estrutura fatorial americana. As amostras alemães, hebraica, chinesa, 

Coreana, Japonesa e a nossa ( portuguesa) num total de 7090 sujeitos, apresentaram 

estruturas similares”.  
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Segundo os mesmos autores, a Teoria dos Cinco Fatores da Personalidade identifica 

as categorias de variáveis que uma teoria completa deve abranger, sendo estas: 

1) Tendências Básicas - características genéticas, físicas e traços de personalidade;  

2) Adaptações características - competências adquiridas, atitudes, crenças, 

comportamentos adquiridos;  

3) Autoconceito - autoestima, identidade, historia de vida; 

4) Biografia Objetiva - curso de vida e comportamento; 

5) Influências Externas - influências desenvolvimentais, variáveis macroambientais.  

 

 

4.2  Modelo Dualista da Personalidade Alcoólica 

A Partir do Modelo dos Cinco Fatores, Cloninger e Sigvardsson, em 1996, 

desenvolveram a teoria mais amplamente adotada atualmente sobre a forma como a 

estrutura da personalidade se associa à perturbação do abuso de álcool. Este modelo 

segundo os autores, consistiu em duas estruturas de personalidade que poderão estar 

relacionadas com a vulnerabilidade para os consumos abusivos de álcool. A primeira 

estrutura, que designaram como Personalidade de Tipo I, tem como traço de 

personalidade central para a vulnerabilidade ao abuso de álcool o evitamento, que se 

traduz num baixo nível de extroversão. Estes indivíduos tendem a evitar situações novas, 

com risco potencial, bem como grandes mudanças do estilo de vida. Procuram manter a 

estabilidade e a rotina. Tais traços, traduzem-se num nível baixo de abertura à 

experiência. O início do uso de álcool, neste tipo de personalidade, verifica-se geralmente 

depois dos 25 anos, em situações sociais, e há um controlo sobre a quantidade de álcool 

ingerido durante vários anos. O abuso de álcool manifesta-se como resposta a períodos 

ansiogénicos, percecionados pelos indivíduos como esmagadores, para os quais não têm 

estratégias. Esta característica, traduz-se num elevado nível de neuroticismo. Visto que o 

consumo de álcool alivia a ansiedade, o aumento da frequência do uso vai persistir. 

Paralelamente, estes indivíduos têm uma perceção negativa da resposta biológica à 

interrupção abrupta do álcool, a qual se constitui como um forte reforço negativo para a 

manutenção do seu uso continuado. Durante o período de abuso poderão surgir 
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sentimentos de culpa, o que perpetua a ansiedade, assim como o consumo como redução 

da mesma.  

Os episódios de abuso de álcool são, nestes casos, menos frequentes, estando 

relacionados com um abuso de álcool esporádico mas severo (como por exemplo, 

períodos de uso de álcool duradouros, associados à negligência por parte do indivíduo 

das suas responsabilidades). Desta forma, indivíduos com personalidade alcoólica de 

Tipo I recorrem ao abuso de álcool como mecanismo de coping primário. 

A personalidade alcoólica de Tipo II, verifica-se como mais frequente na 

população masculina. Na tentativa de explicar este padrão de personalidade, Cloninger 

(1987, cit. in Fernandes, 2011), analisou respostas do electroencefalograma (EEG) dos 

seus indivíduos e descobriu que estes têm dificuldade em diferenciar situações novas de 

situações rotineiras, a partir dos estímulos das situações.  

Neste caso, o início dos consumos abusivos ocorre geralmente antes dos 25 anos, 

por vezes durante a adolescência, e serve o objetivo de diminuir a inibição, aumentar a 

socialização e a excitação, e estas características traduzem-se num elevado nível de 

abertura à experiência. Estes indivíduos não atingem a maturidade esperada em situações 

como, por exemplo, a resposta empática aos outros, ou na tomada de decisão, 

apresentando um nível baixo de amabilidade (Strada, Karmely, & Donohue, 2006). 

Paralelamente, este tipo de personalidade também está correlacionado com o abuso 

de outras substâncias, devido à necessidade de obter estimulação sensorial contínua. O 

processo de pensamento destes indivíduos é marcado por crenças distorcidas baseadas na 

racionalização das suas ações. Vêem os outros como intolerantes e acreditam num falso 

sentido de invulnerabilidade pessoal. Apresentam, assim, níveis elevados de neuroticismo 

e baixos níveis de conscienciosidade. Estes padrões cognitivos estão associados à 

ocorrência de comportamentos de risco, que são reforçados pela perceção da estimulação 

alcançada. Desta forma, estes traços de personalidade partilham muitos elementos, e 

muitas vezes coexistem, com a perturbação de personalidade antisocial, estando 

associados a um baixo controlo do impulso e tendências narcísicas (Strada, Karmely, & 

Donohue, 2006, cit. in Fernandes, 2011).  

No que concerne à extroversão, a literatura não chega a um consenso relativamente 

aos traços que a compõem e que podem atuar como vulnerabilidade para o abuso de 



  
 
 

125 
 
 

álcool. Alguns estudos, contudo, comprovam uma correlação entre elevados níveis de 

consumo de álcool e elevados níveis de extroversão (Hong & Paunonen, 2009). 

Os traços que constituem a abertura à experiência, tais como a procura de sensações 

e de novidade, a agressividade, a impulsividade e o psicoticismo parecem exercer uma 

influência relevante na vulnerabilidade para o abuso de álcool. Ainda, baixos níveis de 

conscienciosidade, associados a baixos níveis de amabilidade, parecem atuar como 

fatores que conduzem à vulnerabilidade ao abuso de álcool. 

Assim, como a psicopatologia é preditora do consumo de bebidas alcoólicas, 

também os traços de personalidade são preditores de uma qualidade de vida menos 

positiva. Importa, portanto, compreender mais a fundo o que é a qualidade de vida e como 

é que ela é afetada pelo alcoolismo e pelas suas relações com a psicopatologia e os traços 

de personalidade.  

 

5. Qualidade de Vida  

 

5.1 Conceito e análise  

Historicamente, o conceito de qualidade de vida (QV) foi utilizado pela primeira 

vez, por diferentes autores e em diferentes épocas históricas, sendo, para alguns 

especialistas, utilizado pelo economista norte americano Galbraith nos finais dos anos 50 

(Gaviria, Vinaccia, Riveros, & Quiceno, 2007), por Pigot em 1920, num livro sobre 

economia e bem estar (Kluthcovsky & Takayanagui, 2007) e pelo presidente norte 

americano Lyndon B. Johnson em 1964 (Fleck, Leal, Louzada, Xavier, Chachamovich, 

& Vieira, 1999a; Gaviria, Vinaccia, Riveros, & Quiceno, 2007), que referiu um dia no 

seu discurso que “o progresso social não podia ser medido através do saldo dos bancos, 

mas através da QV proporcionada às pessoas”.  

O termo QV, nos dias de hoje, é utilizado frequentemente quer na linguagem 

quotidiana, quer nas diferentes áreas do conhecimento, com diferentes significados e de 

acordo com os contextos. Atendendo à natureza biopsicossocial do indivíduo, podemos 

afirmar que é um construto que pode ser abordado de diversas formas: antropológica, 

económica, social, política, filosófica, médica, psicológica e moral (Vaz-Serra, 2010).  
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O interesse destas diversas disciplinas na QV em muito se deve à sua 

multidimensionalidade, ao seu poder heurístico e ao seu valor pragmático (Canavarro, 

2010), mas que pelos seus diferentes usos e interpretações, torna o conceito ambíguo 

(Quartilho, 2010). Assim, a natureza abstrata ou subjetiva do construto dificulta a sua 

operacionalização, pois a definição de uma “boa qualidade de vida” possui diversos 

significados, de acordo com diversas variáveis, tais como: indivíduo, sociedade, cultura 

e ocasião/momento. Existem diversas definições de QV que sendo submetidas a múltiplos 

pontos de vista, abrangem uma diversidade de fatores objetivos e subjetivos, que diferem 

entre pessoas e são influenciados por valores culturais, religiosos e étnicos.  

Quartilho (2010) refere que os conceitos de satisfação pessoal, felicidade e bem 

estar subjetivo têm sido encontradas quando se analisa o construto de QV, acrescentando 

que elas estão estreitamente interligadas e coexistem nas diferentes interpretações de QV. 

Portanto, define felicidade do seguinte modo: felicidade corresponde à forma como nos 

sentimos, à experiência de prazer de atributos hedonistas ou, numa perspetiva aristotélica, 

de orientação eudemonista que considera a procura de uma vida individual ou coletiva 

feliz, considerando eticamente positivas todas as ações que conduzem o homem à 

felicidade. O bem estar subjetivo é um conceito mais particular, afetivo e cognitivo, que 

pode ser caraterizado pela existência de níveis elevados de afeto positivo e níveis baixos 

de afeto negativo e refere-se à opinião do indivíduo sobre o modo como se sente. Nesta 

linha de pensamento, e segundo Schimmack (2008), o autor engloba no conceito do bem 

estar subjetivo 3 constituintes, sendo elas: satisfação, afeto positivo e afeto negativo 

(Kluthcovsky & Takayanagui, 2007). Assim, a satisfação é considerada a componente 

cognitiva do bem estar subjetivo, porque é baseada em avaliações de sentimentos e 

atitudes acerca da vida. O afeto positivo e o afeto negativo avaliam a componente afetiva 

do bem estar subjetivo e reflete os sentimentos agradáveis e desagradáveis da vida. Desta 

forma, a QV é vista como uma noção incluída na saúde, tendo resultado da reflexão à 

volta do conceito de bem estar. Assim, a eficácia e relação custo/benefício das 

intervenções médicas estão a contribuir para a diminuição da sobrecarga das unidades de 

cuidados hospitalares (Sollano, 1998, cit. in Hendry & McVittie, 2004), aumentando os 

cuidados comunitários e, neste sentido, a QV passou a ser um dos resultados. Kluthcovsky 

e Takayanagui (2007), referem que a constante mutabilidade do conceito QV está 
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relacionado com a humanidade ter a intenção de dar mais vida aos anos, dando enfoque 

aos aspetos objetivos e subjetivos do tema QV. 

Portanto, na área da saúde, o interesse pelo tema é crescente e decorre 

principalmente das alterações de paradigma relativamente ao setor. Em muitos casos, a 

ênfase dos cuidados de saúde mudou de um simples diagnóstico, através de sintomas e 

tratamento, para uma visão mais holística da saúde do indivíduo, pelo facto de entender 

que o processo saúde/doença está envolvido pela multifatoriedade, onde podemos 

encontrar fatores sociais, económicos e culturais. Os serviços de saúde caminham, cada 

vez mais, de uma abordagem baseada nos sintomas para um foco mais amplo incluindo 

aspetos ligados à morbilidade e aos efeitos das doenças crónicas (Bowling, 2001, cit. in  

Hendry & McVittie, 2004). Assim, o desenvolvimento de uma definição de QV moderna 

tornou-se necessário. Trabalhos desenvolvidos por Erikson e Usital (perspetiva 

escandinava) nas décadas de oitenta e noventa, centraram a noção de boa sociedade no 

bem estar social como uma questão de felicidade. Esta é baseada no acesso a recursos 

pelas pessoas que controlam o seu nível de vida. Definem estes recursos como dinheiro, 

propriedade, conhecimento, energia física e psíquica, relações sociais e segurança. O 

pensamento destes autores foca-se, exclusivamente, em indicadores objetivos da forma 

de viver. Aparece, contudo, outra abordagem que reúne mais consenso no mundo 

ocidental. Nesta abordagem, a investigação em QV é primeiramente baseada na avaliação 

de indicadores subjetivos do nível individual das pessoas (Rapley, 2003).  

 A propósito do olhar sobre o papel dos indicadores objetivos e subjetivos na 

avaliação da QV, (Cummins, 1997, cit. in Rapley, 2003) refere que é essencial separar 

estas medidas na sua avaliação. É importante estudá-las isoladamente, mas também saber 

a sua relação. Por exemplo, é importante saber a saúde física, mas também a saúde 

percebida. Como refere Vaz-Serra (2010, p.24), “Uma pessoa pode ser, por exemplo, 

objetivamente rica, mas não ter noção nem saber utilizar para benefício próprio o 

dinheiro que tem”.  

Como podemos constatar, o conceito de QV foi sendo construído com base no 

aspeto da subjetividade individual e na expressão psicológica de satisfação particular da 

vida das pessoas. O maior esforço tem sido despendido em desenvolver uma definição 

operacional do construto (Rapley, 2003).  
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Não obstante, a OMS, desenvolveu um trabalho importante no que concerne à 

obtenção de unificação do conceito e à sua mensuração. Este trabalho teve início em 1991, 

no sentido de definir o conceito culturalmente generalizável e abrangente e, 

posteriormente, com a construção de um instrumento de medida. Depois da análise 

conceptual do termo “qualidade de vida”, o Grupo da Organização Mundial da Saúde 

(WHOQOL-Group, 1994) definiu Qualidade de Vida como “a perceção do indivíduo da 

sua posição na vida no contexto cultural e sistema de valores nos quais ele vive em 

relação aos seus objetivos, expetativas, padrões e preocupações”.  

Esta definição do grupo WHOQOL, torna o conceito QV amplo, incorporando de 

forma complexa a saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações 

sociais, crenças pessoais e relação com aspetos significativos do meio ambiente. Este 

conceito tem subentendidos três aspetos essenciais no construto QV que são: 

1) Subjetividade: focaliza a perspetiva do indivíduo, pois a realidade objetiva só é 

considerada se percebida pelo indivíduo; 

2) Multidimensionalidade: pois é constituída por múltiplas dimensões, pelo que um 

instrumento de avaliação de QV deve ter diversos domínios e pontuações (por exemplo: 

físico, mental…); 

3)  Presença de dimensões positivas e negativas: já que a “boa QV” exige a presença 

de determinados elementos (por exemplo, mobilidade) e a ausência de outros (por 

exemplo, dor). 

Trata-se de uma definição que resulta de um consenso internacional, representando 

uma perspetiva transcultural, multidimensional, que contempla a complexa influência da 

saúde física e psicológica: nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e 

suas relações com características salientes do respetivo meio, na avaliação subjectiva da 

qualidade de vida individual (WHOQOL Group, 1994, 1995, 1998). Pela análise do 

conceito proposto pelo do WHOQOL-Group, e atrás definido, este tem implícitos aspetos 

ligados à subjetividade, multidimensionalidade, e a presença de dimensões negativas e 

positivas. A subjetividade refere-se à possibilidade da definição do conceito depender da 

perceção de cada indivíduo, e a multidimensionalidade refere-se às diferentes dimensões 

da vida que pode abarcar. Pela análise do conceito, a OMS conceptualiza a QV como uma 

avaliação subjetiva inserida num contexto cultural, social e ambiental específico, em que 

os aspetos objetivos são tidos em conta, dinâmica ao longo da vida, encarando o indivíduo 
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multidimensional. Neste sentido, consideramos abrangente e adequado o conceito e a 

abordagem da QV, conceptualizada pelo WHOQO-Group, e porque foram consideradas 

várias perspetivas culturais, optámos por utilizá-lo para conduzir a nossa investigação. 

O grupo desenvolveu, até ao momento, dois instrumentos gerais de medida de 

qualidade de vida: o WHOQOL-100 e o WHOQOL-Bref. O primeiro consta de 100 

questões que avaliam seis domínios: a) físico, b) psicológico, c) independência, d) 

relações sociais, e) meio ambiente e f) espiritualidade/crenças pessoais. O segundo 

instrumento é uma versão abreviada, com 26 questões, extraídas do anterior, entre as que 

obtiveram os melhores desempenhos psicométricos, cobrindo quatro domínios: a) físico, 

b) psicológico, c) relações sociais e d) meio ambiente. 

Em Portugal, tem sido fundamental o trabalho do Centro Português de Avaliação 

da Qualidade de Vida da OMS para o desenvolvimento do conhecimento científico nesta 

área. Recentes publicações evidenciam esse trabalho, envolvendo pessoas com 

diagnóstico psiquiátricos, como depressão major (Gameiro, Carona, Silva, & Canavarro,  

2010a); doença bipolar (Figueira, Leitão, & Gameiro, 2010); a esquizofrenia (Vaz-Serra, 

Pereira, & Leitão, 2010); sintomatologia depressiva (Gameiro, Carona, Pereira, Canavarro, 

Simões, Rijo, & Vaz-Serra, 2008); para além de estudarem a população geral (Gameiro, 

Carona, Silva, & Canavarro, 2010b) e populações infetadas com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (Pereira & Canavarro, 2010); doença oncológica do aparelho 

locomotor (Paredes, Simões, & Canavarro, 2010); da mama (Silva, Moreira, Canavarro, 

& Pinto, 2010); paralisia cerebral (Carona, Canavarro, Pereira, & Gameiro, 2010) e; 

reprodução medicamente assistida (Ramos, Gameiro, &  Canavarro, 2010). 

 

5.2 Qualidade de Vida do sujeito com síndroma alcoólica 

O construto da qualidade de vida tem sido sido muito estudado pela comunidade 

científica, bem como o alcoolismo. Mas o mesmo não tem acontecido com a “Qualidade 

de Vida dos sujeitos com síndrome alcoólica”. Apesar de tudo podemos constatar que a 

qualidade de vida dos sujeitos com síndrome alcoólica é negativa uma vez que os estudos 

científicos fazem referência negativa às dimensões da escala WHOQOL-Bref. Ora 

vejamos: os estudos sobre as consequências sociais, psicológicas e físicas do álcool. Nesta 

sequência, o mais correto será afirmar que podemos avaliar e tirar conclusões da literatura 
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no que respeita à qualidade de vida dos alcoólicos, uma vez que sabemos que o alcoolismo 

afeta os indivíduos a nível biopsicossocial. O consumo do etanol tem sido associado a 

várias consequências; tais como: comportamento sexual inseguro, suicídio, depressão, 

violência doméstica (…), resumindo: áreas importantes na vida da pessoa são atingidas 

de forma negativa, e na maioria das vezes a sujeito alcoólico e a sua família procuram o 

atendimento médico não necessariamente por causa dos consumos, mas sim, devido por 

exemplo à volência intrafamiliar.  

Em 1980, a World Health Organization elabora um documento que, ao ser 

apresentado na 35.ª Assembleia Mundial de Saúde, e abordando o tema "Discussões 

Técnicas sobre Alcoolismo", descreve os Problemas Ligados ao Álcool (PLA) como 

consequências nocivas do consumo de álcool (…) atingem não só o alcoólico, mas 

também a família e a comunidade em geral. As perturbações causadas podem ser físicas, 

mentais ou sociais e resultam de episódios agudos, de um consumo excessivo e/ ou 

inoportuno, ou de consumo prolongado. Os problemas relacionados com o álcool afetam 

a qualidade de vida do sujeito a vários níveis: físico, cognitivo, familiar e social, entre 

outros. Resumindo: a família poderá sofrer uma perturbação na funcionalidade e relações da 

mesma. Também o trabalho poderá ficar comprometido, existindo desta forma maior propensão 

a acidentes, aumento do absentismo, diminuição da rentabilidade e por fim a comunidade também 

será afetada do seguinte modo: dano nas relações sociais, maior tendência para desordem 

pública, delitos, violência, criminalidade e desemprego (Mello, Barrias, & Breda, 2001).  

 Estudos mostram que pacientes de cuidados primários de saúde, diagnosticados 

como dependentes alcoólicos, apresentam uma baixa qualidade de vida, diferindo 

daqueles que fazem uma utilização do álcool que vai desde leve a moderada. No entanto, 

indivíduos que bebem em pequenas quantidades mas com maior frequência, possuem 

uma qualidade de vida superior. Dados da literatura, mostram que dependentes do álcool 

têm uma queda significativa no grau de qualidade, quando ligada a casos de comorbidade 

psiquiátrica, cujos transtornos de personalidade são os mais correlacionados com a 

dependência alcoólica (Castel, Bhochgraf, & Andrade, 1999, cit. in Payá, Figlie,Turisco, 

& Ronaldo, 1999). 

Pese embora, os serviços necessitam de uma organização de modo a lidar 

efetivamente com diagnóstico e tratamento do paciente, que precisa ser abordado não 

apenas no seu comprometimento físico, mas também nas suas consequências emocionais, 
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psicológicas e sociais, e para este tipo de intervenção, a abordagem da qualidade de vida 

pode ser um valioso recurso a ser utilizado, daí a importância do estudo deste construto 

(QV).  

É de notar, que a OMS e a União Europeia têm contribuído significativamente para 

melhorar a qualidade de vida dos sujeitos dependentes de álcool através das políticas de 

prevenção e intervenção no âmbito do alcoolismo.  

 

  

6. As respostas à dependência alcoólica – políticas, prevenção e 

intervenção 

A OMS tem feito notar a necessidade de ampliar a implementação de políticas para 

reduzir o uso nocivo de álcool (e o seu impato na saúde), quer ao nível da prevenção quer 

ao nível da intervenção. Durante a 63.ª Sessão da Assembleia Mundial da Saúde, realizada 

em Genebra em Maio de 2010, os 193 Estados Membros da OMS chegaram a um 

consenso histórico sobre o lançamento de uma estratégia global para reduzir o uso nocivo 

de álcool (WHO Global Strategy to Reduce Harmful Use of Alcohol). As dez áreas 

prioritárias nas opções políticas, recomendadas na estratégia da OMS, incluem: (a) 

liderança, sensibilização e compromisso; (b) capacidade de resposta dos serviços de 

saúde; (c) a ação da comunidade; (d) políticas de condução sob o efeito de álcool e 

medidas de sanção; (e) disponibilidade de bebidas alcoólicas; (f) comercialização de 

bebidas alcoólicas; (g) políticas de fixação de preços; (h) redução das consequências 

negativas do beber e da intoxicação alcoólica; (i) redução do impacto na saúde pública 

do consumo de bebidas alcoólicas ilícitas e de álcool produzido informalmente; (j) 

acompanhamento e vigilância. A estratégia compromete os estados membros em termos 

de objetivos gerais, mas a sua implementação seguirá um plano de ação nacional, 

adequado às características e necessidades de cada país, mas que, em última análise, visa 

sempre prevenir e reduzir o uso nocivo de álcool e as condições de saúde e distúrbios 

mentais associados (OMS, Relatório Global, 2014), com consequente promoção do bem 

estar e da qualidade de vida. Em Portugal, o plano nacional de ação é visível quer ao nível 

da legislação que regulamenta a venda e o consumo de bebidas alcoólicas (Decreto-Lei 
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n.º 50/2013 de 16 de Abril) quer ao nível das respostas oferecidas pelos serviços de saúde, 

por exemplo. 

Note-se que os serviços de saúde podem oferecer respostas quer ao nível da 

prevenção (ex.: formação e sensibilização da comunidade) quer ao nível da intervenção, 

quando problemas relacionados com o consumo de álcool começam a trazer mal-estar e 

barreiras ao funcionamento do indivíduo nas diversas áreas da sua vida (caso da nossa 

amostra). A identificação precoce e o rápido início dos programas de intervenção 

favorecem a eficácia do tratamento, mas como sabemos, muitos dependentes alcoólicos 

só procuram apoio numa fase já adiantada da dependência, requerendo-se, para o seu 

tratamento, um programa de intervenção multidisciplinar e transteórico como o da 

Unidade de Alcoologia de Coimbra (UAC).  

 

6.1. Programa de intervenção na UAC 

O programa de intervenção na UAC é fruto do trabalho e da experiência clínica de 

largos anos. É um programa multidisciplinar, com diferentes técnicos a tomar parte de 

diferentes momentos do programa, quer individualmente quer de forma colaborativa. 

Dirige-se aos doentes com Síndroma de Dependência Alcoólica e tem como objetivos 

gerais a desintoxicação e o desenvolvimento de um programa terapêutico que fomenta a 

compreensão, pelo doente, da natureza da sua doença, de modo a que ele próprio se 

determine e se empenhe no aumento da qualidade da sua vida (física, mental, familiar, 

laboral e social), usando como instrumentos de ação a abstinência alcoólica total, 

conseguida através da modificação do comportamento/estilo de vida (Almeida, 2008).  

Na UAC, o programa geral do internamento está organizado em 2 modalidades, 

sendo o Internamento de Curta Duração (ICD) tendo como principal objetivo proceder à 

integração dos doentes no grupo de internamento de 3 semanas. O ICD (Internamento de 

Curta Duração) visa sobretudo situações limite (…), por exemplo, os doentes com 

Delirium Tremens tem que passar primeiro pelo ICD e só posteriormente é que poderão 

integrar o Internamente em Grupo Terapêutico (GT) que terá duração de 3 semanas. O 

internamento durante as 3 semanas está organizado em moldes de comunidade terapêutica 

e assenta na abordagem em grupo terapêutico, tendo associadas diversas componentes 

terapêuticas, que aprofundaremos mais à frente. O tratamento inicia-se com um 
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Internamento em Grupo Terapêutico (abordagens individual e em grupo) e continua na 

forma de consultas externas até à alta de 3 anos. O objetivo final é a modificação do 

comportamento no sentido de uma abstinência mantida capaz de gerar bem-estar e 

qualidade de vida (medida da eficácia do tratamento considerada neste estudo). 

 

6.1.1.  O Internamento 

O internamento tem como objetivo a desintoxicação segura, o despiste dos 

problemas ou complicações ligadas á dependência alcoólica (orgânicos, mentais, 

familiares, laborais e sociais) e a intervenção individual e em grupo que facilite a 

motivação e a participação ativa do sujeito no tratamento. Espera-se atingir com ele um 

estado de equilíbrio a partir do qual um projeto terapêutico de longo prazo possa ser 

estabelecido, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida.  

A abordagem individual começa com a consulta inicial com o médico assistente 

onde se avaliam as necessidades orgânicas e psicológicas do sujeito e se estabelece o 

programa individualizado de desintoxicação e continua com a desintoxicação 

farmacológica conduzida pelo enfermeiro (duração aproximada de 15 dias). O enfermeiro 

é responsável pela administração da medicação, pelo tratamento dos efeitos tóxicos e 

metabólicos causados pelo álcool, pela prevenção dos quadros graves de privação, pela 

transmissão de informação sobre a necessidade da medicação e pela monitorização da 

evolução do programa de desintoxicação (vigilância e avaliação clínica). Durante o 

internamento, a avaliação e apoio individual são ainda prestados pelo médico assistente, 

pelo psicólogo e pelo assistente social em função das necessidades específicas sentidas 

por cada doente.  

A abordagem em grupo começa com a integração do doente na comunidade 

terapêutica e com o estabelecimento de um contrato terapêutico celebrado entre o doente 

e o enfermeiro (representante da equipa). Nesta primeira fase são apresentadas as normas 

da UAC, os direitos e deveres da equipa e do doente. A integração na comunidade 

terapêutica pressupõe a necessidade de cumprir uma participação mínima em atividades 

como: 

(a) reuniões de acolhimento e comunitárias, que visam essencialmente dar a 

conhecer ao doente o espaço da UAC, os outros doentes e as tarefas que terão de realizar 
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ao longo das 3 semanas (ex.: participação em reuniões, terapia ocupacional, e terapia de 

grupo); 

(b) reuniões de conjunto ou sessões com alcoólicos abstinentes (médico, 

enfermeiro e assistente social) que visam favorecer a troca de experiências entre doentes 

em diferentes fases de evolução, o reforço da abstinência dos doentes tratados e o reforço 

da abstinência como um novo estilo de vida;  

(c) reuniões familiares no dia do internamento, conduzidas pelo terapeuta de 

grupo (para avaliação das expectativas sobre o internamento, da situação familiar e da 

vivência familiar da doença), semanalmente, conduzidas pelo assistente social e 

enfermeiro responsável, e de preparação da alta e pós alta na última semana, conduzida 

pelo terapeuta de grupo e se possível pelo médico assistente. Note-se que a participação 

nestas atividades é considerada fundamental porque facilita a aquisição de competências 

sociais gerais; 

(d) terapia ocupacional, que objetiva a criação e promoção de um ambiente 

saudável e adequado ao tratamento, o desenvolvimento da coesão grupal, a partilha de 

experiências e de perceções do eu e do mundo e pode incluir em si, a participação em 

tarefas de grupo e atividades de lúdicas/tempos livres ou em sessões de educação para a 

saúde.  

E de uma participação obrigatória em: 

(d) terapia de grupo em meio protegido durante 3 semanas, com sessões diárias 

(abertas) dirigidas pelo terapeuta e integradas por oito indivíduos. Ao psicólogo ou 

terapeuta de grupo cabe ainda a responsabilidade, em termos gerais, pela supervisão de 

todas as atividades que os doentes frequentam na comunidade terapêutica (ex.: terapia 

ocupacional, reuniões comunitárias, de conjunto ou familiares) cuja participação e 

motivação para a participação se deseja fomentar. São objetivos do grupo terapêutico 

promover: 

•  A motivação e implicação no tratamento; 

•  A aceitação da doença e do ser doente; 

•  O conhecimento crítico sobre a substância, a doença (e seus efeitos no trabalho e 

na família), o adoecer, e os falsos conceitos; 

•  A reflexão sobre a possibilidade de optar por um estilo de vida sem álcool e sobre 

os potenciais aspetos gratificantes da abstinência; 
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•  O apoio na elaboração de projetos futuros procurando aumentar a qualidade de 

vida; 

•  A interajuda grupal e a criação de redes de apoio (ex.: fim de semana em casa e 

dificuldades sentidas). 

(e) Treino de competências (prevenção da recaída) numa reunião semanal 

conduzida pelo psicólogo onde podem ser usadas técnicas mais didáticas (ex.: sessões 

sobre os temas) ou mais dinâmicas (ex.: exercícios ou jogos de papéis com discussão, 

comentário e sugestão para os desempenhos). O objetivo será o desenvolvimento de 

capacidades para fazer a gestão do desejo de beber, para saber recusar um convite para 

beber e gerir críticas. O desenvolvimento de um plano de urgência e a constituição de 

redes de suporte para o pós alta também podem ser competências adquiridas nestas 

sessões. Técnicas simples como a exposição ao estímulo ou o reforço comunitário podem 

ser utilizadas para a consecução destes objetivos. A primeira para o treino de gestão do 

desejo de consumir, por exemplo - desdramatizar, visualizar as consequências negativas 

da alcoolização, pensar nas consequências positivas da abstinência no decorrer de uma 

situação imaginada, utilizar imagens mentais tais como cortar o desejo de beber com 

uma espada, imaginar comportamentos de substituição, repetir afirmações de controlo 

de desejo («vou resistir», «sou forte») (Aubin, 2008) - e a segunda, para tornar a 

abstinência mais gratificante do que o consumo - o terapeuta ajuda o doente a envolver-

se em atividades agradáveis não ligadas à substância, a reinserir-se numa vida 

profissional satisfatória, a desenvolver relações gratificantes com pessoas pouco 

implicadas em comportamentos de consumo (Rahioui & Rynaud, 2008). 

 

6.1.2.  Consulta Externa 

Após a alta hospitalar (internamento), os doentes são seguidos em reuniões de grupo 

(com uma frequência crescente de mensal a trimestral) orientadas pelo psicólogo, e 

acompanhados individualmente pelo seu médico assistente. Procura-se manter a 

abstinência (para aqueles que se mantêm em tratamento), reforçar a prevenção da recaída 

e um estilo de vida abstinente, com tudo o que ele pode trazer de ganhos em termos de 

bem estar e qualidade de vida. As sessões individuais e em grupo estendem-se até um 

máximo de 3 anos, altura em que o sujeito deverá ter alta clínica, estando já dotado das 
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competências necessárias para a manutenção de um estilo de vida abstinente/saudável e 

para a participação ativa no seu processo de promoção da saúde.  

 

6.2 O racional teórico do programa de intervenção na UAC 

Como se percebe, da descrição do tratamento realizado na UAC, um conjunto 

diverso de modelos e correntes teóricas presidiu á sua estruturação. Uma abordagem 

médica e farmacológica conjuga-se com uma abordagem comunitária e familiar sistémica 

e com uma abordagem social e psicológica individual e em grupo. Porque as primeiras 

fogem ao objectivo do presente trabalho de investigação, interessa-nos nesta secção 

descrever de forma mais aprofundada na ancoragem teórica da intervenção psicológica, 

que inclui a terapia individual, a terapia de grupo e a prevenção da recaída em ambos 

contextos. Na UAC, a intervenção psicológica funda-se nos princípios da terapia 

cognitivo-comportamental, desde logo porque esta abordagem é particularmente flexível, 

podendo ser usada quer individualmente, quer em grupo, e em conjunto com outras 

abordagens.  

O objetivo central da terapia cognitivo-comportamental é a reestruturação 

cognitiva, isto é, a reestruturação dos esquemas cognitivos disfuncionais responsáveis 

pelo surgimento de comportamentos perturbados, corporizados, no nosso caso, no 

consumo compulsivo ou dependente de álcool. De acordo com Beck e colaboradores 

(1993, cit. in Rahioui & Reynaud, 2008), o ciclo cognitivo-comportamental que mantém 

o comportamento perturbado é desencadeado por um estímulo (interno ou externo) que 

ativa um esquema composto por falsas crenças (permissivas face ao consumo) e por 

expectativas positivas para o consumo e negativas para a abstinência, as quais permitirão 

a manifestação do desejo compulsivo de consumir e acabarão por conduzir ao ato de 

consumir. A reestruturação cognitiva orientar-se-á pois para a identificação e modificação 

das expetativas erróneas e das falsas crenças e para o desenvolvimento e treino de 

competências e estratégias de coping (treino de prevenção da recaída, treino de 

competências sociais e gestão de emoções negativas (Monti & col., 2002; Monti & 

Rohsenow, 1999, cit. in Rahioui & Reynaud, 2008). As falsas crenças podem ser 

desconstruídas, em parte com base na componente didática da intervenção individual e 

em grupo, enquanto a correção das expetativas erróneas pode ser levada a cabo através 
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de um minucioso processo de analise de custos-benefícios, denominado de balança 

decisional. Isto é, propõe-se ao doente que enumere e pese os benefícios e as 

consequências negativas do consumo (em especial a longo prazo), bem como os 

benefícios e os inconvenientes da abstinência. As competências de coping, não só 

permitirão lidar mais eficazmente com o quadro de dependência, como poderão promover 

um sentido de autoeficácia e autocontrolo mais positivo, com consequente reestruturação 

do próprio autoesquema onde se inclui o autoconceito. Se conduzido eficazmente, espera-

se que o processo terapêutico conduza a uma gradual redução da sintomatologia de 

dependência alcoólica e dos problemas a ela associados, com consequente ampliação do 

bem estar e da qualidade de vida. Uma nova compreensão sobre as dinâmicas cognitivas 

que estão na base dos problemas, e sobre a forma de as modificar será atingida ao longo 

do tempo. No fim, o doente será capaz de dirigir de forma ativa o processo de modificação 

do comportamento para a adoção e manutenção de um estilo de vida saudável, isto é, 

abstinente. O processo acima descrito, alicerça-se, do ponto de vista teórico, no Modelo 

Transteórico da Modificação do Comportamento e é posto em prática através da 

entrevista motivacional. Note-se que a modificação do comportamento é um processo que 

se desenrola ao longo do tempo, acompanhado da modificação das crenças e expetativas 

e do desenvolvimento de estratégias de coping, e cuja eficácia depende da motivação do 

sujeito para um envolvimento ativo.  

 

6.2.1 Modelo Transitório de Modificação do Comportamento  

O Modelo Transteórico da Modificação do Comportamento de Prochaska e Di 

Clemente, nasceu na década de 1950, e foi sendo desenvolvido pelos autores originais e 

por outros investigadores ao longo dos anos, sendo ainda hoje considerado extremamente 

útil para o tratamento de um vasto número de condições clinicas que implicam a 

modificação do comportamento (Benyamina, 2008). Concebe a mudança como um 

processo progressivo que compreende 5 estádios: pré-contemplação, contemplação, 

preparação, ação e manutenção (Benyamina, 2008). Na fase de pré-contemplação é 

possível encontrar doentes que não têm consciência do problema e não estão motivados 

para mudar. Na fase seguinte, marcada pela insegurança e ambivalência face à mudança, 

o doente não está certo de querer mudar o seu comportamento mas começa a equacionar 

essa hipótese (contemplação). Na terceira fase, que corresponde à preparação para mudar, 
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uma decisão foi tomada, a sua implementação foi planeada e começa a ser executada. Na 

quarta fase, ou ação, o doente modifica o comportamento no sentido desejado, e na quinta 

fase, trabalha para a manutenção desse comportamento. Nestas duas últimas fases é 

comum utilizar-se a técnica de gestão das contingências através da qual se reforçam os 

comportamentos desejados (abstinência, observância medicamentosa, regularidade de 

seguimento) e se eliminam os não desejados (reforço negativo ou custo de resposta) 

(Higgins & Petry, 1999, cit. in Rahioui & Rynaud, 2008). Da fase de manutenção faz 

ainda arte o treino da prevenção da recaída, na medida em que um indivíduo mal 

preparado para enfrentar situações de risco de recaída pode desencorajar-se e abandonar 

a tentativa de supressão do consumo (Benyamina, 2008). Terapeuta e doente analisam as 

condições específicas de risco cujo enfrentamento deverá ser preparado e cooperam para 

o desenvolvimento de estratégias de coping eficazes, como por exemplo, a gestão de 

emoções negativas e do stress através de técnicas de relaxamento. Finalmente, o trabalho 

de reestruturação cognitiva poderá permitir atenuar um eventual efeito de violação da 

abstinência (Aubin, 2008), pela resignificação da recaída como mais um passo no sentido 

da mudança efetiva que pode beneficiar da experiência já realizada para ser ultrapassado 

(Gomes, 2010). Este modelo de mudança pode, portanto, ser percebido como um 

percurso, com avanços e recuos, não devendo a recaída ser percebida como o reflexo de 

uma intervenção mal sucedida ou falhada (Andretta & Oliveira, 2005).  

Talvez a etapa mais difícil no processo de mudança seja a da contemplação dadas 

as dificuldades relacionadas com a ambivalência e a resistência há mudança. Para fazer 

frente a essas dificuldades e envolver um consumidor ambivalente ou resistente ao 

processo de mudança, os terapeutas precisam de motivá-lo, razão pela qual este modelo 

faz uso, para a sua implementação, da entrevista motivacional (Rahioui, 2008). Embora 

esta técnica seja especialmente útil na fase de contemplação, e na transição para a 

preparação é preciso notar que ela é transversal aos diferentes estádios de mudança, 

fomentando o desenvolvimento das capacidades de mudança de um indivíduo e uma 

relação positiva entre técnico de saúde e doente.  

 

6.2.2 Entrevista Motivacional  
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Miller e Rollnick (1991, cit. in Rahioui, 2008) definem entrevista motivacional 

como “um método diretivo centrado no doente, tendo como objetivo aumentar a sua 

motivação intrínseca para a mudança e ajudá-lo a analisar e a resolver a sua 

ambivalência”. Importa ajudar o doente a libertar-se da ambivalência que o aprisiona e 

que produz ciclos de comportamentos autodestrutivos (Miller & Rollnick, 2001, cit. in 

Andretta & Oliveira, 2007) e “despertá-lo” para a necessidade e para os benefícios da 

mudança. Ou seja, com esta intervenção pretende-se que o doente progrida no sentido da 

preparação para a mudança e que crie as suas próprias respostas para a mudança, 

podendo-se dividir, por isso, o desenvolvimento da entrevista motivacional em duas 

fases: (a) a decisão de mudança; (b) a consolidação da decisão e o desenvolvimento de 

ações necessárias á sua concretização (Rahioui, 2008).  

No que respeita aos pressupostos da entrevista motivacional, Miller e Rollnick 

(2001, cit. in Andretta & Oliveira, 2007) descreveram cinco princípios que norteiam a 

técnica e explicitam a postura terapêutica a ser adotada:  

(a) Empatia 

O terapeuta deve manifestar respeito e interesse pelo doente. Deve escutar, 

compreender e aceitar (aceitação empática) a perspetiva do doente, sem juízos de valor 

ou críticas, não querendo isto dizer que concorde com ela ou que fique impossibilitado de 

expor pontos de vista diferentes dos do doente. A atitude de aceitação e respeito ajuda a 

construção de uma aliança terapêutica positiva baseada na confiança, e reforça a 

autoestima e a autoeficácia, favorecendo a modificação do comportamento. A relação 

terapêutica deve assemelhar-se a uma parceria, com o terapeuta a respeitar a autonomia e 

a liberdade de escolha do doente para dirigir o seu comportamento (Rahioui, 2008; 

Benyamina, 2008).  

(b) Dissonância Cognitiva 

O terapeuta deve ajudar o doente a perceber a discrepância entre onde está e onde 

quer estar, isto é, entre o comportamento atual e as modificações desejadas, o que pode 

ser conseguido pela consciencialização dos custos do curso do comportamento atual. 

Assumindo que a motivação para a mudança emerge, entre outras coisas, da compreensão 

da discrepância entre o comportamento atual e as metas pessoais importantes (Miller & 

Rolnick, 2001), é objetivo da entrevista motivacional aumentar, amplificar essa 
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discrepância para que a mudança se comece a instalar sem criar uma sensação de pressão 

ou de coação. Será o doente a identificar e apresentar as razões para que ocorra a sua 

mudança, é dele que deverá partir a motivação para a mudança funcionando o terapeuta 

como guia ou facilitador do processo (Miller & Rollnick, 2001; Rahioui, 2008; 

Benyamina, 2008). Os criadores da entrevista motivacional acreditam, além disso, que 

permitir aos doentes a persecução dos seus próprios caminhos de mudança aumenta a 

probabilidade de êxito a longo prazo, ainda que estes optem por objectivos ou meios que 

não conduzam ao sucesso imediato (Benyamina,2008).  

(c) Não Confrontação  

O terapeuta deverá a todo o custo evitar a confrontação de modo a diminuir tanto 

quanto possível a resistência ao tratamento. Embora possa ter pontos de vista diferentes 

e não concorde com os do paciente, o terapeuta não se deve opor de forma hostil ou 

autoritária a eles, nem envolver-se em argumentações persuasivas com o doente (Miller 

& Rollnick, 2001, cit. in Andretta & Oliveira, 2005; Rigoni & Szupszynski, 2007). Pelo 

contrário, deverá mostrar-se compreensivo e empático, sob pena de aumentar a 

probabilidade de resistência e confronto e de diminuir a probabilidade de mudança; “A 

persuasão ou o confronto direto, bem como a argumentação, opõem-se aos princípios da 

entrevista motivacional e estão explicitamente proscritos nesta abordagem” (Benyamina, 

2008). A disponibilidade para a mudança não é um traço de carácter do doente, mas sim, 

um estado que oscila em função das interações interpessoais, daí a importância do 

terapeuta regular as suas reações negativas face à ambivalência sob pena de fazer surgir 

resistência à mudança (Benyamina, 2008). Do mesmo modo, o terapeuta não deve 

apressar a mudança, especialmente enquanto o sujeito ainda revela sentimentos de 

hesitação, de modo a evitar e resistência, o abandono do tratamento, ou a legitimização 

de razões que justifiquem a recaída, mesmo depois de uma melhoria inicial (Benyamina, 

2008).  

(d) Aceitação da Resistência  

O terapeuta deve aceitar a resistência no sentido de trabalhar com ela, facilitando a 

resolução da ambivalência. A ambivalência não é combatida mas reconhecida como 

natural, e compreendida pelo terapeuta como parte integrante do processo de mudança. 

Em vez de impor novas visões ou metas a atingir, o terapeuta convida o doente a 

considerar novas informações e perspetivas, modificando e/ou reformulando as suas 
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perceções do problema e da necessidade e caminho para a mudança (Miller & Rolnick, 

2001, cit. in Andretta & Oliveira, 2005). O indivíduo é visto como capaz de insights para 

a resuloção dos seus problemas, estimulando-se o seu envolvimento no processo de 

mudança (Miller & Rolnick, 2001, cit. in Andretta & Oliveira, 2005). Cabe ao doente e 

não ao terapeuta, analisar e resolver a ambivalência que toma a forma de um conflito entre 

as vantagens e desvantagens do comportamento dependente. O terapeuta deve facilitar o 

impasse causado pela ambivalência e orientar o indivíduo no sentido da resolução do 

impasse (reflexão sobre vantagens/desvantagens, denominada do ponto de vista técnico 

como balança decisional) para que se encontrem as razões para mudar e se acione o 

comportamento de mudança. 

(e) Autoeficácia 

O último princípio diz respeito a estimular a autoeficácia para que o sujeito saiba 

que tem condições e estratégias para lidar com situações difíceis e obter êxito. É um 

elemento chave na motivação para a mudança e um bom indicador do resultado de 

tratamentos de comportamentos de dependência (Miller & Rolnick, 2001, cit. in 

Andretta & Oliveira, 2005). A entrevista motivacional visa aumentar a confiança do 

doente no facto de poder realizar alterações no seu consumo, mas, mais uma vez, é preciso 

ter em conta a possibilidade de resistência ao tratamento (e mesmo de abandono) se 

acreditar que não consegue completar o processo de mudança com êxito (Benyamina, 

2008). Ou seja, a falta de autoeficácia pode ser entendida como uma barreira ao 

tratamento, daí a importância de a trabalhar/elevar. Esta foi considerada por nós como 

uma variável chave no processo de mudança, e definida como variável independente, 

na relação com a qualidade de vida, definida como variável dependente (resultado 

do tratamento a longo prazo).   

A entrevista motivacional inclui, no seu decorrer, o uso de duas ferramentas 

indispensáveis ao acompanhamento de toxicómanos e alcoólicos - a análise funcional e o 

feedback personalizado.   

A análise funcional permite identificar e selecionar a informação mais relevante 

para a compreensão das dimensões psicológicas que estão perturbadas e que se expressam 

na forma de dependência alcoólica. Podemos dizer que facilita a “conceptualização” ou 

“formulação do caso” (ex.: história e situação familiar, económica, social e religiosa, 
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características individuais como autoconceito, autoestima, autoeficácia, 

psicopatologia anterior ou atual). Ela permite identificar as cognições, emoções e 

comportamentos que se desejam modificar, as barreiras e facilitadores da mudança e as 

provas comportamentais reais capazes de infirmar as hipóteses erradas que estão na 

origem da disfuncionalidade do dependente alcoólico. Procura-se conhecer as razões e 

significados do consumo e reformulá-los. Mais tarde, a análise funcional das recaídas 

permitirá ainda identificar as situações que o doente continua a enfrentar com dificuldade. 

Com base neste trabalho contínuo de avaliação e análise colaborativa, o terapeuta e o 

doente poderão discutir o tratamento e realizar os ajustamentos necessários (Alter, Karila, 

& Reynaud, 2008).  

A avaliação funcional deve ser apoiada por instrumentos estandardizados como, por 

exemplo, escalas e questionários. Estas medidas, se aplicadas ao longo do processo, 

permitem concluir sobre a evolução e eficácia do tratamento e sobre a sua ação em, 

ou moderação por, variáveis psicológicas (ex.: no nosso caso, propomos estudar o 

papel da autoeficácia (preditor) e da sintomatologia psicopatológica (moderador) na 

qualidade de vida, considerada como medida da eficácia do tratamento). Em última 

análise, os resultados, se indicadores de evolução favorável, atestam a competência do 

sujeito e podem servir para a consolidação e conservação da motivação para a mudança.  

O feedback personalizado resulta da avaliação que o terapeuta faz do doente, da sua 

motivação e do seu consumo durante o processo, permitindo ao segundo, compreender 

em que ponto se encontra relativamente à população de referência ou, na ausência desses 

dados, face a critérios clínicos de gravidade. A comparação da “desvantagem” inicial com 

as fases posteriores do tratamento são a prova real da evolução e, em última análise poderá 

elevar o sentido de autoeficácia do sujeito e consequente conservação da motivação para 

a mudança. Dado que este estudo obedeceu a uma amostra clinica, interessa portanto 

mencionarmos os critérios que incluíram os sujeitos no internamento bem como os 

critérios que os excluíram do mesmo. Estes critérios de inclusão e exclusão para o 

tratamento reportam-se também aos critérios do nosso estudo de investigação. 

 Portanto, os critérios de inclusão e/ou internamento são: doentes com síndrome de 

dependência alcoólica. Doentes motivados para a abstinência total (pelo menos na fase 

de contemplação de Prochaska e DiClemente). Dos critérios de exclusão farão parte, a 

doença orgânica descompensada (ex.: insuficiência hepática descompensada), outras 



  
 
 

143 
 
 

perturbações mnésicas ou perturbações cognitivas (com défices cognitivos moderados a 

graves), deficiência mental moderada, grave ou profunda, patologia mental grave 

descompensada (fases agudas de quadros psicóticos e de doenças afetivas), doentes com 

dependência de substâncias que não estejam em remissão completa inicial (excetuando a 

dependência de nicotina, e/ou de cafeína, de cannabis, de sedativos, hipnóticos, ou 

ansiolíticos), os doentes com Delirium Tremens. Estes doentes podem permanecer 

internados em ICT (internamento de curta duração), ou seja: é um internamento mais 

breve, basicamente individual, integrando-se os doentes na comunidade terapêutica. 

Normalmente é usado para doentes que necessitam de internamento urgente em tempo 

mais útil. Logo que melhoram, estes doentes são integrados ao grupo terapêutico seguinte. 
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Fundamentação da Investigação 

 No Ocidente, o álcool é uma das sustâncias consumidas em maior quantidade e 

também é esta substância a considerada a mais destrutiva. Portanto, estes consumos 

descontrolados são motivo de preocupação para todos os profissionais que lidam 

diariamente com este problema (CRAN, 2004, cit. in Precioso et al., 2014). Assim, a 

UAC tem um programa de intervenção que visa sobretudo a melhoria da qualidade de 

vida dos sujeitos com síndrome alcoólica e portanto oferece a estes sujeitos a 

possibilidade de modificarem as suas vidas, atingindo assim um equilíbrio e uma 

qualidade de vida baseadas na abstinência.  

 Desta premissa, nasceu o nosso tema de investigação. Pareceu-nos pertinente 

analisar as variáveis que se coadunam com a eficácia positiva do tratamento na UAC, 

sendo que a nossa investigação já vai ao encontro do programa terapêutico que é realizado 

na UAC. O autoconceito é uma variável importante no tratamento na Unidade, bem como 

a autoeficácia. Portanto, foi importante para nós enquanto investigadores e para a UAC 

enquanto instituição, percebermos quais as variáveis que possam estar subjacentes ao 

tratamento e/ou que favorecem a abstinência. 

 A escolha do tema também está relacionado com o mesmo ter pouco debate na 

Psicologia Clínica.  

 No entanto, é preciso ressalvar que a Qualidade de Vida é bastante estudada mas é 

um pouco deficitária no que concerne ao Uso e Abuso do Álcool.  

 Também sabemos que o mesmo acontece com o alcoolismo, ou seja, este é 

frequentemente estudado e debatido em investigações e/ou congressos (…). No entanto, 

quando juntamos Qualidade de Vida e Alcoolismo verificamos que este tema tem sido 

um pouco negligenciado. Também encontramos estudos referentes às drogas ilegais, mas 

os mesmos não abundam na investigação. A maioria da investigação referente à 

Qualidade de Vida do Alcoolismo reporta-se à investigação brasileira.  

 Portanto, pensamos que os estudos deveriam dar maior importância a este tema, 

uma vez que o alcoolismo é um problema de saúde pública e afeta as pessoas a nível 

biopsicossocial. 
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Objetivos 

É objetivo do presente estudo analisar a importância do treino da autoeficácia 

(variável independente) para o tratamento da dependência alcoólica, observável na 

manutenção em tratamento e na modificação/elevação da qualidade de vida, objetivo 

último da intervenção e medida da sua eficácia (variável dependente).  

Partindo dos pressupostos teóricos da intervenção psicoterapêutica levada a cabo 

na UAC, percebe-se que, entre outros, o treino da autoeficácia no âmbito da entrevista 

motivacional é um elemento central no tratamento dos dependentes alcoólicos. Assim, 

acredita-se que esta, mais do que outras componentes do autoconceito, é preditora da 

qualidade de vida, sendo a sua eficaz manipulação, provavelmente, garantia da eficácia e 

da manutenção em tratamento. É por isso, nosso objetivo, numa primeira fase, analisar a 

capacidade preditora da autoeficácia para a qualidade de vida. E, numa segunda fase, 

analisar o modo como as variáveis se modificam ao longo do tratamento e nos diferentes 

subgrupos da amostra.  

Dividindo-se a amostra em três subgrupos – aqueles que abandonam o tratamento 

após a primeira, ou a segunda consulta externa, e aqueles que se mantêm em tratamento, 

queremos perceber o que os distingue. Analisaremos para isso, o perfil de entrada de todos 

os sujeitos no momento do internamento para cada uma das variáveis consideradas 

(autoeficácia e qualidade de vida), mas também para outras que se relacionam com as 

primeiras, nomeadamente as restantes componentes do autoconceito e o autoconceito 

global e a psicopatologia. A escolha desta última variável, é tanto mais importante porque 

sabemos que a dependência alcoólica é comórbida com uma série de sintomas/quadros 

clínicos mas também porque a investigação mostra que ela tem impacto negativo na 

qualidade de vida dos sujeitos. A sua capacidade preditora da qualidade de vida também 

será testada. 

Depois de traçado o perfil inicial, da exploração das diferenças entre grupos e da 

análise da autoeficácia (e outras dimensões do autoconceito) e da psicopatologia como 

preditoras da qualidade de vida, estaremos aptos a tirar as primeiras conclusões sobre a 

adequação e eficácia dos pressupostos que norteiam a intervenção na UAC. Seguir-se-ão 

os estudos dos grupos que realizaram mais de uma avaliação, para compreender o que os 

distingue, e o que caracteriza uma intervenção de sucesso, esperando-se encontrar entre 
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eles diferenças estatisticamente significativas nas variáveis consideradas – autoconceito 

e, mais especificamente, autoeficácia, qualidade de vida e, eventualmente na presença, 

número e intensidade da sintomatologia psicopatológica.  

Material e Métodos 

1. Inventário Clínico de Autoconceito (ICAC) 

“O autoconceito pode ser definido de uma forma simples, como a perceção que o 

indivíduo tem de si próprio e o conceito que, devido a isso, forma de si” (Vaz-Serra, 

1988). É um construto que, por englobar o que se denomina identidade, nos permite 

compreender a continuidade e a coerência do comportamento humano ao longo do tempo. 

Como interage com os outros, como lida com as suas necessidades e motivações, como 

exerce a sua capacidade de autocontrolo e que emoções tendem a “colorir os diferentes 

contextos da sua vida. “O autoconceito influencia o modo como um indivíduo se 

perceciona a si próprio e ao mundo à sua volta”. Tem por isso um papel relevante no 

desenrolar da vida quotidiana. Consideram-se como principais constituintes do 

autoconceito, as identidades - ligadas ao conteúdo do autoconceito - e a autoestima que 

tem a ver com os aspetos avaliativos que um indivíduo elabora a seu próprio respeito 
(Gécas, 1982). Embora as identidades sejam importantes, a autoestima desempenha um 

papel mais relevante na prática clínica. “A autoestima resulta da relação que se 

estabelece entre os objetivos que um indivíduo formaliza e o êxito que tem em os 

alcançar” (autoeficácia). O sucesso na concretização desses objetivos gera um elevado 

sentido de competência e uma boa autoestima, enquanto o fracasso (real ou percebido) na 

consecução dos objectivos, gera um baixo sentido de competência e autoestima, com risco 

de autodepreciação (Vaz-Serra, s/d). Assim, um indivíduo com um bom autoconceito 

tende a ser autoafirmativo (Bouça & Fonte, 1986) e a desenvolver expectativas positivas 

em relação a si próprio (autoestima), e de forma particularmente elevada expectativas de 

êxito na realização de tarefas (autoeficácia) (Vaz-Serra, Antunes, & Firmino, 1986). Nos 

últimos 20/30 anos diversa investigação tem revelado que os indivíduos com um bom 

autoconceito e sentido de autoeficácia tendem a apresentar mecanismos adequados de 

coping para lidarem com as situações indutoras de stress) e tendem a estar em menor 

risco de desenvolver perturbações psicológicas como ansiedade e depressão, por 

exemplo. Por outro lado, e para os objetivos do nosso estudo, importa ainda lembrar 

que indivíduos com transtornos emocionais tendem a ter mecanismos de coping mais 

pobres do que aqueles que nunca sofreram de qualquer transtorno mental.  
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O Inventário Clinico de Autoconceito é uma escala de autoavaliação 

unidimensional composta por 20 itens e foi desenvolvido por Adriano Vaz-Serra em 

1985, com o principal objetivo de avaliar os aspetos sociais e emocionais do autoconceito. 

Os itens são respondidos numa escala de tipo Likert de 5 pontos (de 1 a 5), e a sua soma 

dá-nos um indicador geral do autoconceito, sendo que quanto mais elevada é a pontuação, 

mais positivo é o autoconceito do sujeito (itens invertidos 3,12,18). No desenvolvimento 

da escala, Vaz-Serra (1986), obteve os seguintes dados normativos para o autoconceito 

global: a) amostra total com uma média de 72,1, desvio padrão de 7,2 e intervalo de 

normalidade entre 64,9 e 79,3; b) mulheres com uma média de 72,1, desvio padrão de 7,8 

e intervalo de normalidade entre 64,2 e 79,9; c) homens com uma média de 72,2, desvio 

padrão de 8,1 e intervalo de normalidade entre 64,1 e 80,4). O instrumento revela também 

adequadas características psicométricas quer em termos de validade de construto, 

consistência interna (.79) e estabilidade temporal (coeficiente de correlação teste-reteste 

de .838) (Vaz-Serra, 1986).  Da análise fatorial inicial, extraíram-se 6 fatores, dois dos 

quais mistos (F5 e F6) e por isso normalmente não considerados (Vaz-Serra, 1988), dos 

restantes quatro, os dois primeiros (F1 e F2) dizem respeito às dimensões 

aceitação/rejeição social (1,4,9,16,17) e enfrentamento/resolução de problemas 

(3+5+8+11+18+20), e são especialmente relevantes porque correspondem à autoestima e 

autoeficácia, respetivamente, enquanto os dois últimos (F3 e F4) correspondem às 

dimensões maturidade psicológica (2+6+7+13) e impulsividade/atividade (10+15+19) 

(Vaz-Serra, 1986).  

2. Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI) 

O Inventário de Sintomas Psicopatológicos, é a versão Portuguesa do Brief 

Symptom Inventory (BSI), (Derogatis, 1982) adaptada e aferida para a população 

portuguesa por Canavarro em 1996 (Canavarro, 1999). O BSI é um instrumento de 

autoresposta, composto por 53 itens dividido em nove subescalas que se destinam a 

avaliar a presença de sintomas psicopatológicos referentes aos seguintes quadros:  

a) Sensibilidade interpessoal (20, 21, 22 e 42) - sentimentos de inadequação 

pessoal e inferioridade, particularmente em comparação com outras pessoas. As 

manifestações características desta dimensão são a autodepreciação, a hesitação, o 

desconforto e a timidez durante as interações sociais; 

b) Depressão (9, 16, 17, 18, 35 e 50) - sintomas da depressão clínica como afeto e 

humor disfórico, perda de energia e falta de motivação e interesse pela vida; 
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c) Ansiedade (1, 12, 19, 38, 45 e 49) - indicadores gerais como nervosismo e tensão, 

bem como sintomas de ansiedade generalizada e de ataques de pânico. E ainda 

componentes cognitivas que envolvem apreensão e correlatos somáticos da ansiedade; 

d) Hostilidade (6, 13, 40, 41 e 46) - pensamentos, emoções e comportamentos 

característicos do estado afetivo negativo da cólera; 

e) Ansiedade fóbica (8, 28, 31, 43 e 47) - medo persistente irracional e 

desproporcional ao estímulo que conduz ao comportamento de evitamento 

(principalmente manifestações mais patognomónicas e disruptivas); 

f) Ideação paranóide (4, 10, 24, 48 e 51) - modo perturbado de funcionamento 

cognitivo, marcado por projeções, hostilidade, suspeição, grandiosidade, egocentrismo, 

medo da perda de autonomia e delírios; 

g) Psicoticismo (3, 14, 34, 44 e 53) - dimensão contínua da experiência humana 

que inclui sinais que vão desde o isolamento e estilo de vida esquizóide a sintomas 

primários de esquizofrenia como alucinações e controlo de pensamento; 

h) Somatização (2, 7, 23, 29, 30, 33, 37) - reflete mal estar resultante da perceção 

do funcionamento somático, compreendendo queixas relacionadas com os sistemas 

cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, entre outros, com mediação autonómica, e 

dores localizadas na musculatura, bem como outros equivalentes da ansiedade; 

i) Obsessão-compulsão (5, 15, 26, 27, 32 e 36) - cognições, impulsos e 

comportamentos persistentes e aos quais o indivíduo não consegue resistir, embora sejam 

ego-distónicos e de natureza indesejada. Esta dimensão compreende, igualmente, uma 

dificuldade cognitiva mais geral. 

Os sujeitos devem classificar o grau em que cada problema os afetou durante a 

última semana, utilizando para tal uma escala de Likert de 5 pontos que vai desde “Nunca” 

(0) a “Muitíssimas vezes” (4). Para o cálculo dos resultados de cada subescala, somam-

se os itens que a constituem e posteriormente divide-se o resultado da soma pelo número 

de itens da subescala. Para além dos resultados obtidos em cada subescala, o BSI conta 

com três índices gerais que constituem avaliações sumárias da perturbação emocional, e 

representam aspetos diferentes da psicopatologia: 1) o Índice Geral de Sintomas (IGS) 

“pondera a intensidade do mal-estar experimentado com o número de sintomas 

assinalados; 2) o Total de Sintomas Positivos (TSP) corresponde “ao número de queixas”; 

3) e o Índice de Sintomas positivos (ISP) “que corresponde à media da intensidade de 
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todos os sintomas que foram assinalados”. Para o cálculo do IGS deverá somar-se as 

pontuações de todos os itens e seguidamente, dividir-se pelo número total de respostas; o 

TSP pode obter-se contando o número de itens assinalados com uma resposta positiva, 

isto é, maior do que zero; e o ISP calcula-se dividindo a soma de todos os itens pelo TSP 

(Canavarro, 2007, p.323).  

Quer a versão original do instrumento quer a versão portuguesa revelam boas 

características psicométricas, nomeadamente, níveis adequados de consistência interna, 

estabilidade temporal, validade de construto e validade discriminante. Os estudos 

seguintes que utilizaram este instrumento, têm demonstrado as suas boas características 

psicométricas. Por exemplo, “na validação do WHOQOL, na sua versão longa 

(WHOQOL-100) e breve (WHOQOL-Bref) foi possível verificar que ambas as versões do 

instrumento, todos os domínios da qualidade de vida apresentam coeficientes de 

correlação (negativa) significativos com todas as dimensões do BSI, assim como com as 

suas pontuações globais. Ou seja, uma melhor pontuação mas medidas de qualidade de 

vida associa-se a resultados mais baixos nos indicadores psicopatológicos” (Canavarro, 

2007, p. 318) 

Para os efeitos da presente investigação, vamos considerar o ponto de corte obtido 

por Canavarro (1997), no seu estudo de adaptação do BSI à população portuguesa, situado 

no valor 1.731 (1.7). O ponto de corte foi definido com base no Índice de Sintomas 

Positivos (ISP), o que equivale a dizer que um valor de ISP ≥ 1.7, no BSI, é indicador da 

presença de perturbações emocionais, enquanto abaixo desse valor se encontram 

indivíduos sem evidência de perturbação emocional. Como nos diz a autora, “apesar do 

IGS, pela sua fórmula de cálculo, surgir como o melhor indicador único de sintomas 

psicopatológicos, das três pontuações globais, o ISP é aquele que (…) melhor discrimina 

entre os dois grupos (clínico e não clínico)” (Canavarro, 2007, p.316) 

Para apoiar a análise dos dados, tomaremos ainda como referência os valores 

médios das pontuações do BSI encontrados para a população geral e para a população 

clínica no estudo de adaptação do instrumento (ver quadro 1).  

Quadro 1 

 População geral Perturbações emocionais 

 Média DP Média DP 
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SENSIBILIDADE 

INTERPESSOAL 

0,958 0,727 1,597 1,033 

DEPRESSÃO 0,893 0,722 1,828 1,051 

ANSIEDADE 0,942 0,766 1,753 0,940 

HOSTILIDADE 0,894 0,784 1,411 0,904 

ANSIEDADE 

FÓBICA 

0,418 0,663 1,020 0,929 

IDEAÇÃO 

PARANÓIDE 

1,063 0,789 1,532 0,850 

PSICOTICISMO 0,668 0,614 1,403 0,825 

SOMATIZAÇÃO 0,573 0,916 1,355 1,004 

OBSESSÃO-

COMPULSÃO 

1,290 0,878 1,924 0,925 

IGS 0,835 0,480 1,430 0,705 

TPS 26,993 11,724 37,349 12,166 

ISP 1,561 0,385 2,111 0,595 

(Adaptado de Canavarro, 2007, p.316) 

3. Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial 

de Saúde, versão breve (WHOQOL-Bref) 

O World health Organization Quality of Life, versão breve (WHOQOL-Bref) 

“destina-se à avaliação da qualidade de vida, tal como foi definida pela OMS: perceção 

do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro dos contextos dos sistemas de cultura e 

valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expetativas, padrões e 

preocupações” (Canavarro, Simões, Vaz Serra, Pereira, Rijo, Quartilho, Gameiro, 

Paredes, & Carona, 2007, p.77). É composto por 26 itens e está organizado em quatro 

domínios: Físico (3, 10, 16, 15, 17, 4, 18), Psicológico (5, 7, 19, 11, 26, 6), Relações 

Sociais (20, 22, 21) e Ambiente (8, 23, 12, 24, 13, 14, 9, 25). Um índice da qualidade de 

vida em geral também é calculado (1,2). As “perguntas foram formuladas para quatro 

escalas de resposta de tipo Likert (de 5 pontos): intensidade, capacidade frequência e 

avaliação” (Canavarro, et. al, 2007, p.88). Para o cálculo de cada um dos domínios, 

observar as fórmulas abaixo. No momento de somar os itens, é preciso lembrar que os 

itens 3, 4 e 26 estão invertidos aparecendo na fórmula na forma (6-item x).  

DF: [[(6-I3) + (6-I4) + I10 + I15 + I16+ I17+ I18] -7] / 28 * 100 
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DP: [[I5 + I6 + I7 + I11 + I19 + (6-I26)) – 6] / 24 * 100 

DRS: [[I20 + I21 + I22] – 3] / 12 * 100 

DA: [[I8 + I9 + I12+ I13+ I14+ I23+ I24 + I25] – 8] / 32 * 100  

O trabalho de adaptação foi levado a cabo, junto de uma amostra composta por 604 

indivíduos, 315 pertencentes à população geral (“saudáveis”) e 289 a grupos clínicos 

diversos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, revelando boas propriedade 

psicométricas. “A avaliação da consistência interna através dos coeficientes de alfa alfa 

de croncach é aceitável, quer se considere p conjunto dos domínios (.79) ou os domínios 

individualmente: físico (.87), psicológico (.84), relações sociais (.64) e ambiente (.78)”. 

A estabilidade temporal, a validade de construto e a validade discriminante também se 

revelaram aceitáveis ou bons.  

Para apoiar a análise dos dados, tomaremos como referência, os valores médios das 

pontuações do WHOQOL-Bref encontrados para a população geral e para a população 

doente no estudo de adaptação do instrumento (ver quadro 2).  

(Adaptado de Canavarro et al. 

Recolha de Dados 

Tendo sido apresentado o pedido para autorização para a recolha de dados da investigação 

na UAC, os dados foram recolhidos em três momentos – no internamento na UAC, e na 

primeira e segunda consulta externa de seguimento. Os questionários para o efeito foram 

preenchidos pelos sujeitos entre o mês de Setembro de 2011 e o mês de Maio de 2013. 

Este pedido de colaboração e autorização da recolha de dados foi realizada com a 

autorização da Diretora da UAC (Dr.ª Ana Feijão).  

 População geral População doente 

 Média DP Média DP 

D. FÍSICO 77,49 12,27 54,99 19,50 

D. PSICOLÓGICO 72,38 13,50 64,41 17,47 

D. RELAÇÕES 

SOCIAIS 

70,42 14,54 64,47 18,11 

D. AMBIENTE 64,89 12,24 58,79 14,37 

QUALIDADE 

GERAL 

71,51 13,30 49,09 20,16 
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A recolha de dados foi efetuada pela investigadora aquando do contacto com os 

inquiridos, no qual esclarecemos finalidade e objetivos do estudo, requerendo 

colaboração voluntária, formalizada no consentimento informado. 
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RESULTADOS: 

1. Caracterização geral da amostra 

A amostra é composta por um total de 146 dependentes alcoólicos que iniciaram 

tratamento na UAC, 90 (61,6%) dos quais abandonaram o tratamento após a fase de 

internamento, 35 (24%) após a 1ª consulta e 21 (14,4 %) se mantiveram em tratamento.  

 

TABELA 1: A amostra é composta na sua maioria por indivíduos do sexo 

masculino (87%) indicando que este ainda é um prolema associado ao género. É provável 

que os discursos sociais continuem a “normalizar” o consumo entre homens e a colocá-

los numa posição de risco no que toca ao consumo e dependência alcoólica. Também as 

 
 Amostra total 

(n=146) 

Abandono após 
internamento 

(n=90) 

Abandono após 
2ª consulta 

externa 
(n=35) 

Manutenção 
em tratamento 

(n=21) 

SEXO 
N % N % N % N % 

FEMININO 
19 13% 9 10% 4 11,4% 6 28,6 

MASCULINO 
127 87% 81 90% 31 88,6% 16 71,4 

IDADE 
M DP M DP M DP M DP 

 
44,7 9,127 45,28 8,820 44,5 9,32 42,6 10,19 

RESIDÊNCIA 
N % N % N % N % 

D. AVEIRO 
46 31,5% 22 24,4% 15 42,9% 9 42,9 

D. GUARDA 
24 16,4% 18 20% 4 11,4% 2 9,5 

D. COIMBRA 
18 12,3% 11 12,2% 4 11,4% 3 14,3 

D. LEIRIA 
10 6,8% 8 8,9% 2 5,7% ----  

D. VISEU 
31 21,2% 20 22,2% 5 14,3% 6 28,6 

D. SANTARÉM 
3 2,1% 3 3,3% ---- ---- --- ---- 

D. FARO 
1 0,7% 1 1,1% ---- ---- ---- ---- 

D. PORTALEGRE 
1 0,7% 1 1,1% ---- ---- ---- ---- 

D. PORTO 
4 2,7% 3 3,3% 1 2,9% ---- ---- 

D. CASTELO BRANCO 
6 4,1% 2 2,2% 3 8,6% 1 4,8 

D. BRAGANÇA 
1 0,7% ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ESTRANGEIRO  
1 0,7% 1 1,1% ---- ---- ---- ---- 
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amarras sociais podem dificultar a procura de ajuda por parte das mulheres sobre as quais 

recaem, regra geral, avaliações mais negativas no que respeita ao consumo de álcool. As 

idades variam entre um mínimo de 23 e um máximo de 68 anos, com um valor médio de 

44,7 (DP= 9,127).  

Interessantes são os resultados em termos de área de residência dos sujeitos, com 

mais de metade da amostra a pertencer aos distritos de Aveiro (31,5%) e de Viseu 

(21,1%), seguidos dos distritos da Guarda (16,4%), Coimbra (12,3%), Leiria (6,8%), 

Castelo Branco (4,1%), Santarém (2,1%) e Faro, Portalegre, Bragança ou com residência 

no estrangeiro (0,7% cada). Embora não tenhamos dados para avançar com qualquer tipo 

de conclusão, a verdade é que os dados nos fazem levantar a hipótese de que possam 

existir fatores de risco locais e culturais para a dependência alcoólica.  

 

TABELA 2: Mais de metade da amostra é constituída por sujeitos casados (36,8%) 

e solteiros (34,4%). Dos restantes, 12,5% estão divorciados, 7,6% vivem em união de 

facto, 5,6% estão separados e 3,5% viúvos. A grande maioria tem filhos (80,4%) e mais 

de metade do grupo que respondeu à questão sobre o número de filhos (n=81) tem 2 filhos 

(55,6%). Perto de 30% tem um 1 filho e perto dos 10%, respetivamente, tem 3 e 4 filhos. 

 

TABELA 3: Podemos destacar nesta tabela, o facto de mais de 60% da amostra 

total ter um nível de escolaridade relativamente baixo, entre o 1º e 4º ano (36,3%) e o 5º 

GRUPO 
Amostra total 

(n=146) 

Abandono após 
internamento 

(n=90) 

Abandono após 
2ª consulta 

externa 
(n=35) 

Manutenção em 
tratamento 

(n=21) 

ESTADO CIVIL (n=144) 
N % N (88) % N % N % 

SOLTEIRO(A) 49 34,4% 31 35,2 9 25,7% 9 42,9% 
CASADO(A) 53 36,8% 27 30,7 18 51,4% 8 38,1% 
UNIÃO DE FACTO 11 7,6% 8 9,1 1 2,9% 2 9,5% 
SEPARADO(A) 8 5,6% 6 6,8 1 2,9% 1 4,8% 
DIVORCIADO(A) 18 12,5% 11 12,5 6 17,1% 1 4,8% 
VIÚVO(A) 5 3,5% 5 5,6 ---- ---- ---- ---- 
FILHOS (n=107) 

N % N(57) % N % N % 
SIM 86 80,4% 46 80,7% 25 80,6% 15 78,9% 
NÃO 21 19,6% 11 19,3% 6 19,4% 4 21,1% 
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e 6º ano (29,5%) de escolaridade. De forma decrescente aparecem depois o 7º ao 9º ano 

(14,4%) e o 10º ao 12º ano de escolaridade (12,3%), os estudos universitários (4,1%) e os 

pós-graduados (1,4%). Ainda 2,1% referem apenas saber ler/escrever.  

 

 

 Amostra total 
(n=146) 

Abandono após 
internamento 

(n=90) 

Abandono após 
2ª consulta 

externa 
(n=35) 

Manutenção em 
tratamento 

(n=21) 

ESCOLARIDADE N % N % N % N % 

Sabe ler e/ou escrever 3 2,1% 3 3,3% ---- ---- ---- % 

1º-4º Ano escolaridade 53 36,3% 30 33,3% 13 37,1% 10 47,6% 

5º-6º  Ano escolaridade 45 29,5% 25 27,8% 12 34,3% 6 28,6% 

7º-9º  Ano escolaridade 21 14,4% 12 13,3% 8 22,9% 1 4,8% 

10º-12º Ano escolaridade 18 12,3% 12 13,3% 2 5,7% 4 19% 

Estudos universitários 6 4,1% 6 6,7% ---- ---- ---- ---- 

Estudos pós-graduados 2 1,4% 2 2,2% ---- ---- ---- ---- 

PROFISSÃO (n=144) N % N(88) % N % N % 

Quadros superiores da 
administração pública, dirigentes e 
quadros superiores de empresas 

2 1,4% 2 2,3% ---- ---- ---- ---- 

Especialistas das profissões 
intelectuais e científicas 

5 3,5% 5 5,7% ---- ---- ---- ---- 

Técnicos e profissionais de nível 
intermédio 

8 5,6% 6 6,8% ---- ---- 2 9,5% 

Agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura e 
pescas 

10 6,9% 7 8,0% 3 8,6% ---- ---- 

Pessoal dos serviços e vendedores 11 7,6% 7 8,0% 2 5,7% ---- ---- 

Operários, artífices e 
trabalhadores similares 

51 35,4% 28 31,8% 16 45,7% 7 33,3% 

Operadores de instalações e 
máquinas e trabalhadores da 
montagem 

5 3,5% 2 2,3% 3 8,6% ---- ---- 

Trabalhadores não qualificados 8 5,6% 4 4,5% 3 8,6% 1 4,8% 

Desempregado(a) 18 12,5% 14 15,9% 2 5,7% 2 9,5% 

Doméstica(o) 14 9,7% 8 9,1% 2 5,7% 4 19% 

Estudante/Curso Profissional 3 2,1% 1 1,1% ---- ---- 2 9,5% 

OUTRO (inválido/reformado) 9 6,3% 4 4,6% 4 8,6% 1 4,8% 
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Provavelmente, como reflexo do nível de escolaridade, observamos que a grande 

maioria da amostra faz parte, do ponto de vista profissional, do grupo dos operários, 

artífices e trabalhadores similares (35,4%), com destaque para o exercício de funções 

ligado à construção civil (constatação feita pela altura da introdução dos dados). A 

restante amostra, pertence de forma decrescente ao grupo dos profissionais de serviços e 

vendedores (7,6%), ao grupo dos agricultores e trabalhadores de agricultura e pesca 

(6,9%), ao grupo dos técnicos e profissionais de nível intermédio (5,6%), ao grupo dos 

trabalhadores não qualificados (5,6%), ao grupo dos especialistas das profissões 

intelectuais e científicas (3,5%) e por fim, ao grupo dos quadros superiores da 

administração pública, dirigentes e quadros superiores técnicos (1,4%). Um conjunto de 

sujeitos, por não se enquadrar em nenhum dos grupos formalmente definidos, levou à 

construção de categorias adicionais para a sua caracterização. Temos, assim, que 12,5% 

dos sujeitos se encontrava desempregada no momento do internamento, que 9,7% exercia 

funções como doméstica, que 6,3% pertencia à condição de inválido ou reformado e que 

2,1% se encontrava a estudar no ensino normal ou profissional.  

 

TABELA 4: Na última tabela de caracterização da amostra, é apresentado o tempo 

relativo do problema. Questionados sobre há quanto tempo o problema da dependência 

fazia parte da sua vida, a maioria (35,8%) respondeu entre 1 e 5 anos, 15,3% respondeu 

entre 5 e 10 anos, 11,7% entre 10 e 15 anos, 10,9% entre 15 e 20 anos e 9,5% mais de 30 

anos. Em menor percentagem, encontramos indivíduos que no momento do internamento 

referem que o problema está instalado entre os 25 e 30 anos, entre 20 e 25 anos e há 

 
Amostra total 

(n=146) 

Abandono após 
internamento 

(n=90) 

Abandono após 
2ª consulta 

externa 
(n=35) 

Manutenção 
em tratamento 

(n=21) 

TEMPO PROBLEMA N(137) % N(81) % N % N % 

Menos de 1 ano 5 3,6% 3 3,7% 1 2,9% 1 4,8% 

Entre 1 e 5 anos 49 35,8% 30 37% 11 31,4% 8 38,1% 

Entre 5 e 10 anos 21 15,3% 12 14,8% 4 11,4% 5 23,8% 

Entre 10 e 15 anos 16 11,7% 10 12,3% 3 8,6% 3 14,3% 

Entre 15 e 20 anos 15 10,9% 9 11,1% 6 17,1% ---- ---- 

Entre 20 e 25 anos 8 5,8% 4 4,9% 2 5,7% 2 9,5% 

Entre 25 e 30 anos  10 7,3% 9 11,1% 1 2,9% ---- ---- 

Mais de 30 anos 13 9,5% 4 4,9% 7 20,0% 2 9,5% 
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menos de um ano. Na comparação entre os grupos, talvez a observação mais interessante 

possa ser a de que nenhum dos sujeitos que referiu ter o problema entre 15 e 20 anos e 

entre 25 e 30 anos chegou à segunda consulta. À exceção do grupo dos sujeitos com uma 

dependência instalada há menos de um ano, a probabilidade de abandonar o tratamento 

parece elevar-se à medida que o número de anos de dependência aumenta. Os resultados 

levam-nos a refletir sobre a importância de considerar este fator no momento da avaliação 

inicial e na definição dos objetivos da intervenção para o sujeito. É preciso explorar o 

significado do álcool na vida do sujeito e a função que desempenha e adequar a 

intervenção a uma história e a uma experiência individual, com significados únicos. 

 

1.1 Perfil de entrada na UAC (internamento) 
 
a. Autoconceito 

 Amostra 
total 

(n=146) 

Abandono 
após 

internamento 
(n=90) 

Abandono 
após 2ª 

consulta 
externa 
(n=35) 

Manutenção 
em 

tratamento 
(n=21) 

COMPARAÇÃO 
ENTRE 

GRUPOS   
(ANOVA) 

ICAC M DP M DP M DP M DP F Sig. 

F1 –AUTOESTIMA 17,36 3,38 17,39 3,43 17,00 3,34 17,86 3,31 0,426 0,654 

F2 – AUTOEFICÁCIA 20,28 3,47 20,34 3,60 20,20 3,23 20,14 3,44 0,041 0,960 

F3 – MATURIDADE 
PSICOLÓGICA  

14,38 2,60 14,24 2,60 14,23 2,53 15,19 2,58 1,215 0,300 

F4 – 
IMPULSIVIDADE/ATIVIDADE 

11,79 2,37 11,69 2,44 12,06 2,26 11,81 2,29 0,302 0,740 

AUTOCONCEITO GLOBAL 71,31 9,79 71,03 10,48 71,11 8,77 72,81 8,47 0,287 0,751 

 

TABELA 5: A média do autoconceito para a amostra total (71,3; DP=9,79) está 

um pouco abaixo do valor médio encontrado pelo autor para a população portuguesa 

(72,1). Este valor dir-nos-ia que o autoconceito, no momento da entrada no internamento, 

não parece estar perturbado, contudo, um estudo das frequências mostra-nos que 72 

(49,3%) sujeitos pontuam abaixo dos 72 pontos, revelando uma realidade algo diferente.  

Como não temos dados normativos para as subescalas, tomemos o intervalo de 

pontuação em que podem variar para perceber se os valores são relativamente altos ou 
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baixos. O valor médio encontrado (17,36) para a subescala autoestima (5-25) indica-nos 

que os sujeitos se aproximam mais de uma autoestima tendencialmente positiva. O 

mesmo acontece para a subescala maturidade psicológica com um valor médio de 14,38 

(4-20) e para a subescala impulsividade/atividade com um valor médio de 11,79 (3-15). 

Já os valores médios encontrados para a subescala autoeficácia, parecem ser mais 

problemáticos porque mais afastados do limite máximo de 30 pontos (20,28), 

confirmando a nossa previsão teórica de que esta é uma variável muito importante a 

considerar no tratamento da dependência alcoólica. Lembre-se que o modelo de 

intervenção psicoterapêutico está ancorado dentro de uma perspetiva cognitivo-

comportamental, com foco na modificação do comportamento perturbado por meio da 

entrevista motivacional, onde se inclui como estratégia o treino e reforço da autoeficácia. 

Ou seja, ao partir do pressuposto que é fundamental trabalhar a autoeficácia, assume-se 

que esta, é uma dimensão problemática no autoconceito do dependente alcoólico e os 

dados mostram, como seria de esperar, que esta parece ser a dimensão mais problemática 

do autoconceito avaliado na amostra (comparativamente com as restantes dimensões).  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, 

pelo que não parecem ser estas as variáveis a determinar o abandono/manutenção do 

tratamento. Naquilo que nos interessa, a autoeficácia é a dimensão com valores médios 

mais afastados do limite máximo (e por isso considerada mais deficitária) em todos os 

subgrupos. Não é ela que os distingue, mas é sobre ela que é preciso trabalhar durante o 

tempo de intervenção na UAC.  

Vejamos agora como se caracteriza a amostra em termos de psicopatologia e 

qualidade de vida. Serão estas as variáveis que distinguem os grupos, funcionando como 

fator de risco para o abandono do tratamento?  

 

 

b. Psicopatologia 

 Amostra 
total 

(n=146) 

Abandono 
após 

internamento 
(n=90) 

Abandono 
após 2ª 

consulta 
externa 
(n=35) 

Manutenção 
em 

tratamento 
(n=21) 

COMPARAÇÃO 
ENTRE 

GRUPOS   
(ANOVA) 

BSI M DP M DP M DP M DP F Sig. 
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F1 - SENSIBILIDADE 
INTERPESSOAL 

1,44 0,74 1,34 0,71 1,70 0,75 1,43 0,79 3,001 0,53 

F2 - DEPRESSÃO 1,58 0,82 1,67 0,74 1,60 0,88 1,12 0,95 3,888 0,023 

F3 - ANSIEDADE 1,37 0,70 1,44 0,67 1,37 0,67 1,10 0,78 1,968 0,143 

F4 - HOSTILIDADE 1,25 0,75 1,27 0,73 1,49 0,83 0,77 0,44 6,537 0,002 
F5 - ANSIEDADE 
FÓBICA 

0,87 0,69 0,90 0,75 0,81 0,62 0,81 0,56 0,298 0,742 

F6 - IDEAÇÃO 
PARANÓIDE 

1,81 0,68 1,80 0,69 1,90 0,65 1,71 0,71 0,513 0,600 

F7 - PSICOTICISMO 1,38 0,73 1,43 0,67 1,53 0,86 0,96 0,62 4,624 0,011 

F8 - SOMATIZAÇÃO 1,15 0,77 1,27 0,79 1,09 0,72 0,78 0,64 3,793 0,025 

F9 - OBSESSÃO-
COMPULSÃO 

1,51 0,74 1,51 0,71 1,59 0,75 1,42 0,86 0,361 0,698 

IGS 1,39 0,56 1,43 0,54 1,44 0,58 1,09 0,57 3,284 0,040 

TSP 36,37 9,75 37,94 9,25  
36,29 

9,64 29,76 9,65 6,453 0,002 

ISP 1,98 0,46 1,96 0,44 2,06 0,50 1,90 0,48 0,769 0,466 

 

TABELA 6: A amostra total apresenta um valor de IGS (1,39) muito superior ao 

valor normativo da população geral (0,835) e pouco menor que o valor normativo da 

população com perturbações emocionais (1,43). No que respeita ao número de sintomas 

positivos, a amostra em estudo apresenta um valor médio (36,37) superior ao valor 

normativo da população geral (26,99) e pouco menor que o valor normativo da população 

com perturbações emocionais. Por último, o valor médio do ISP (1,98) revela-se superior 

ao valor normativo da população geral (1,56) e inferior ao valor normativo da população 

com perturbações emocionais, mas ainda assim, acima do ponto de corte (1,7) permitindo-

nos concluir, como seria de esperar, que os indivíduos que deram entrada no internamento 

da UAC estão emocionalmente perturbados. Nas subescalas, o padrão mantém-se, de uma 

forma geral - valores médios superiores aos valores normativos da população geral e 

apenas ligeiramente inferiores face aos da população com perturbações emocionais. A 

comparação dos valores médios entre os diferentes grupos revelou diferenças 

estatisticamente significativas quer ao nível dos índices gerais quer em termos dos 

sintomas psicopatológicos. Nestes casos, o grupo que se manteve em tratamento revelou 

sempre valores mais baixos do que os grupos que abandonaram o tratamento para as 

dimensões depressão, hostilidade, psicoticismo e somatização e para o Índice Geral de 

Sintomas e Total de Sintomas Positivos. Uma maior intensidade e um maior número de 

sintomas positivos e a presença de sintomas de depressão, hostilidade, psicoticismo e 

somatização podem colocar o sujeito em maior risco de abandono do tratamento, 
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confirmando-se em certa medida, a ideia de que a psicopatologia pode condicionar a 

eficácia do tratamento, devendo por isso ser uma variável considerada no momento inicial 

de avaliação, na definição e aplicação do tratamento na UAC.   

 

c. Qualidade de vida 

 

TABELA 7: Os valores médios apurados para a amostra total em termos da 

dimensão física da qualidade de vida (58,86; DP=17,98) estão muito abaixo dos dados 

normativos da população geral (77,49; DP=12,27) mas muito próximos dos dados 

normativos para o grupo de doentes (54,99; DP=19,50). As dimensões psicológica 

(56,65), relações sociais (58,85) e ambiente (56,59), bem como o índice geral (51,46) da 

qualidade de vida, apresentam valores médios mais elevados do que os valores 

normativos da população geral: 72,38 (DP=13,50), 70,42 (DP=14,54), 64,89 (DP=12,24) 

e 71,51 (DP=13,30), respectivamente, e também do que os valores normativos da 

população doente: 64,41 (DP=17,47), 64,47 (DP=18,11), 58,79 (DP= 14,37) e 49,09 

(DP=20,16), respetivamente. Podemos, portanto, concluir que, à entrada no internamento, 

a qualidade de vida dos sujeitos é por eles avaliada como baixa/fraca, como seria de 

esperar.  

Diferenças não foram encontradas entre os grupos, indicando-nos que a qualidade 

de vida não os distingue. Pelo contrário, todos revelam baixos níveis de qualidade de vida 

 Amostra total 
(n=146) 

Abandono 
após 

internamento 
(n=90) 

Abandono 
após 2ª 

consulta 
externa 
(n=35) 

Manutenção 
em 

tratamento 
(n=21) 

COMPARAÇÃO 
ENTRE 

GRUPOS   
(ANOVA) 

WHOQOL M DP M DP M DP M DP F Sig. 

F1 – DIMENSÃO 
FÍSICA 

58,86 17,98 58,73 17,86 60,30 18,63 56,97 18,05 0,229 0,796 

F2 – DIMENSÃO 
PSICOLÓGICA 

56,65 17,50 54,91 17,66 58,93 18,36 60,32 14,94 1,207 0,302 

F3 – RELAÇÕES 
SOCIAIS 

58,85 22,06 57,96 20,94 65,48 21,21 51,59 26,04 2,860 0,061 

F4 – AMBIENTE 56,59 15,43 56,22 15,26 57,95 15,30 55,94 17,05 0,178 0,837 

FG - QUALIDADE 
GERAL 

51,46 21,20 49,17 22,00 52,86 21,24 58,93 15,88 1,930 0,149 
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que se desejam modificar com o tratamento. Recorde-se que o aumento da qualidade de 

vida é o objetivo último do tratamento da dependência alcoólica na UAC e por isso uma 

medida da sua eficácia, pelo que, antes de passarmos ao estudo do modo como ela se 

modifica nos grupos que prosseguiram o tratamento, interessa saber que variáveis se 

correlacionam com ela e que variáveis são suas preditoras.  

Partindo dos pressupostos teóricos do modelo de intervenção, esperamos que a 

autoeficácia se destaque como variável preditora da qualidade de vida, confirmando a 

importância de a estimular e desenvolver durante o processo terapêutico, como é 

preconizado pelo modelo de intervenção na UAC. Do mesmo modo, e porque a 

autoeficácia é parte de um construto maior, acreditamos que o autoconceito e/ou as suas 

dimensões também possam emergir como preditoras da qualidade de vida. Lembre-se 

também que os nossos dados apontam para um doente alcoólico com níveis de 

autoeficácia relativamente afastados dos níveis ótimos e com baixa qualidade de vida no 

momento do internamento, reforçando a importância de estudar o modo como estas 

variáveis de relacionam entre si, mas também com a psicopatologia, já que sabemos ser 

esta uma variável que aparece na investigação como relacionada negativamente com o 

autoconceito, e autoeficácia, e com qualidade de vida. Neste caso, exploraremos o valor 

preditor da qualidade de vida mas, mais importante, o papel moderador da relação entre 

autoeficácia e qualidade de vida.  

Na próxima secção, estudos de correlação, regressão linear e moderação serão 

descritos para as diferentes relações a explorar entre as variáveis.  

 

 

 

 

 

d. Correlação, regressão e moderação 

a) A relação entre autoconceito (autoeficácia) e qualidade de vida 

*correlação significativa para 0,05 
** correlação significativa para 0,01 
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TABELA 8: A primeira tabela de correlações, mostra que as dimensões autoestima 

e autoeficácia se correlacionam positivamente com todas as dimensões da qualidade de 

vida, com a exceção do fator geral. Essas são, na sua maioria, correlações muito fortes, 

isto é, com um nível de significância inferior a 0,01 (apenas a correlação entre autoestima 

a qualidade de vida física se revela a um nível de significância inferior a 0,05). A 

maturidade psicológica correlaciona-se forte e positivamente com três das quatro 

dimensões da qualidade de vida (à exceção das relações sociais). Uma relação positiva e 

forte existe ainda entre impulsividade/atividade e qualidade de vida física e psicológica, 

e uma relação positiva e muito forte entre a primeira e a qualidade das relações e 

ambiente. Tomando o autoconceito total, observamos, como seria de esperar, uma 

correlação positiva e muito forte com todas as dimensões da qualidade de vida 

consideradas, à exceção do seu fator geral. Um autoconceito positivo, e, mais 

concretamente, uma autoestima e uma autoeficácia elevadas, ligam-se a uma 

avaliação/perceção mais positiva da qualidade de vida. Note-se que os dados desta 

primeira análise revelam um padrão correlacional mais consistente entre as dimensões 

autoestima e autoeficácia e a qualidade de vida, estando a autoeficácia correlacionada 

muito forte e positivamente com todas as dimensões da qualidade de vida. Sai reforçada, 

uma vez mais, a ideia de que o treino da autoeficácia deve ser um dos elementos chave 

do processo psicoterapêutico com doentes alcoólicos, pois se a autoeficácia aumentar, 

aumenta a qualidade de vida em todas as suas dimensões. Do mesmo modo, a elevação 

do autoconceito e das suas dimensões produzirá um aumento em todas ou algumas das 

dimensões da qualidade de vida. Mas serão todas as dimensões do autoconceito preditoras 

de todas as dimensões da qualidade de vida? Para responder a estas questões temos que 

recorrer a outro tipo de teste estatístico (Regressão Linear).  

 F1 –  

D. FÍSICO 

F2 –  

D. PSIC. 

F3  

D. REL. 

F4 –  

D. AMB. 

FG –  
D. GLOBAL 

F1 – AUTOESTIMA ,211* 
,011 

,277** 
,001 

,419** 
,000 

,242** 
,003 

,109 
,189 

F2 – AUTOEFICÁCIA ,341** 
,000 

,295** 
,000 

,288** 
,000 

,333** 
,000 

,092 
,271 

F3 – MATURIDADE ,167* 
,044 

,065 
,437 

,174* 
,036 

,206* 
,013 

,057 
,491 

F4 - 
IMPULSIVIDADE/AT. 

,206* 
0,013 

,0197* 
0,017 

,294** 
,001 

,262** 
,001 

,033 
,688 

FG – 
AUTOCONCEITO 

,311** 
,000 

,274** 
,001 

,382** 
,000 

,350** 
,000 

,093 
,264 
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*correlação significativa para 0,05 
** correlação significativa para 0,01 

 

TABELA 9: Depois de analisados os pressupostos para a utilização da regressão 

linear no estudo do comportamento do autoconceito e suas dimensões como preditores da 

qualidade de vida, começámos por testar o conjunto das subescalas, recorrendo a uma 

análise de regressão linear múltipla pelo método enter. A autoeficácia apresentou-se 

como única preditora da qualidade de vida física, da qualidade de vida psicológica e da 

qualidade de vida relacionada com os fatores ambientais. A autoestima revelou-se 

preditora da qualidade de vida ligada às relações sociais, explicando 16,6% da variância.  

Pese embora, a autoeficácia só explique aproximadamente 10% da variância de 

cada uma das dimensões da qualidade de vida supra referidas, não é negligenciável o 

facto de ser a única preditora de três das quatro dimensões consideradas (não contando 

com o índice global). Assim sendo, confirmamos a nossa hipótese de que a autoeficácia 

é preditora da qualidade de vida e, simultaneamente, a adequação do treino da 

autoeficácia no tratamento da dependência alcoólica. Mas vejamos o seu efeito sobre a 

qualidade de vida quando conjugada com outras variáveis, nomeadamente a 

psicopatologia. O teste da moderação será precedido por uma primeira exploração da 

relação entre psicopatologia e qualidade de vida.  

 F1 –  

D. FÍSICO 

F2 –  

D. PSIC. 

F3  

D. REL. 

F4 –  

D. AMB. 

 Beta Beta Beta Beta 

F1 – AUTOESTIMA ,051 ,208 ,357** ,049 

F2 – AUTOEFICÁCIA ,298** ,257** ,128 ,243** 

F3 – MATURIDADE ,007 -,113 -,004 ,047 

F4 – 
IMPULSIVIDADE 

,040 -,011 ,012 ,110 

 R2 = 0,097 R2 = 0,099 R2 = 0,166 R2 = 0,106 
F(4,141)  = 4,902** F(4,141) = 4,996** F(4,141) = 8,214** F(4,140) = 5,273** 

 
FG - 
AUTOCONCEITO 

Beta Beta Beta Beta 

,311** ,274** ,382** ,350** 

R2 = 0,090 R2 = 0,069 R2 = 0,140 R2 = 0,116 

F(4,144) = 15,417** F(4,144) = 11,731** F(4,144) = 24,645** F(4,141) = 19,942** 
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1.2 A relação entre psicopatologia e qualidade de vida 

 F1 –  

D. FÍSICO 

F2 –  

D. PSIC. 

F3  

D. REL. 

F4 –  

D. AMB. 

FG –  

D. GLOB. 

F1 - 
SENSIBILIDADE 
INTERPESSOAL 

-,179* 
,031 

-,244** 
,003 

-,056 
,503 

-,196* 
,018 

-,014 
,871 

F2 – 
DEPRESSÃO 

-,333** 
,000 

-,433** 
,000 

-,191* 
,021 

-,278** 
,001 

-,242** 
,003 

F3 - ANSIEDADE -,256** 
,002 

-,322** 
,000 

-,064 
,445 

-,163 
,050 

-,238** 
,004 

F4 - 
HOSTILIDADE 

  -,126 
  ,131 

-,151 
,069 

,049 
,555 

-,155 
,062 

-,187* 
,024 

F5 - ANSIEDADE 
FÓBICA 

-,290** 
,000 

-,228** 
,006 

-,033 
,692 

-,216** 
,009 

-,164* 
,048 

F6 - IDEAÇÃO 
PARANÓIDE 

-,028 
,736 

-,045 
,592 

,072 
,389 

-,112 
,179 

-,034 
,680 

F7 - 
PSICOTICISMO 

-,168* 
,042 

-,247** 
,003 

,019 
,819 

-,169* 
,043 

-,098 
,239 

F8 - 
SOMATIZAÇÃO 

-,409** 
,000 

-,267** 
,001 

-,054 
,516 

-,209* 
,012 

-,168* 
,042 

F9 - OBSESSÃO-
COMPULSÃO 

-,294** 
,000 

-258** 
,002 

-,112 
,178 

-,227** 
,006 

-,245** 
,003 

IGS - BSI1 -,323** 
,000 

-,328** 
,000 

-,051 
,543 

-,255** 
,002 

-,222** 
,007 

TPS - BSI1 -,270** 
,001 

-,269** 
,001 

-,069 
,411 

-,262** 
,001 

-,242** 
,003 

ISP - BSI1 -,248** 
,003 

-,282** 
,001 

-,008 
,926 

-,181* 
,030 

-,115 
,168 

*correlação significativa para 0,05 
** correlação significativa para 0,01 

 

 

TABELA 10: Todas as variáveis psicopatológicas, à exceção das subescalas 

hostilidade e ideação paranoide, se correlacionam com as dimensões física e psicológica 

da qualidade de vida. A correlação com a dimensão física é forte (nível de significância 

inferior a 0,05) e negativa com as subescalas sensibilidade interpessoal e psicoticismo, e 

negativa e muito forte (nível de significância inferior a 0,01) com as restantes subescalas 

e com os índices gerais. A correlação com a dimensão psicológica é negativa e muito 

forte para todas as subescalas e para todos os índices gerais de psicopatologia avaliados 

pelos BSI. Conclui-se, portanto que a um aumento da presença de sintomatologia para 

diferentes quadros, do indíce geral de sintomas, do número de sintomas positivos e da sua 

intensidade, corresponde uma redução da qualidade de vida física e psicológica.  
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 F1 – D. FÍSICO F2 – D. PSIC. 

 Beta Beta 

F1 - SENSIBILIDADE INTERPESSOAL -,070 -,074 

F2 – DEPRESSÃO -,220* -,406** 

F3 – ANSIEDADE ,049 -,163 

F4 – HOSTILIDADE ,090 ,040 

F5 - ANSIEDADE FÓBICA -,135 -,044 

F6 - IDEAÇÃO PARANÓIDE ,209* ,244* 

F7 – PSICOTICISMO ,156 -,019 

F8 – SOMATIZAÇÃO -,435** -,050 

F9 - OBSESSÃO-COMPULSÃO -,034 ,085 

 R2 = ,207 R2 = ,184 

 F(9,135) = 5,176** F(9,135) = 4,618** 

*correlação significativa para 0,05 
** correlação significativa para 0,01 

 

TABELA 11: Depois de analisados os pressupostos para a utilização da regressão 

linear no estudo do comportamento das variáveis psicopatológicas, como preditoras da 

qualidade de vida, começamos por testar o conjunto das subescalas recorrendo a uma 

análise de regressão linear múltipla. Considerando o conjunto das subescalas de 

sintomatologia psicopatológica do BSI, a análise de regressão linear pelo método enter 

permitiu-nos concluir que são preditoras de 20,7% na variância da dimensão física da 

qualidade de vida (depressão, ansiedade paranoide e especialmente somatização) e de 

18,4% da variância na dimensão psicológica da qualidade de vida (ideação paranoide e 

especialmente depressão). Não se revelaram preditoras das dimensões relações sociais e 

ambiente, e fracas preditoras da dimensão global da qualidade de vida. Os índices globais 

também se revelaram fracos preditores de qualquer das dimensões da qualidade de vida 

considerada, por isso os valores foram excluídos da apresentação dos resultados. 

Tomando em conjunto os resultados das análises da relação entre autoconceito e 

qualidade de vida e da relação entre psicopatologia e qualidade de vida podemos concluir 

com razoável grau de certeza que a autoeficácia, somatização e depressão são preditoras 

independentes da qualidade de vida física e psicológica. O teste do modelo moderação, 

que ligava autoeficácia a depressão para explicar a qualidade de vida psicológica, e do 

teste do modelo de moderação, que ligava autoeficácia a somatização para explicar a 
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qualidade de vida física, não teve resultados significativos e por isso excluímos a sua 

apresentação aqui. Fica apenas a nota que, na análise de regressão linear múltipla, quando 

depressão e autoeficácia eram tomadas em conjunto, explicavam 23% da variância na 

dimensão psicológica da qualidade de vida. E que, quando somatização e autoeficácia 

eram tomadas em conjunto, explicavam 22,4% da variância na dimensão física da 

qualidade de vida. Posto isto, resta-nos explorar os resultados do tratamento para os 

grupos que não abandonaram após internamento. Será nosso objetivo, observar quais as 

variáveis que se modificaram, esperando encontrar diferenças significativas entre as fases 

em termos de autoconceito/autoeficácia, psicopatologia e qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Os resultados da intervenção  

a. Subgrupo que abandonou após 1ª consulta externa (2 fases de avaliação)  

 (n=35) ICAC COMPARAÇÃO 
ENTRE FASES  

1ª fase 2ª fase teste t 

M DP M DP T Sig. 

F1 –AUTOESTIMA 17,00 3,34 16,46 2,97 1,021 ,315 

F2 – AUTOEFICÁCIA 20,20 3,23 20,20 2,78 ,000 1,000 

F3 – MATURIDADE PSICOLÓGICA  14,23 2,53 13,71 2,15 1,099 ,280 

F4 – IMPULSIVIDADE/ATIVIDADE 12,06 2,26 11,09 1,96 2,364 ,024 
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AUTOCONCEITO GLOBAL 71,11 8,77 68,66 8,35 1,584 ,123 

 

TABELA 12: O grupo que abandonou o tratamento após a primeira consulta 

externa apresentou apenas uma redução significativa da impulsividade, o que poderá ser 

reflexo do trabalho durante o internamento e depois dele, por exemplo, pelo treino de 

competências como a gestão do desejo e o autocontrolo. Contudo, de um modo geral, as 

restantes dimensões do autoconceito e o autoconceito global não se alteraram 

significativamente. Veja-se, por exemplo, que os indicadores de autoeficácia se 

mantiveram precisamente os mesmos. Uma interpretação óbvia dos resultados é que o 

tratamento não produziu os efeitos esperados em termos de autoeficácia, podendo ser este 

uma das razões para o abandono do programa. Se não se verificou uma elevação da 

autoeficácia, o mais provável é que não se tenha verificado uma elevação significativa da 

qualidade de vida, e isso pode ter tido um impacto negativo na perceção dos sujeitos sobre 

a eficácia do tratamento, levando-nos ao abandono, hipótese já adiantada anteriormente.  

Mas vejamos se o grupo revelou diferenças em termos de psicopatologia e de 

qualidade de vida entre a primeira (internamento) e a segunda (consulta externa) 

avaliação. Lembre-se que a sintomatologia psicopatológica também revelou ser preditora 

da qualidade de vida, sendo importante perceber se estas variáveis se modificaram no 

decurso do tratamento.  

(n=35) BSI COMPARAÇÃO 
ENTRE FASES   

1ª fase 2ª fase teste t 

M DP M DP T Sig. 

F1 - SENSIBILIDADE 
INTERPESSOAL 

1,70 0,75 1,21 0,77 3,920 ,000 

F2 – DEPRESSÃO 1,60 0,88 1,18 0,95 3,044 0,004 

F3 – ANSIEDADE 1,37 0,67 0,98 0,76 3,440 ,002 

F4 – HOSTILIDADE 1,49 0,83 0,92 0,73 5,662 ,000 
F5 - ANSIEDADE FÓBICA 0,81 0,62 0,62 0,66 2,234 ,032 

F6 - IDEAÇÃO PARANÓIDE 1,90 0,65 1,50 0,82 3,307 ,002 

F7 – PSICOTICISMO 1,53 0,86 1,09 0,83 3,062 ,004 

F8 – SOMATIZAÇÃO 1,09 0,72 0,69 0,72 3,358 ,002 

F9 - OBSESSÃO-COMPULSÃO 1,59 0,75 1,13 0,66 3,486 ,001 
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IGS 1,44 0,58 1,02 0,64 4,940 ,000 

TSP 36,29 9,64 28,17 13,27 4,933 ,000 

ISP 2,06 0,50 1,82 0,53 3,125 ,004 

 

TABELA 13: É interessante ver nesta tabela que toda a sintomatologia 

psicopatológica e todos os índices gerais de sintomas diminuíram significativamente entre 

a entrada em internamento e a primeira consulta externa, revelando a eficácia do 

tratamento na UAC para o alívio dos sintomas, isto é, da sua presença, número e 

intensidade. Uma leitura possível é que muitos dos sintomas possam ser secundários à 

dependência alcoólica e que, em resposta ao tratamento da segunda durante o 

internamento, tendam a reduzir-se.  

É possível concluir que o tratamento na UAC teve para o grupo considerado, um 

efeito de fraco a nulo sobre o autoconceito e suas dimensões, mas um efeito significativo 

na redução da sintomatologia psicopatológica. Mas será que a qualidade de vida também 

se alterou na segunda fase de avaliações completada por este grupo. Esperam-se encontrar 

diferenças, pois se houve uma redução da psicopatologia (correlacionada e, em alguns 

casos, preditora da qualidade de vida) deverá observar-se uma elevação da qualidade de 

vida, ou pelo menos, das suas dimensões física e psicológica.   

 

TABELA 14: Ao contrário do esperado, a qualidade de vida não se alterou entre a 

primeira e a segunda avaliações, a não ser para o fator global. Isso significa que a redução 

(n=35) WHOQOL COMPARAÇÃO ENTRE 
FASES 

1º fase 2ª fase teste t  

M DP M DP T Sig. 

F1 – DIMENSÃO FÍSICA 60,30 18,63 57,76 11,31 ,866 ,392 

F2 – DIMENSÃO PSICOLÓGICA 58,93 18,36 64,05 13,93 -1,625 ,113 

F3 – RELAÇÕES SOCIAIS 65,48 21,21 69,05 18,37 -,892 ,379 

F4 – AMBIENTE 57,95 15,30 61,16 12,96 -1,598 ,119 

FG - QUALIDADE GERAL 52,86 21,24 69,29 17,77 -4,293 ,000 
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da sintomatologia psicopatológica não explica, só por si, a qualidade de vida. Parece de 

facto que sem a alteração de outras dimensões, como seja a autoeficácia, o tratamento não 

surtirá os efeitos desejados na qualidade de vida e pode, como já havíamos equacionado 

anteriormente, levar o sujeito a percebê-lo como desnecessário, abandonando-o. 

Na relação com as análises anteriores, estes resultados mostram-nos que a 

capacidade preditiva da psicopatologia na qualidade de vida dos sujeitos alcoólicos é 

relativamente fraca, pois se todos os indicadores sofreram alterações positivas e 

significativas era expectável que o mesmo acontecesse para a qualidade de vida, mas tal 

não se verificou.  

Ainda assim, destaca-se o sucesso da intervenção na UAC em termos de redução 

de sintomatologia psicopatológica. A questão que se levanta, é se tal redução é fruto de 

um processo de mudança ao nível interno (cognitivo) ou apenas o reflexo da toma de 

medicação psiquiátrica. É possível que os sujeitos tenham melhorado em resposta ao 

tratamento farmacológico, mas este tende apenas a “mascarar os sintomas e a sua 

“intensidade” não produzindo efeitos em termos de reestruturação cognitiva, pelo que se 

justificariam os resultados obtidos para o autoconceito e suas dimensões. Vejamos se um 

padrão diferente é revelado pelos sujeitos que se mantiveram em tratamento.  

b. Subgrupo que se manteve em tratamento (3 fases de avaliação)  

 

TABELA 15: E de facto, percebemos que um padrão diferente está patente no 

grupo que se manteve em tratamento. Entre a primeira e a segunda fase do tratamento 

(n=21) ICAC COMPARAÇÃO ENTRE 
FASES  
(teste t) 

1ª fase 2ª fase 3ª fase 1ª-2ª 2ª-3ª 

M DP M DP M DP t Sig.  T Sig. 

F1 -AUTOESTIMA 17,86 3,31 17,90 2,32 19,71 2,08 -,059 ,954 3,800 ,001 

F2 - 
AUTOEFICÁCIA 

20,14 3,44 21,90 3,16 23,00 3,03 -2,874 ,009 2,123 ,046 

F3 – MATURIDADE 
PSICOLÓGICA  

15,19 2,58 14,81 2,52 16,43 1,99 ,615 ,545 2,945 ,008 

F4 – 
IMPULSIVIDADE 
/ATIVIDADE 

11,81 2,29 11,38 1,53 11,76 1,51 ,798 ,434 1,321 ,202 

AUTOCONCEITO 
GLOBAL 

72,81 8,47 74,00 8,18 79,52 6,46 -,606 ,552 3,950 ,001 
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observou-se uma modificação significativa dos níveis de autoeficácia, como esperado. O 

tratamento na UAC foi eficazmente conseguido no que respeita ao objetivo de estimular 

e reforçar o sentido de autoeficácia. Mais interessante ainda, é que na comparação entre 

a segunda e terceira fases de avaliação (1ª e 2ª consulta externa), as diferenças na 

autoeficácia continuaram a ser significativas, observando-se ainda diferenças em termos 

da autoestima, da maturidade psicológica e do autoconceito global. Estes resultados 

levam-nos a crer que a autoeficácia pode ser a condição necessária para uma melhoria das 

outras dimensões do autoconceito e do autoconceito global.  

É evidenciada a adequação do modelo de intervenção na UAC que considera como 

aspeto central do seu programa a estimulação da autoeficácia. Neste caso, esperamos 

igualmente encontrar modificações significativas ao nível da qualidade de vida, e se assim 

for, confirmam-se os nossos resultados anteriores de que a autoeficácia é preditora 

independente da qualidade de vida.  

 

 

(n=21) BSI COMPARAÇÃO ENTRE FASES   
(teste t) 

1ª fase 2ª fase 3ª fase 1ª-2ª 2ª-3ª 

M DP M DP M DP t Sig. T Sig. 

F1 - SENSIBILIDADE 
INTERPESSOAL 

1,43 0,79 0,54 0,52 0,35 0,40 6,161 ,000 1,630 ,119 

F2 - DEPRESSÃO 1,12 0,95 0,76 0,81 0,40 0,45 2,760 ,012 2,808 ,011 

F3 - ANSIEDADE 1,10 0,78 0,53 0,57 0,49 0,41 4,267 ,000 ,601 ,554 

F4 - HOSTILIDADE 0,77 0,44 0,51 0,53 0,29 0,57 2,117 ,047 2,368 ,028 
F5 - ANSIEDADE 
FÓBICA 

0,81 0,56 0,41 0,47 0,24 0,40 4,009 ,001 1,702 ,104 

F6 - IDEAÇÃO 
PARANÓIDE 

1,71 0,71 1,03 0,66 0,69 0,54 4,365 ,000 2,305 ,032 

F7 - PSICOTICISMO 0,96 0,62 0,53 0,44 0,41 0,35 2,797 ,011 1,393 ,179 

F8 - SOMATIZAÇÃO 0,78 0,64 0,37 0,51 0,28 0,33 3,135 ,005 1,404 ,176 

F9 - OBSESSÃO-
COMPULSÃO 

1,42 0,86 0,83 0,61 0,67 0,61 3,348 ,003 1,179 ,252 

IGS 1,09 0,57 0,62 0,43 0,44 0,35 4,743 ,000 3,552 ,002 

TSP 29,76 9,65 18,57 12,10 16,19 10,72 4,746 ,000 1,210 ,240 

ISP 1,90 0,48 1,77 0,42 1,36 0,33 1,322 ,203 3,982 ,001 

 



Qualida de Vida e Alcoolismo 
 

177 
 

TABELA 16: Como seria de esperar, também neste grupo se observaram 

diferenças estatisticamente significativas em termos de sintomas psicopatológicos entre a 

primeira e segunda avaliação e entre a segunda e terceira avaliação. No primeiro caso, 

todos os quadros sintomatológicos e dois dos três índices gerais (IGS e TSP) sofreram 

modificações significativas, enquanto no segundo caso, apenas alguns quadros 

(depressão, hostilidade, ideação paranoide) e dois dos três índices sofreram alterações. 

Podemos, à semelhança do hipotetizado para o grupo que abandonou o tratamento após a 

primeira consulta externa, pensar que a redução da sintomatologia se deva, em grande 

parte, ao seu controlo via uso de psicofármacos, mas é provável que a manutenção dos 

efeitos a longo prazo e o não abandono do tratamento sejam já o reflexo das alterações 

produzidas a um nível mais interno. Acreditamos que, neste grupo, poderá ter havido uma 

efetiva reestruturação cognitiva que conduziu a uma maior eficácia do tratamento. 

 

 

TABELA 17: Como esperado, neste grupo, observou-se um aumento significativo 

da qualidade de vida (dimensões psicológica, relações sociais, ambiente e qualidade 

global) entre a primeira e a segunda fase de avaliações, isto é, entre o internamento e a 

primeira consulta externa. Ainda, entre a segunda e a terceira avaliações observou-se um 

aumento do indicador global da qualidade de vida. Claramente, os resultados permitem 

concluir sobre a eficácia do tratamento levado a cabo na UAC, pois é este o seu objetivo 

último, o aumento da qualidade de vida. Do mesmo modo, sai reforçado o papel da 

autoeficácia como preditora da qualidade de vida. Veja-se que é a única dimensão do 

(n=21) WHOQOL COMPARAÇÃO ENTRE FASES 
(teste t) 

1º fase 2ª fase 3ª fase 1º-2ª 2ª-3ª 

M DP M DP M DP T Sig. T Sig. 

F1 – DIMENSÃO 
FÍSICA 

56,97 18,05 60,88 8,78 61,05 6,86 -,934 ,362 -,078 ,938 

F2 – DIMENSÃO 
PSICOLÓGICA 

60,32 14,94 70,44 10,53 71,03 7,27 -2,695 ,014 -,274 ,787 

F3 – RELAÇÕES 
SOCIAIS 

51,59 26,04 77,38 18,47 80,95 16,49 -3,581 ,002 -,819 ,423 

F4 - AMBIENTE 55,94 17,05 67,41 9,3 66,96 9,35 -3,035 ,007 ,227 ,823 

FG - QUALIDADE 
GERAL 

58,93 15,88 74,40 14,51 81,55 14,59 -3,396 ,003 -2,335 ,030 



Qualida de Vida e Alcoolismo 
 

178 
 

autoconceito que se eleva de forma significativa entre a primeira e a segunda fase de 

avaliações, fase essa, onde se observa, por seu lado o aumento das diferentes dimensões 

da qualidade de vida.  

Conclui-se, portanto, que para a eficácia do tratamento da dependência alcoólica é 

fundamental estimular a autoeficácia. Será importante controlar a sintomatologia 

psicopatológica comórbida com a condição de dependência, mas, em última análise, será 

esta dimensão do autoconceito aquela que joga um papel central no tratamento e nos seus 

objetivos de elevação da qualidade de vida.  
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4. Discussão dos Resultados  
 

A partir dos dados recolhidos, desenvolvemos o estudo em dois momentos: numa 

primeira fase procuramos analisar a importância do treino da autoeficácia (variável 

independente) para o tratamento da dependência alcoólica, observável na manutenção em 

tratamento e na modificação/elevação da qualidade de vida, objetivo último da 

intervenção e medida da sua eficácia (variável dependente). Partimos deste pressuposto, 

porque o autoconceito, e especificamente a autoeficácia, é importante no tratamento da 

UAC e subjaz ao modelo teórico. Assim, foi nosso objetivo numa primeira fase, analisar 

a capacidade preditora da autoeficácia para a qualidade de vida e, numa segunda 

fase analisar o modo como as variáveis se modificam ao longo do tratamento e nos 

diferentes subgrupos da amostra. 

Concluímos que a auto eficácia tem capacidade preditora na modificação e/ou 

elevação da qualidade de vida. Não é ela que distingue entre os grupos que permanecem 

ou abandonam o tratamento, mas é sobre ela que é preciso trabalhar durante o tempo de 

intervenção na UAC. Esta foi a única variável (autoeficácia) do autoconceito que se 

mostrou preditora da qualidade de vida. No entanto é de referir que a média do 

autoconceito para a amostra total (71,3; DP=9,79) está um pouco abaixo do valor médio 

encontrado pelo autor para a população portuguesa (72,1). Este valor dir-nos-ia que o 

autoconceito, no momento da entrada no internamento, não parece estar perturbado, 

contudo, um estudo das frequências mostra-nos que 72 (49,3%) sujeitos pontuam abaixo 

dos 72 pontos, revelando uma realidade algo diferente. Como não temos dados 

normativos para as subescalas, tomemos o intervalo de pontuação em que podem variar 

para perceber se os valores são relativamente altos ou baixos. O valor médio encontrado 

(17,36) para a subescala autoestima (5-25) indica-nos que os sujeitos se aproximam mais 

de uma autoestima tendencialmente positiva. O mesmo acontece para a subescala 

maturidade psicológica com um valor médio de 14,38 (4-20) e para a subescala 

impulsividade/atividade com um valor médio de 11,79 (3-15).  

Pese embora a auto eficácia seja preditora da elevação/qualidade de vida dos 

sujeitos, o nosso estudo não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos. Apenas ficamos a saber que é uma variável problemática no que respeita ao 

tratamento do doente alcoólico. Os valores médios encontrados para a subescala 

autoeficácia, situam-se afastados do limite máximo de 30 pontos (20,28), vindo a 
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confirmar a previsão teórica de que é uma variável muito importante a considerar na 

dependência alcoólica. Relembremos que o modelo de intervenção psicoterapêutico da 

UAC está ancorado dentro de uma perspetiva cognitivo-comportamental, com foco na 

modificação do comportamento perturbado por meio da entrevista motivacional, onde se 

inclui como estratégia o treino e o reforço da autoeficácia. Ou seja, ao partir do 

pressuposto que é fundamental trabalhar a autoeficácia, assume-se que esta é uma 

dimensão problemática no autoconceito do dependente alcoólico e os dados mostram, 

como seria de esperar, que esta parece ser a dimensão mais problemática do autoconceito 

avaliado na amostra (comparativamente com as restantes dimensões). 

Embora o nosso estudo tenha revelado que a autoestima, impulsividade e 

maturidade psicológica se encontram nos pontos médios, ou seja, as pontuações referem-

nos que estas variáveis estão tendencialmente mais próximas de valores positivos do que 

negativos, os estudos existentes referem problemas entre estas variáveis. Neste sentido, 

Miler, refere que o autoconceito e todas as suas dimensões estão comprometidas, uma 

vez que os indivíduos alcoólicos apresentam fragilidade egóica que se repercute numa 

baixa autoestima, baixa tolerância à frustração e à impulsividade (1986, cit. in Dias, 

2006). Também Precioso et al., (2014), referem que um autoconceito negativo em todas 

as suas dimensões, cria propensão para os consumos de álcool. Ou seja, quanto mais 

negativo o construto se apresentar maior a probabilidade dos indivíduos se intoxicarem. 

Vamos agora analisar as conclusões do nosso estudo no que respeita à segunda fase: 

analisar o modo como as variáveis se modificam ao longo do tratamento e nos diferentes 

subgrupos da amostra. 

 Analisamos a relação entre a psicopatologia e a qualidade de vida, ou seja: 

Serão estas as variáveis que distinguem os grupos, funcionando como fator de risco 

para o abandono do tratamento? O nosso estudo concluiu que aquando do 

internamente, os indivíduos estão emocionalmente perturbados, como seria de esperar e 

ainda como nos refere a literatura científica. Aquando da comparação dos valores médios 

entre os diferentes grupos, revelaram-se diferenças estatisticamente significativas quer ao 

nível dos índices gerais quer em termos dos sintomas psicopatológicos. Nestes casos, o 

grupo que se manteve em tratamento revelou sempre valores mais baixos do que os 

grupos que abandonaram o tratamento para as dimensões depressão, hostilidade, 

psicoticismo e somatização e para o Índice Geral de Sintomas e Total de Sintomas 

Positivos. Uma maior intensidade e um maior número de sintomas positivos e a presença 

de sintomas de depressão, hostilidade, psicoticismo e somatização podem colocar o 



Qualidade de Vida e Alcoolismo 
 

183 
 

sujeito em maior risco de abandono do tratamento. Em síntese, o nosso estudo refere que 

à medida que o tratamento avança, os sintomas psicopatológicos diminuem em 

detrimento daqueles que abandonam o tratamento. Assim, verificamos que a 

psicopatologia poderá funcionar como fator de risco para o abandono do tratamento uma 

vez que o grupo que desistiu do tratamento tinha maiores níveis de sintomatologia.  

Estudos longitudinais e clínicos, corroboram as conclusões do nosso estudo, 

referindo que a sintomatologia depressiva está presente aquando do consumo do álcool 

(Robert, Anthenelli, S/D; Edwards, Marshall,& Cook, 2005). Também Neto (2008), 

concluiu a partir das suas análises descritivas das dimensões do BSI, que os valores da 

sintomatologia psicopatológica se associavam ao alcoolismo. Edwards, Marshall e Cook 

(2005) corroboram as conclusões do nosso estudo, referindo que as elevadas taxas de 

psicopatologia associada ao alcoolismo poderá induzir o indivíduo biologicamente 

vulnerável a qualquer tipo de perturbação psicopatológica, sendo exemplo, o transtorno 

obsessivo compulsivo, depressão, mania, ansiedade, pânico e alucinações. Assim, 

confirma-se em certa medida, a ideia de que a psicopatologia pode condicionar a eficácia 

do tratamento, devendo por isso ser uma variável considerada no momento inicial de 

avaliação, na definição e aplicação do tratamento na UAC. Edwards, Marshall e Cook 

(2005), mencionam que é de grande importância controlar a sintomatologia 

psicopatológica, uma vez que esta funciona como fator de risco para o abandono do 

tratamento. Estes autores acrescentam ainda outro dado pertinente, referindo que sujeitos 

com problemas relacionados ao consumo do álcool costumam ter sintomas depressivos, 

em especial durante a abstinência. Contudo, o mesmo não foi observado no nosso estudo 

uma vez que a psicopatologia foi uma variável que se mostrou significativamente alta 

aquando da avaliação no internamento e após este, e já em consultas externas 

(ultrapassada que estava a fase mais grave da abstinência) a psicopatologia mostrou-se 

baixa. Concluimos portanto, que a administração da medicação na UAC teve efeitos 

positivos nos sujeitos em tratamento.  

Posteriormente, analisamos as conclusões a que os resultados chegaram no que 

concerne à variável qualidade de vida, e como esta mesma variável se comporta ao 

longo dos três grupos.  

Assim concluímos, que os valores médios apurados para a amostra total em termos 

da dimensão física da qualidade de vida (58,86; DP=17,98) estão muito abaixo dos dados 

normativos da população geral (77,49; DP=12,27) mas muito próximos dos dados 
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normativos para o grupo de doentes (54,99; DP=19,50). As dimensões psicológica 

(56,65), relações sociais (58,85) e ambiente (56,59), bem como o índice geral (51,46) da 

qualidade de vida apresentam valores médios mais elevados do que os valores normativos 

da população geral - 72,38 (DP=13,50), 70,42 (DP=14,54), 64,89 (DP=12,24) e 71,51 

(DP=13,30), respetivamente – e também do que os valores normativos da população 

doente – 64,41 (DP=17,47), 64,47 (DP=18,11), 58,79 (DP= 14,37) e 49,09 (DP=20,16), 

respetivamente. Podemos, portanto, concluir que, à entrada no internamento, a qualidade 

de vida dos sujeitos é por eles avaliada como baixa/fraca, como seria de esperar. A este 

propósito, a literatura vai de encontro aos resultados da nossa investigação. Assim estudos 

mostram que pacientes de cuidados primários de saúde, diagnosticados como 

dependentes alcoólicos, apresentam uma baixa qualidade de vida, diferindo daqueles que 

fazem uma utilização do álcool que vai desde leve a moderada. Sabemos que indivíduos 

que bebem em pequenas quantidades mas com maior frequência, possuem uma qualidade 

de vida superior. Dados da literatura, mostram que dependentes do álcool têm uma queda 

significativa no grau de qualidade, quando ligada a casos de comorbidade psiquiátrica, 

cujos transtornos de personalidade são os mais correlacionados com a dependência 

alcoólica (Castel, Bhochgraf, & Andrade, 1995, cit. in Payá, Figlie, Turisco, & Ronaldo, 

1999).  

Pese embora, não tenhamos encontrado diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos indicando-nos que a qualidade de vida não os distingue,  todos revelam 

baixos níveis de qualidade de vida que se desejam modificar com  o tratamento.  

Também Lahm Lahmek e colaboradores (2009), referem que os doentes alcoólicos 

mostraram valores significativamente baixos, tanto na admissão em tratamento como na 

alta hospitalar no que respeita à qualidade de vida. Ou seja: estes autores aquando das 

suas análises estatísticas, constataram que a Dimensão Física e Psicológica são 

significativamente baixas tanto na admissão em tratamento como na alta, sendo 

identificados com valores mais baixos na dimensão das relações sociais devido a 

problemas emocionais. No momento da admissão, baixos valores da Componente 

Psicológica foram associados a psicopatologia. Aquando da alta, a maior melhoria da 

Componente Física foi associada a maior nível educacional e a ausência de sintomas 

psicossomáticos e da dimensão psicopatológica aos doentes sem sintomas psicóticos.  

O passo seguinte, foi perceber qual ou quais a(s) variável ou variáveis 

preditora(s) da qualidade de vida. 
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Numa primeira fase, correlacionamos as variáveis autoconceito (autoeficácia) e 

qualidade de vida. Assim, concluímos que as dimensões autoestima e autoeficácia se 

correlacionam positivamente com todas as dimensões da qualidade de vida, com a 

exceção do fator geral. Essas são, na sua maioria, correlações muito fortes, isto é com um 

nível de significância inferior a 0,01 (apenas a correlação entre autoestima a qualidade de 

vida física se revela a um nível de significância inferior a 0,05). A maturidade psicológica 

correlaciona-se forte e positivamente com três das quatro dimensões da qualidade de vida 

(à exceção das relações sociais). Uma relação positiva e forte existe ainda entre 

impulsividade/atividade e qualidade de vida física e psicológica, e uma relação positiva 

e muito forte entre a primeira, e a qualidade das relações e ambiente. Tomando o 

autoconceito total, observamos, como seria de esperar, uma correlação positiva e muito 

forte com todas as dimensões da qualidade de vida consideradas, à exceção do seu fator 

geral. Um autoconceito positivo, e, mais concretamente, uma autoestima e uma 

autoeficácia elevadas, ligam-se a uma avaliação/perceção mais positiva da qualidade de 

vida. Note-se que os dados desta primeira análise revelam um padrão correlacional mais 

consistente entre as dimensões autoestima e autoeficácia e a qualidade de vida, estando a 

autoeficácia correlacionada muito forte e positivamente com todas as dimensões da 

qualidade de vida.  

Também os estudos realizados por Faria e Fontaine (1992), salientam o carácter 

preditivo do autoconceito, quer na realização e ajustamento do indivíduo, quer na sua 

integração social, bem estar psicológico e equilíbrio geral.  

Diversas investigações (Bandura, 1997; Scholz, Doña, Sud, & Schwarzer, 2002) 

têm demonstrado que um elevado sentimento de autoeficácia está relacionado com uma 

melhor qualidade de vida, uma maior realização pessoal e uma melhor integração social. 

Sendo que, um elevado sentimento de autoeficácia opera como um facilitador dos 

processos cognitivos que podem conduzir a um melhor desempenho em diversas 

situações, incluindo na tomada de decisão e na resolução de problemas. Um baixo valor 

de autoeficácia está associada a perturbações como a depressão, ansiedade, baixa 

autoestima, pensamentos pessimistas e dependências de álcool e/ou outras drogas (Araújo 

& Melo, 2011).   

Concluímos portanto, que o treino da autoeficácia deve ser um dos elementos chave 

do processo psicoterapêutico com doentes alcoólicos, pois se a autoeficácia aumentar, 

aumenta a qualidade de vida em todas as suas dimensões. Do mesmo modo, a elevação 

do autoconceito e das suas dimensões, produzirá um aumento em todas ou algumas das 
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dimensões da qualidade de vida. Relembre-se que os princípios da abordagem terapêutica 

na UAC, consistem efetivamente em trabalhar o autoconceito e a autoeficácia, tendo 

como objetivo final o aumento da qualidade de vida.  

Posto isto, o nosso estudo concluiu que de facto a dimensão autoconceito, 

nomeadamente a autoeficácia apresentou-se como única preditora da qualidade de 

vida física, da qualidade de vida psicológica e da qualidade de vida relacionada com 

os fatores ambientais. A autoestima revelou-se preditora da qualidade de vida ligada às 

relações sociais, explicando 16,6% da variância. Assim sendo, concluímos que a 

autoeficácia é preditora da qualidade de vida e, simultaneamente, a adequação do treino 

da autoeficácia no tratamento da dependência alcoólica.  

Tal como o nosso estudo, outros demostram que a expectativa de autoeficácia é o 

principal preditor de sucesso no desempenho dos comportamentos alcoólicos, sendo 

fundamental trabalhar a expectativa do sujeito face à mudança. Pacientes com maior 

autoeficácia apresentam maior capacidade de resolver os seus problemas relacionados à 

dependência de substâncias psicoativas (álcool) e por isso alcançam uma maior qualidade 

de vida quando o tratamento finaliza com sucesso e/ou êxito ( De Weert-Van Oen, 

Schippers, Jong, &  Schrijvers, 2001). 

Posto isto, interessou-nos também explorar a relação entre psicopatologia e 

qualidade de vida e concluímos que todas as variáveis psicopatológicas, à exceção das 

subescalas hostilidade e ideação paranoide, se correlacionam com as dimensões física e 

psicológica da qualidade de vida. A correlação com a dimensão física é forte (nível de 

significância inferior a 0,05) e negativa com as subescalas sensibilidade interpessoal e 

psicoticismo, e negativa e muito forte (nível de significância inferior a 0,01) com as 

restantes subescalas e com os índices gerais. A correlação com a dimensão psicológica é 

negativa e muito forte para todas as subescalas e para todos os índices gerais de 

psicopatologia avaliados pelo BSI. Conclui-se, portanto que a um aumento da presença 

de sintomatologia para diferentes quadros, do indíce geral de sintomas, do número de 

sintomas positivos e da sua intensidade, corresponde uma redução da qualidade de vida 

física e psicológica.  

No que respeita à dimensão relações sociais da qualidade de vida, apenas se 

correlacionou forte e negativamente com a subescala depressão. Correlações negativas 

foram encontradas ainda entre a dimensão ambiente da qualidade de vida e as subescalas 

e índices de psicopatologia. Correlações fortes observaram-se com as subescalas 

sensibilidade interpessoal, psicoticismo e somatização e com o índice de sintomas 



Qualidade de Vida e Alcoolismo 
 

187 
 

positivos; e correlações muito fortes com as subescalas depressão, ansiedade fóbica e 

obsessão compulsão, bem como com o índice geral de sintomas e com o total de sintomas 

positivos. Por último, foi possível observar correlações negativas entre psicopatologia e 

o fator indicador de qualidade de vida geral. Correlações fortes foram observadas com as 

subescalas hostilidade, ansiedade fóbica e somatização; e correlações muito fortes com 

as subescalas depressão, ansiedade e obsessão-compulsão e com o índice geral de 

sintomas e o total de sintomas positivos. 

Desta forma, os resultados do presente estudo vão no sentido dos estudos 

longitudinais e clínicos que referem que a psicopatologia depressiva tem uma forte 

relação com a síndrome alcoólica afetando assim a qualidade de vida dos sujeitos (Robert 

& Anthenelli, S/D; Edwards, Marshall, & Cook, 2005). Entenda-se por qualidade de vida, 

as condições de vida de um ser humano, que envolvem várias dimensões, como o bem 

estar físico, mental, psicológico, relacionamentos sociais, como família e amigos e ainda 

outros parâmetros que são importantes como por exemplo a educação. Estes resultados 

são corroborados pelo estudo realizado por Fabião (2002), no qual refere que a depressão 

reflete uma reduzida capacidade para regular e modular estados emocionais 

desagradáveis. O autor acrescenta que indivíduos depressivos são significativamente mais 

ansiosos que o grupo controle, o que sugere que a depressão é um fator de relevo para o 

abuso de álcool, bem como para a reduzida qualidade de vida. Para explicar as elevadas 

taxas de psicopatologia associada ao alcoolismo, que se repercutem numa baixa qualidade 

de vida, alguns estudos referem que o consumo de álcool poderá induzir o indivíduo 

biologicamente vulnerável a qualquer tipo de perturbação psicopatológica, sendo 

exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, depressão, mania, ansiedade, pânico e 

alucinações (Edwards, Marshall, & Cook, 2005). Tal como seria de esperar, dada a 

investigação na área, psicopatologia e qualidade de vida correlacionam-se negativamente 

numa série de dimensões, razão pela qual se queremos aumentar a qualidade de vida do 

doente alcoólico, é preciso estar atento e intervir na sintomatologia psicopatológica que 

acompanha o quadro de dependência, sob pena de pôr em risco a eficácia da intervenção. 

Através do controlo da sintomatologia, supomos ser possível, tomando os nossos dados, 

aumentar a qualidade de vida, ou pelo menos algumas das suas dimensões (especialmente 

a psicológica, mas também a física e a relacionada com o ambiente). Uma abordagem 

mais individualizada e mais focada na redução da sintomatologia comórbida com o 

quadro de dependência, pode ser necessária para a promoção da qualidade de vida, e deve 

ser considerada como coadjuvante ao processo de tratamento da dependência alcoólica.  
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Numa fase seguinte, analisamos e/ou exploramos à semelhança do observado para 

a relação entre autoconceito e qualidade de vida, exploramos as dimensões 

psicopatológicas que melhor explicam a qualidade de vida, isto é, que a predizem. 

Assim, estas variáveis foram consideradas no modelo de moderação da relação entre 

autoeficácia e qualidade de vida.  

O nosso estudo concluiu que as dimensões psicopatológicas são preditoras de 

20,7% da variância da dimensão física da qualidade de vida (depressão, ansiedade 

paranoide e especialmente somatização) e de 18,4% da variância na dimensão 

psicológica da qualidade de vida (ideação paranoide e especialmente depressão). Não se 

revelaram preditoras das dimensões relações sociais e ambiente e fracas preditoras da 

dimensão global da qualidade de vida. Os índices globais também se revelaram fracos 

preditores de qualquer das dimensões da qualidade de vida considerada, por isso os 

valores foram excluídos da apresentação dos resultados.  

 Estes resultados vão no sentido de Escudeiro, Lamachã, Freitas, Silva e Helder 

(2006), ao referirem que a psicopatologia se encontra fortemente associada à qualidade 

de vida, ou seja: a psicopatologia funciona assim, como preditora da qualidade de vida. 

No entanto, é de ressalvar numa pequena nota, que este estudo ao contrário do nosso, 

refere que a psicopatologia é preditora nos quatro domínios da qualidade de vida (domínio 

físico, psicológico, relações sociais e ambiente) e na faceta geral da qualidade de vida. 

Desta forma, os sujeitos com índices de sintomas positivos de sintomatologia revelam 

uma perceção da sua qualidade de vida muito afetada. A saber que a amostra deste estudo 

foi composta por alcoólicos e consumidores de outras drogas (cocaína, heroína). Portanto, 

as diferenças encontradas nas conclusões também se podem prender com a população 

alvo. 

A corroborar os nossos resultados, também os autores Paul e Fonseca (2001) 

referem que os sujeitos e/ou grupos sociais que apresentam hábitos de consumo de álcool 

e drogas são identificados como pouco saudáveis, sendo estes comportamentos 

sinalizados como preditores do aumento de doenças crónicas, nomeadamente a síndrome 

alcoólica e por uma quebra significativa da qualidade significativa dos sujeitos. Assim, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS-WHO, 2008) mostra que a depressão, a síndrome 

alcoólica e as psicoses estão entre as 20 causas mundiais de incapacidade, tendo 

consequências nefastas na qualidade de vida das pessoas. Na revisão efetuada, Michalak, 

Yatham e Lam (2005), verificaram que em numerosos estudos, os sintomas residuais da 

depressão estão fortemente associados à diminuição da qualidade de vida. 
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 Estes resultados vão assim no sentido dos autores González-Saiz, Rojas e Castillo 

(2009), no qual referem e concluem que a qualidade de vida de pessoas dependentes de 

álcool e com psicopatologia associada, é mais baixa do que a população em geral.  

 Nesta altura importa recordar que os subgrupos que compõem a amostra se 

distinguiam, entre outras, nas dimensões depressão e somatização no momento do 

internamento. Ora se estas aparecem como preditoras da qualidade de vida física e 

psicológica, reforça-se a ideia de que podem estar a funcionar como fator de risco para o 

abandono do tratamento.  

Sujeitos com elevados índices de somatização e depressão podem ter dificuldades 

em aceder a uma qualidade de vida razoável ou boa, e entender o tratamento como 

ineficaz abandonando-o. Uma avaliação sistemática da sintomatologia presente, o 

despiste de possíveis quadros clínicos e uma intervenção adequada (psiquiátrica e 

psicológica) e focada nestes sintomas especificamente, é portanto condição necessária 

para a eficácia do tratamento e é considerada no todo do modelo de intervenção na UAC.  

 A corroborar os dados do nosso estudo, Edwards, Marshall e Cook (2005) referem 

que é comum a associação entre álcool e psicopatologia, sendo que esta associação poderá 

conduzir o tratamento ao insucesso.   

 Tomando em conjunto os resultados das análises da relação entre autoconceito e 

qualidade de vida, e da relação entre psicopatologia e qualidade de vida, podemos 

concluir com razoável grau de certeza que a autoeficácia, somatização e depressão são 

preditoras independentes da qualidade de vida física e psicológica. 

Após a análise que ligava a autoeficácia a depressão para explicar a qualidade de 

vida psicológica, e da análise que ligava autoeficácia a somatização para explicar a 

qualidade de vida física não teve resultados significativos. Fica apenas a nota que, na 

análise de regressão linear múltipla, quando a depressão e autoeficácia eram tomadas em 

conjunto, explicavam 23% da variância na dimensão psicológica da qualidade de vida. E 

que, quando somatização e autoeficácia eram tomadas em conjunto, explicavam 22,4% 

da variância na dimensão física da qualidade de vida. 

 Em suma, temos vindo a verificar ao longo do trabalho que a depressão está 

relacionada com o alcoolismo e deste modo interfere negativamente na qualidade de vida 

dos sujeitos. Também o estudo de Brígido (2011), vai ao encontro dos resultados do nosso 

estudo. A autora refere que a somatização é maior nos sujeitos alcoólicos do que nos 

sujeitos não alcoólicos. A somatização é uma doença psicossomática em que os sintomas 

mais comuns são: dores de cabeça, vómitos, fadiga, tonturas, taquicardia, fraqueza 
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muscular, desinteresse sexual, dores no peito, braços, pernas (…). Efetivamente, esta 

sintomatologia interfere com a autoeficácia,ou seja, se o indivíduo se sente 

constantemente mal e sem “forças”, como vai acreditar que é capaz de mudar o seu estilo 

de vida? Desta forma Palenzuela (1997), considera a autoeficácia como as autoperceções 

em que o indivíduo acredita e confia na sua capacidade e eficácia para enfrentar o meio 

ambiente com efetividade e êxito, levando assim a consequências desejadas.  

Posto isto, resta-nos discutir e/ou analisar as conclusões do tratamento para os 

grupos que não abandonaram após internamento. Foi nosso objetivo analisar as variáveis 

que se modificaram, esperando encontrar diferenças significativas entre as fases em 

termos de autoconceito/autoeficácia, psicopatologia e qualidade de vida.  

 O nosso estudo concluiu que o grupo que abandonou o tratamento após a 1ªconsulta 

externa, apenas mostrou uma redução significativa da impulsividade, o que poderá ser 

reflexo do trabalho durante o internamento e depois dele, por exemplo, pelo treino de 

competências como a gestão do desejo e o autocontrolo. Contudo, de um modo geral, as 

restantes dimensões do autoconceito e o autoconceito global não se alteraram 

significativamente. Veja-se, por exemplo, que os indicadores de autoeficácia se 

mantiveram precisamente os mesmos (1ªfase – média (20,20); Desvio Padrão (3,23); 

2ªfase – média (20,20); Desvio Padrão (2,78). Uma interpretação óbvia dos resultados é 

que o tratamento não produziu os efeitos esperados em termos de autoeficácia, podendo 

ser este uma das razões para o abandono do programa. Se não se verificou uma elevação 

da autoeficácia, o mais provável é que não se tenha verificado uma elevação significativa 

da qualidade de vida, e isso pode ter tido um impacto negativo na perceção dos sujeitos 

sobre a eficácia do tratamento, levando-os ao abandono, hipótese já adiantada 

anteriormente.  

 Os estudos científicos referem que a impulsividade é uma variável importante na 

recuperação alcoólica, e de facto, as conclusões do nosso estudo reportam uma 

diminuição significativa do autoconceito, nomeadamente, a impulsividade. Apesar da 

diminuição se manifestar somente nesta variável, é de referir que o internamento teve 

algum impacto positivo no que respeito à gestão de controlo que se relaciona com o treino 

de competências sociais, ou seja, o objetivo deste treino assenta em o sujeito desenvolver 

capacidades para fazer a gestão do beber, para saber recusar um convite e gerir críticas 

(Almeida et al., 2008).  

 Mas vejamos se o grupo revelou diferenças em termos de psicopatologia e de 

qualidade de vida, entre a primeira (internamento) e a segunda (consulta externa) 
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avaliação. Lembre-se que a sintomatologia psicopatológica também revelou ser preditora 

da qualidade de vida, uma vez que toda a sintomatologia psicológica e todos os índices 

gerais de sintomas diminuíram significativamente entre a entrada em internamento e a 

primeira consulta externa, revelando a eficácia do tratamento na UAC para o alívio dos 

sintomas, isto é, da sua presença, número e intensidade. Uma leitura possível é que muitos 

dos sintomas possam ser secundários à dependência alcoólica e que, em resposta ao 

tratamento da segunda durante o internamento, tendam a reduzir-se. É possível concluir 

que o tratamento na UAC teve para o grupo considerado, um efeito de fraco a nulo sobre 

o autoconceito e suas dimensões, mas um efeito significativo na redução da 

sintomatologia psicopatológica. Assim, analisamos se a qualidade de vida também se 

alterou na segunda fase de avaliações completada por este grupo. Esperavamos encontrar 

diferenças, pois se houve uma redução da psicopatologia (correlacionada e, em alguns 

casos, preditora da qualidade de vida) deveria observar-se uma elevação da qualidade de 

vida, ou pelo menos, das suas dimensões física e psicológica.  

Ao contrário do esperado, a qualidade de vida não se alterou entre a primeira e a 

segunda avaliações, a não ser para o fator global. Isso significa que a redução da 

sintomatologia psicopatológica não explica, só por si, a qualidade de vida. Parece de facto 

que sem a alteração de outras dimensões, como seja a autoeficácia, o tratamento não 

surtirá os efeitos desejados na qualidade de vida e pode, como já havíamos equacionado 

anteriormente, levar o sujeito a percebê-lo como desnecessário, abandonando-o. 

Na relação com as análises anteriores, estes resultados mostram-nos que a 

capacidade preditiva da psicopatologia na qualidade de vida dos sujeitos alcoólicos é 

relativamente fraca, pois se todos os indicadores sofreram alterações positivas e 

significativas, era expectável que o mesmo acontecesse para a qualidade de vida, mas tal 

não se verificou.  

Ainda assim, destaca-se o sucesso da intervenção na UAC em termos de redução 

de sintomatologia psicopatológica. A questão que se levanta é se tal redução é fruto de 

um processo de mudança ao nível interno (cognitivo) ou apenas o reflexo da toma de 

medicação psiquiátrica. É possível que os sujeitos tenham melhorado em resposta ao 

tratamento farmacológico, mas este tende apenas a “mascarar os sintomas e a sua 

intensidade” não produzindo efeitos em termos de reestruturação cognitiva, pelo que se 

justificariam os resultados obtidos para o autoconceito e suas dimensões.  

Vejamos se um padrão diferente é revelado pelos sujeitos que se mantiveram em 

tratamento - Subgrupo que se manteve em tratamento (3 fases de avaliação)  
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E de facto, percebemos que um padrão diferente está patente no grupo que se 

manteve em tratamento. Entre a primeira e a segunda fase do tratamento, observou-se 

uma modificação significativa dos níveis de autoeficácia, como esperado. O tratamento 

na UAC foi eficazmente conseguido no que respeita ao objetivo de estimular e reforçar o 

sentido de autoeficácia. Mais interessante ainda, é que na comparação entre a segunda e 

terceira fases de avaliação (1ª e 2ª consulta externa), as diferenças na autoeficácia 

continuaram a ser significativas, observando-se ainda diferenças em termos da 

autoestima, da maturidade psicológica e do autoconceito global. Estes resultados levam-

nos a crer que a autoeficácia pode ser a condição necessária para uma melhoria das outras 

dimensões do autoconceito e do autoconceito global.  

É evidenciada a adequação do modelo de intervenção na UAC que considera como 

aspeto central do seu programa, a estimulação da autoeficácia. Neste caso, esperamos 

igualmente encontrar modificações significativas ao nível da qualidade de vida, e se assim 

for, confirmam-se os nossos resultados anteriores de que a autoeficácia é preditora 

independente da qualidade de vida.  

Como seria de esperar, também neste grupo se observaram diferenças 

estatisticamente significativas em termos de sintomas psicopatológicos entre a primeira e 

segunda avaliação e entre a segunda e terceira avaliação. No primeiro caso, todos os 

quadros sintomatológicos e dois dos três índices gerais (IGS e TSP) sofreram 

modificações significativas, enquanto no segundo caso, apenas alguns quadros 

(depressão, hostilidade, ideação paranoide) e dois dos três índices sofreram alterações. 

Podemos, à semelhança do hipotetizado para o grupo que abandonou o tratamento após a 

primeira consulta externa, pensar que a redução da sintomatologia se deva, em grande 

parte, ao seu controlo via uso de psicofármacos, mas é provável que a manutenção dos 

efeitos a longo prazo e o não abandono do tratamento sejam já o reflexo das alterações 

produzidas a um nível mais interno. Acreditamos que, neste grupo, poderá ter havido uma 

efetiva reestruturação cognitiva que conduziu a uma maior eficácia do tratamento. 

Como esperado, neste grupo, observou-se um aumento significativo da qualidade 

de vida (dimensões psicológica, relações sociais, ambiente e qualidade global) entre a 

primeira e a segunda fase de avaliações, isto é entre internamento e a 2ªconsulta externa. 

Ainda, entre a segunda e a terceira avaliações observou-se um aumento do indicador 

global da qualidade de vida. Claramente, os resultados permitem concluir sobre a eficácia 

do tratamento levado a cabo na UAC, pois é este o seu objetivo último, o aumento da 

qualidade de vida. Do mesmo modo, sai reforçado o papel da autoeficácia como preditora 
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da qualidade de vida. Veja-se que é a única dimensão do autoconceito que se eleva de 

forma significativa entre a primeira e a segunda fase de avaliações, fase essa onde se 

observa, por seu lado o aumento das diferentes dimensões da qualidade de vida.  

Conclui-se, portanto, que para a eficácia do tratamento da dependência alcoólica é 

fundamental estimular a autoeficácia. Será importante controlar a sintomatologia 

psicopatológica comórbida com a condição de dependência, mas, em última análise, será 

esta dimensão do autoconceito aquela que joga um papel central no tratamento e nos seus 

objetivos de elevação da qualidade de vida. 

Os estudos de Donovan, Mattson, Cisler, Longabaugh e Zweben (2005), 

corroboram as nossas conclusões, ou seja, estes autores elaboraram uma revisão de 36 

estudos relacionados com a QDV e o comportamento dos sujeitos face ao uso de álcool e 

o resultado do tratamento. Salientaram que beber frequentemente ou de forma esporádica 

mas muito (cinco bebidas ou mais) está associado a reduzida QDV, sendo os valores 

inferiores aos da população geral ou aos de outras doenças crónicas. Os doentes 

dependentes de álcool melhoravam a sua QDV através de tratamentos de curto ou longo 

prazo. Apesar da melhoria, os valores mantiveram-se inferiores aos da população geral. 

Além disso, as pessoas alcoólicas quando reduzem o consumo, mesmo sem alcançar a 

abstinência completa, aumentam significativamente a sua qualidade de vida.  

No entanto, faremos referência a outro estudo que não corrobora os nossos 

resultados. O estudo realizado por Lahmek, Berlin, Michel, Berghout, Meunier e Aubin  

(2009), numa amostra com 414 doentes alcoólicos, internados num período de três meses 

para desintoxicação, procuraram explorar e descrever a mudança da QDV (através do 

MOS SF-36) dos doentes aquando da admissão e da alta e as variáveis associadas. As 

médias para cada dimensão e para a Componente Física e Mental são significativamente 

baixas tanto na admissão como na alta, os valores mais baixos foram observados no 

Funcionamento e Papel Social devido a problemas emocionais. No momento da 

admissão, baixos valores da Componente Mental foram associados a comorbilidade 

psiquiátrica, consumo tabágico e ideação suicida. Aquando da alta, a maior melhoria da 

Componente Física foi associada a maior nível educacional e a ausência de psicopatologia 

somática e ausência de sintomas psicóticos. Efetivamente não podemos esquecer que a 

população deste estudo está de certa forma condicionada da presença diária do seu 

cônjuge, dos seus filhos, dos amigos (…) e desta forma estes sujeitos podem percecionar 

a sua qualidade de vida de forma mais negativa do que os doentes que não estão 

impedidos da presença diária dos seus familiares durante 3 meses.  
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Também verificamos que o grupo revelou diferenças em termos de 

psicopatologia e de qualidade de vida entre a primeira (internamento) e a segunda 

(consulta externa) avaliação. Lembre-se que a sintomatologia psicopatológica também 

revelou ser preditora da qualidade de vida, sendo importante perceber se estas variáveis 

se modificaram no decurso do tratamento.  

 O nosso estudo concluiu que toda a sintomatologia psicopatológica e todos os 

índices gerais de sintomas diminuíram significativamente entre a entrada em 

internamento, e a 2ª consulta externa, revelando a eficácia do tratamento na UAC para o 

alívio dos sintomas, isto é, da sua presença, número e intensidade. Uma leitura possível é 

que muitos dos sintomas possam ser secundários à dependência alcoólica e que, em 

resposta ao tratamento da segunda durante o internamento, tendam a reduzir-se.  

 É possível concluir que o tratamento na UAC teve para o grupo considerado, um 

efeito de fraco a nulo sobre o autoconceito e suas dimensões, mas um efeito significativo 

na redução da sintomatologia psicopatológica.  

 A literatura vai ao encontro dos nossos resultados, referindo que o tempo de 

tratamento e/ou abstinência é um importante preditor na QV e da Sintomatologia 

Psicológica. Ou seja, se o consumo de álcool é muitas vezes um sintoma, percebemos, 

que quanto mais o doente se afastar dos consumos, melhor ele vai estar do ponto de vista 

da sua doença (alcoolismo (em comorbilidade com…)) (Jacques, 2001). Ou seja, se o 

sintoma diminui a doença também diminui, é de esperar melhorias na qualidade de vida 

e na Psicopatologia dos utentes.  

 A corroborar os nossos resultados, temos também o estudo realizado por Gomes 

(2011), que refere que os toxicodependentes incluindo os alcoólicos apresentam redução 

da psicopatologia aquando do programa terapêutico. O autor encontrou diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões do BSI (Obsesessivo Compulsivo, 

Depressão, Ansiedade, Ideação Paranóide e Psicoticismo).   

 Mas será que a qualidade de vida também se alterou na segunda fase de avaliações 

completada por este grupo? Esperam-se encontrar diferenças, pois se houve uma redução 

da psicopatologia (correlacionada e, em alguns casos, preditora da qualidade de vida) 

deverá observar-se uma elevação da qualidade de vida, ou pelo menos, das suas 

dimensões física e psicológica.   

Ao contrário do esperado, a qualidade de vida não se alterou entre a primeira e 

a segunda avaliações, a não ser para o fator global. Isso significa que a redução da 

sintomatologia psicopatológica não explica, só por si, a qualidade de vida. Parece de facto 
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que sem a alteração de outras dimensões, como seja a autoeficácia, o tratamento não 

surtirá os efeitos desejados na qualidade de vida e pode, como já havíamos equacionado 

anteriormente, levar o sujeito a percebê-lo como desnecessário, abandonando-o. 

Na relação com as análises anteriores, estes resultados mostram-nos que a 

capacidade preditiva da psicopatologia na qualidade de vida dos sujeitos alcoólicos é 

relativamente fraca, pois se todos os indicadores sofreram alterações positivas e 

significativas era expectável que o mesmo acontecesse para a qualidade de vida, mas tal 

não se verificou.  

Ainda assim, destaca-se o sucesso da intervenção na UAC em termos de redução 

de sintomatologia psicopatológica. A questão que se levanta, é se tal redução é fruto de 

um processo de mudança ao nível interno (cognitivo) ou apenas o reflexo da toma de 

medicação psiquiátrica. É possível que os sujeitos tenham melhorado em resposta ao 

tratamento farmacológico, mas este tende apenas a “mascarar os sintomas e a sua 

intensidade” não produzindo efeitos em termos de reestruturação cognitiva, pelo que se 

justificariam os resultados obtidos para o autoconceito e suas dimensões. 

Posto isto, achamos pertinente analisar se um padrão diferente é revelado pelos 

sujeitos que se mantiveram em tratamento durante as 3 fases de avaliação. 

Concluímos que de facto o subgrupo que se manteve em tratamento entre as 3 fases, 

apresenta um padrão diferente, está patente no grupo que se manteve em tratamento. 

Entre a primeira e a segunda fase do tratamento observou-se uma modificação 

significativa dos níveis de autoeficácia, como esperado. O tratamento na UAC foi 

eficazmente conseguido no que respeita ao objetivo de estimular e reforçar o sentido de 

autoeficácia. Mais interessante ainda, é que na comparação entre a segunda e terceira 

fases de avaliação (1ª e 2ª consulta externa), as diferenças na autoeficácia continuaram a 

ser significativas, observando-se ainda diferenças em termos da autoestima, da 

maturidade psicológica e do autoconceito global. Estes resultados levam-nos a crer que a 

autoeficácia pode ser a condição necessária para uma melhoria das outras dimensões do 

autoconceito e do autoconceito global.  

Assim, os resultados do nosso estudo vão ao encontro do estudo realizado por 

Almeida, Gomes, Breda e Lameiras (1999), com uma amostra de 170 doentes alcoólicos, 

cuja avaliação do autoconceito foi realizada em três momentos (admissão para tratamento 

em internamento, alta e um mês após a alta), encontram uma ligeira diminuição do 

autoconceito nos homens relativamente às mulheres e, que as diferenças encontradas 

entre os sexos, nos vários momentos de avaliação, se verificam à custa da maturidade 



Qualidade de Vida e Alcoolismo 
 

196 
 

psicológica e da autoeficácia. Ainda concluíram, que o autoconceito apresenta valores 

mais baixos que na população geral, e que os doentes com valores mais baixos são mais 

severamente dependentes, com escolaridade mais baixa, desempregados e reformados e 

com diagnóstico psiquiátrico associado. 

Estudos demonstram que a autoeficácia nas dependências/álcool e outras drogas, 

está associado à experiência de ter tido autocontrolo em diversas situações de risco 

(Marlatt, Baer, & Quigley, 1995). Nessa linha de pensamento, espera-se que sujeitos que 

estejam a seguir o tratamento da sua dependência alcoólica, tenham maior expectativa de 

autoeficácia do que os não aderentes a esse tratamento. Assim, verificamos que esta 

variável é basilar no tratamento do alcoolismo e espera-se que seja preditora da uma boa 

qualidade de vida. 

É evidenciada a adequação do modelo de intervenção na UAC que considera como 

aspeto central do seu programa a estimulação da autoeficácia. Neste caso, esperamos 

igualmente encontrar modificações significativas ao nível da qualidade de vida, e se assim 

for, confirmam-se os nossos resultados anteriores de que a autoeficácia é preditora 

independente da qualidade de vida.  

Como seria de esperar, também neste grupo, se observaram diferenças 

estatisticamente significativas em termos de sintomas psicopatológicos entre a 

primeira e segunda avaliação e entre a segunda e terceira avaliação. No primeiro 

caso, todos os quadros sintomatológicos e dois dos três índices gerais (IGS e TSP) 

sofreram modificações significativas enquanto no segundo caso, apenas alguns quadros 

(depressão, hostilidade, ideação paranoide) e dois dos três índices sofreram alterações. 

Podemos, à semelhança do hipotetizado para o grupo que abandonou o tratamento após a 

primeira consulta externa, pensar que a redução da sintomatologia se deva, em grande 

parte, ao seu controlo via uso de psicofármacos, mas é provável que a manutenção dos 

efeitos a longo prazo e o não abandono do tratamento sejam já o reflexo das alterações 

produzidas a um nível mais interno. Acreditamos que, neste grupo, poderá ter havido uma 

efetiva reestruturação cognitiva que conduziu a uma maior eficácia do tratamento. 

 De acordo com o referido anteriormente, verificamos através da literatura que de 

facto a psicopatologia diminui à medida que os sujeitos deixam de consumir álcool. Não 

querendo nós repetirmo-nos, é de acrescentar segundo alguns estudos o seguinte – Vieira 

(2001, cit. in Gomes, 2011), referiu que o consumo do  álcool tem uma componente 

obsessivo compulsiva e que esta sintomatologia vai diminuindo à medida que o sujeito 

alcoólico prescinda dos consumos de álcool. Também a sintomatologia depressiva e 
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ansiosa fazem parte do quadro alcoólico, no entanto, aquando da abstinência alguns 

estudos referem que tanto a depressão como a ansiedade diminuem (Edwards, Marshall, 

& Cook, 2005). 

Nesta linha de pensamento, também o psicoticismo aquando da abstinência 

diminui. Ora vejamos, se a ansiedade e depressão diminuem e o psicocitismo é na maioria 

das vezes despoletado por perturbações de humor e/ou ansiedade, é provável que o 

psicoticismo diminua também (Ruiloba, 2003, cit. in Gomes, 2011). Segundo Stephens, 

Levine e Ross (1976), também a dimensão ideação paranóide diminue durante a 

abstinência. Para estes autores, o consumo do álcool está ligado a uma certa hostilidade 

do alcoólico para a sociedade ou vice versa (cit. in Gomes, 2011).   

 Angel, Richard e Valler (2003, cit. in Gomes, 2011) também corroboram os nossos 

resultados. Os autores referiram que a psicopatologia, no geral, diminui com a 

abstinência, sendo o contrário, também verdadeira, isto é, aumenta com a 

toxicodependência. 

Como esperado, neste grupo, observou-se um aumento significativo da qualidade 

de vida (dimensões psicológica, relações sociais, ambiente e qualidade global) entre 

a primeira e a segunda fase de avaliações, isto é, entre internamento e segunda consulta 

externa. Ainda, entre a segunda e a terceira avaliações observou-se um aumento do 

indicador global da qualidade de vida. Claramente, os resultados permitem concluir 

sobre a eficácia do tratamento levado a cabo na UAC, pois é este o seu objetivo último, o 

aumento da qualidade de vida. Do mesmo modo, sai reforçado o papel da autoeficácia 

como preditora da qualidade de vida. Veja-se que é a única dimensão do autoconceito que 

se eleva de forma significativa entre a primeira e a segunda fase de avaliações, fase essa 

onde se observa, por seu lado o aumento das diferentes dimensões da qualidade de vida.  

Conclui-se, portanto, que para a eficácia do tratamento da dependência alcoólica 

é fundamental estimular a autoeficácia. Será importante controlar a sintomatologia 

psicopatológica comórbida com a condição de dependência, mas, em última análise, será 

esta dimensão do autoconceito aquela que joga um papel central no tratamento e nos seus 

objetivos de elevação da qualidade de vida.  

 De acordo com a literatura, e segundo Edwards, Marshall e Cook (2005), estes 

referem e vão ao encontro do nosso estudo que é muito comum que a dependência do 

álcool esteja associada à psicopatologia, combinação esta que produz insucessos no 

tratamento. Relembremos que no nosso estudo, o 2 grupo (1ªconsulta externa) mostrou 

melhorias da psicopatologia logo no início do tratamento, e portanto desta forma estaria 
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associado a um bom prognóstico como se veio a revelar posteriormente. O tratamento 

criterioso da psicopatologia, nomeadamente a depressão, a ansiedade e os estados 

psicóticos deve melhorar os sintomas psicológicos e os resultados referentes ao consumo 

de etanol. Outro dado curioso que estes autores consideram é que os “Pacientes com 

síndrome alcoólica costumam ter sintomas depressivos, em especial durante a 

abstinência”. Portanto recomenda-se que estes doentes sejam medicados até 15 dias de 

abstinência, conforme é realizado na UAC. Mais uma vez constatamos que o tratamento 

na UAC é de sucesso já que normalmente os sujeitos tem sintomatologia depressiva 

aquando da abstinência, o que não acontece com todos os nossos sujeitos que se 

mantiveram em tratamento. Pelo contrário, os índices de psicopatologia foram 

diminuindo ao longo das 3 fases de tratamento na UAC. Efetivamente, os sintomas 

psicopatológicos podem comprometer o sucesso do tratamento. Senão, veja-se o exemplo 

do grupo que iniciou o tratamento e que desistiu logo após o internamento… este grupo 

tinha índices de psicopatologia altos em comparação com os sujeitos que transitaram com 

sucesso para as fases de tratamento seguintes.  

 Relativamente à nossa amostra em estudo, concluímos que esta é composta na sua 

maioria por indivíduos do sexo masculino (87%), indicando que este ainda é um prolema 

associado ao género. É provável que os discursos sociais continuem a “normalizar” o 

consumo entre homens e a colocá-los numa posição de risco no que toca ao consumo e 

dependência alcoólica. Também as amarras sociais podem dificultar a procura de ajuda 

por parte das mulheres sobre as quais recaem, regra geral, avaliações mais negativas no 

que respeita ao consumo de álcool. As idades variam entre um mínimo de 23 e um 

máximo de 68 anos, com um valor médio de 44,7 (DP= 9,127).  

Aquando da revisão bibliográfica verificamos que o Relatório da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), analisa também a forma como as disparidades sociais e as 

questões de género estão relacionadas com episódios de forte consumo de álcool, e 

concluiu que em Portugal, os homens com maior nível de educação têm menos 

probabilidade de ter este tipo de consumo. Contrariamente, verificou-se que são as 

mulheres com maior nível educacional as que estão em maior risco. O mesmo se passa 

com o estatuto socioeconómico: são os homens portugueses de baixo estatuto os que têm 

mais episódios de forte consumo, enquanto as mulheres com este tipo de comportamento 

se situam em estratos socioeconómicos mais elevados. No entanto, estes episódios de 

consumo mais pesado situaram-se abaixo dos 5%, para homens e mulheres de todos os 
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níveis educacionais e socioeconómicos, nos últimos 12 meses em análise (OMS, 2012). 

Ainda de acordo com a questão do género, são os homens que continuam a liderar as 

percentagens no que respeita aos consumos de álcool (Patrício, 2002). A corroborar esta 

tese, também a OMS no Relatório Global (2011), refere além de serem eles que mais 

consomem também são os que mais morrem vítimas do alcoolismo. Assim, a nível 

mundial, 6,2% do total de mortes de indivíduos do sexo masculino estão relacionadas 

com o álcool, em comparação com 1,1% das mortes de mulheres. 

 Outros estudos referem que a estigmatização social face ao alcoolismo na mulher é 

mais severa e menos aceite, portanto será natural que a dependência na mulher alcoólica 

seja mais “escondida” começando efetivamente pela própria mulher que sente vergonha 

de beber e de se embriagar (Roussaux, Jean-Paul, Faoro-Kreit, & Hers-Denis, 2002). 

 Interessantes são os resultados em termos de área de residência dos sujeitos, com 

mais de metade da amostra a pertencer aos distritos de Aveiro (31,5%) e de Viseu 

(21,1%), seguidos dos distritos da Guarda (16,4%), Coimbra (12,3%), Leiria (6,8%), 

Castelo Branco (4,1%), Santarém (2,1%) e Faro, Portalegre, Bragança ou com residência 

no estrangeiro (0,7% cada). Embora não tenhamos dados para avançar com qualquer tipo 

de conclusão, a verdade é que os dados nos fazem levantar a hipótese de que possam 

existir fatores de risco locais e culturais para a dependência alcoólica.  

 Parece-nos que os resultados do nosso estudo se prendem com fatores culturais, que 

podem resultar de diversos fatores como por exemplo: a região onde vivem, o género, a 

educação, o grupo etário (Helman, 2003, cit. in Precioso et al., 2014). De facto, a nossa 

amostra é constituida por indivíduos que vivem em meio rural e desta forma os consumos 

estão integrados no dia a dia destes indivíduos. Sabemos que em meio rural ainda hoje 

existe a “típica taberna” onde os homens se juntam para beber o seu vinho. Um estudo 

levado a cabo pelo Ministério da Saúde, vai ao encontro dos nossos resultados e referiu 

que os sujeitos alcoólicos que desistiram do tratamento destacaram-se sobretudo nas áreas 

predominantemente rurais (Balsa, Vital, & Pascueiro, 2011). 

Podemos destacar o facto de mais de 60% da amostra total ter um nível de 

escolaridade relativamente baixo, entre o 1º e 4º ano (36,3%) e o 5º e 6º ano (29,5%) de 

escolaridade. De forma decrescente aparecem depois o 7º ao 9º ano (14,4%) e o 10º ao 

12º ano de escolaridade (12,3%), os estudos universitários (4,1%) e os pós-graduados 

(1,4%). Ainda 2,1% referem apenas saber ler/escrever. Estes resultados vão de encontro 

ao estudo efetuado por Serra (2014), que nos refere que os indivíduos com síndrome 
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alcoólica apresentam baixa escolariedade. A prevalência da baixa escolaridade dos 

participantes da amostra pode estar associada, na maioria dos casos, à falta de informação 

e de recursos que concernem ao consumo de álcool e aos seus malefícios. A 

permissividade com que muitos destes sujeitos inserem o álcool no seu quotidiano, 

transmite ao doente, falsos conceitos e uma obrigatoriedade de eles próprios seguirem 

esses modelos comportamentais.  

Provavelmente como reflexo do nível de escolaridade, observamos que a grande 

maioria da amostra faz parte, do ponto de vista profissional, do grupo dos operários, 

artífices e trabalhadores similares (35,4%), com destaque para o exercício de funções 

ligado à construção civil (constatação feita pela altura da introdução dos dados). A 

restante amostra pertence de forma decrescente ao grupo dos profissionais de serviços e 

vendedores (7,6%), ao grupo dos agricultores e trabalhadores de agricultura e pesca 

(6,9%), ao grupo dos técnicos e profissionais de nível intermédio (5,6%), ao grupo dos 

trabalhadores não qualificados (5,6%), ao grupo dos especialistas das profissões 

intelectuais e científicas (3,5%) e por fim, ao grupo dos quadros superiores da 

administração pública, dirigentes e quadros superiores técnicos (1,4%). Um conjunto de 

sujeitos, por não se enquadrar em nenhum dos grupos formalmente definidos, levou à 

construção de categorias adicionais para a sua caracterização. Temos, assim, que 12,5% 

dos sujeitos se encontrava desempregada ao momento do internamento, que 9,7% exercia 

funções como doméstica, que 6,3% pertencia à condição de inválido ou reformado e que 

2,1% se encontrava a estudar no ensino normal ou profissional.  

Os estudos de Chik e Chick (1998, cit. in Precioso, 2014), vão  ao encontro dos 

resultados, e referem que o consumo abusivo do álcool parece estar associado à profissão 

dos consumidores, sendo mais frequente naqueles em que existe fácil acesso às bebidas 

alcoólicas, como é o caso dos vendedores, dos trabalhadores do setor da restauração, 

diretores de empresas, profissões que exigem aos trabalhadores longos períodos longe da 

família, como é o caso das forças armadas, marinha, pescadores e indústria de construção, 

em profissões com pouca fiscalização, como advogados, jornalistas, médicos e em 

profissões onde existe sobrecarga de horário de trabalho ou pressões do grupo para o 

consumo, como nos refere também Edwards (1999, cit. in Precioso, 2014). No que 

respeita às habilitações académicas, a literatura refere que existem tendências 

diferenciadas tendo em conta os seus hábitos de consumo. Efetivamente, a população não 

consumidora e a que deixou de consumir bebidas alcoólicas, caracteriza-se por um nível 

de educação formal baixo, ao nível do primeiro e segundo ciclos. Os consumos 
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irregulares, quer sejam moderados ou abusivos, são os que pautam pela presença de 

população com nível de educação formal mais elevada. Os consumidores abusivos 

regulares atravessam quase todos os níveis da educação formal. Existindo contudo, uma 

maior incidência entre o primeiro e segundo ciclos e o ensino superior (Balsa, Vital, & 

Pascueiro, 2011). Importa para concluir, referir que o alcoolismo é transversal a todos os 

extratos sociais. 

No que concerne ao estado civil da nossa amostra, concluímos que mais de metade 

da amostra é constituída por sujeitos casados (36,8%) e solteiros (34,4%). Dos restantes, 

12,5% estão divorciados, 7,6% vivem em união de facto, 5,6% estão separados e 3,5% 

viúvos. A grande maioria tem filhos (80,4%) e mais de metade do grupo que respondeu 

à questão sobre o número de filhos (n=81) tem 2 filhos (55,6%). Perto de 30% tem um 1 

filho e perto dos 10%, respetivamente, tem 3 e 4 filhos. A este propósito, a literatura vai 

em certa medida ao encontro dos nossos resultados. Um estudo levado a cabo por o 

Ministério da Saúde, concluiu que o agregado familiar do alcoólico é composto por um 

casal com filhos (53,8%). Seguem-se em termos de representatividade os casais sem 

filhos (18,6%), a pessoa singular (que vive sozinha com 9,2%) e a família monoparental 

(9.1%) ( Balsa, Vital, & Pascueiro, 2011).  

Na última caracterização da amostra, é apresentado o tempo relativo do problema.  

Questionados sobre há quanto tempo o problema da dependência fazia parte da sua vida, 

a maioria (35,8%) respondeu entre 1 e 5 anos, 15,3% respondeu entre 5 e 10 anos, 11,7% 

entre 10 e 15 anos, 10,9% entre 15 e 20 anos e 9,5% mais de 30 anos. Em menor 

percentagem encontramos indivíduos que no momento do internamento referem que o 

problema está instalado entre 25 e 30 anos, entre 20 e 25 anos e há menos de um ano. Na 

comparação entre os grupos, talvez a observação mais interessante possa ser a de que 

nenhum dos sujeitos que referiu ter o problema entre 15 e 20 anos e entre 25 e 30 anos 

chegou à segunda consulta. À exceção do grupo dos sujeitos com uma dependência 

instalada há menos de um ano, a probabilidade de abandonar o tratamento parece elevar-

se à medida que o número de anos de dependência aumenta. Os resultados levam-nos a 

refletir sobre a importância de considerar este fator no momento da avaliação inicial e na 

definição dos objetivos da intervenção para o sujeito. É preciso explorar o significado do 

álcool na vida do sujeito e a função que desempenha e adequar a intervenção a uma 

história e a uma experiência individual, com significados únicos. 

Estudos do National Institute on Drug Abuse [NIDA] (2000), também referem que 

quanto mais cedo o doente alcoólico recorrer a tratamento mais eficaz o mesmo poderá 
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ser. Também Edwards et al., referem que indivíduos mais dependentes do alcoolismo têm 

maior dificuldade em manter o tratamento e de desenvolver estratégias no sentido de dizer 

não ao consumo de bebidas alcoólicas. No entanto e em sentido inverso, os autores Parks, 

Anderson e Marlatt (2000, cit. in Edwards et al., 2005),  referem que os indivíduos com 

níveis mais graves de dependência de álcool, tentam  justificar esta situação, muitas vezes 

pela sintomatologia depressiva e o desejo de se sentir melhor. 
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Conclusão 

 
 Não é ao acaso que nas últimas décadas muito se tem escrito, estudado e investigado 

sobre o alcoolismo. Sabemos que esta substância, nomeadamente, o etanol, é um 

problema de saúde pública e que todas as entidades publicas e/ou privadas e a comunidade 

são indispensáveis para travar esta calamidade pública. Sabemos bem que o consumo do 

álcool acarreta diversas doenças e/ou problemas  para os indivíduos tendo repercussões 

negativas na QV dos índividuos, ou seja, a QV fica comprometida nas seguintes variáveis 

(psicológica, física, relações socias e ambiente) e não raras vezes à origem do álcool – 

dependentes. 

 Portanto, este estudo foi delineado de forma a podermos compreender e a 

clarificarmos qual/quais a(s) variável(is), mais precisamente, a autoeficácia e a 

psicopatologia, que interferem no tratamento e na QV do sujeito dependente. Este estudo 

permitiu-nos validar algumas propostas da literatura e do tratamento que subjaz à UAC. 

Neste sentido, concluímos que a autoeficácia foi a única variável do autoconceito 

que se eleva da primeira fase de tratamento para a 2ªfase. Portanto, concluímos com grau 

de certeza que a autoeficácia é uma variável preditora do sucesso do tratamento bem 

como da elevação da QV.  

 Em suma, o que se poderia distinguir inicialmente entre os grupos como hipótese, 

seria a psicopatologia, uma vez que o primeiro grupo que abandonou o tratamento, logo 

após o internamento, manifestou índices de psicopatologia mais problemáticos, que talvez 

impossibilitam a manutenção em tratamento e eventualmente o aproveitamento da 

modalidade de intervenção. Contudo, houve alteração positiva da sintomatologia 

psicopatológica para o 2ºgrupo, ou seja, para aqueles que abandonaram na 1ªconsulta 

externa. Desta forma, não será essa a condição que está subjacente à eficácia do 

tratamento em termos de autoeficácia, ou seja, da modificação positiva da autoeficácia. 

Outra condição com certeza ou outra característica, existirá dentro do doente 

alcoólico que favorece a modificação da autoeficácia positiva ou a inibe. É essa 

condição que não sabemos, e que a investigação posterior deverá ter em 

consideração.   

 Em resumo, o 3ºgrupo e último, mostra os efeitos positivos na autoeficácia e por 

sua vez na qualidade de vida. Mas não sabemos o que os distingue dos outros grupos.  
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 Aquando da revisão da literatura, verificamos que a personalidade do indivíduo que 

consome álcool poderia ter explicado por exemplo que são essas as características que 

estão na base da modificação da autoeficácia, no entanto, todo o estudo comporta 

dificuldades e limitações e o nosso não foi diferente. Portanto, uma das dificuldades 

encontradas, prendeu-se com a quantidade de escalas e questionários que os sujeitos 

tinham que preencher aquando do internamento. Salvaguardando um possível 

enviesamento por causa da quantidade de questionários que estes doentes tinham que 

preencher, decidimos retirar o NEOPI-R, que tinha como objetivo avaliar a personalidade. 

Em consulta externa, essa dificuldade já não foi sentida, mas outras se fizeram sentir… 

muitos dos sujeitos não compareceram às consultas e também não tivemos acesso aos 

motivos das ausências. 

 Todas as investigações tem limitações e a nossa não é diferente, portanto de futuro 

sugerimos que se investiguem os traços de personalidade dos alcoólicos bem como o 

aprofundamento do modo como o alcoolismo se adapta a cada uma das psicopatologias 

consideradas, ou seja, que funções assume o alcoolismo na depressão, na ansiedade, nas 

perturbações ciclotímicas, nas psicoses, nas várias perturbações  de personalidade.  Por 

último, sugerimos investigar os motivos que levam os indivíduos a desistirem do 

tratamento. 

 Esperemos que tenhamos contribuído de forma significativa para melhorar o 

conhecimento sobre a realidade dos dependentes alcoólicos e que desta forma se caminhe 

a passos largos para melhorar a QV dos sujeitos dependentes do álcool. 
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Anexo 1 
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Autorização para a Recolha de Dados 
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Ex. ma Sr.ª. Doutora Ana Feijão 

 Diretora da Unidade de Alcoologia de Coimbra 

 

Coimbra, 5 de Abril de 2011 

 

A Investigadora Sandra Teixeira Reis, encontra-se a fazer o doutoramento na 

Universidade da Estremadura em Badajoz sob orientação do Prof. Doutor Florêncio 

Vicente e pretendem investigar dentro da área de Psicologia Clínica e da Saúde a QV, a 

Psicopatologia e o Autoconceito ( Autoeficácia)  - Qual o papel da Autoeficácia na 

manutenção do tratamento e na QV dos doentes  alcoólicos.  

Deste modo, requeremos a autorização de vossa excelência para proceder ao 

levantamento dos dados sociodemográficos, bem como à passagem dos Instrumento que 

irão permitir a medição da Qualidade de Vida, Psicopatologia e Autoconceito ( 

Autoeficácia).  

Com os melhores cumprimentos 

 

Sandra Reis 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

_____________________________________________________ 

Consentimento Informado 
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Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial (Helsínquia 1964; 

Tóquio1975; Veneza 1983; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000; cit in Reis, Sandra, 

2010).  

Autoeficácia, Psicopatologia e QV dos doentes alcoólicos – Qual o papel da 

Autoeficácia na manutenção do tratamento e QV dos doentes alcoólicos. 

Eu, abaixo – assinado (nome completo do paciente) __________________________ 

Compreendi a explicação que me foi fornecida sobre a investigação que se tenciona 

realizar e, para a qual é pedida a minha colaboração. Foi-me dada a oportunidade de fazer 

as perguntas que achei necessárias, e para todas obtive resposta satisfatória. 

De acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, tomei conhecimento de 

que, a informação que me foi fornecida versou os objectivos, os métodos, os benefícios 

previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que 

tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha participação neste estudo, sem que isso 

possa ter como efeito qualquer prejuízo na assistência que me é prestada. 

Como tal, aceito livremente colaborar neste projecto de investigação, respondendo a todas 

as questões me forem colocadas por o investigador. 

Data:___/ _______/ ____ 

Assinatura do paciente:____________________________________________ 

Investigadora responsável  
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Anexo 3 

_____________________________________________________ 

O World health Organization Quality of Life,  

versão breve (WHOQOL-Bref) 

 da autoria da OMS 

 Coordenadores: Vaz Serra e Cristina Canavarro 2007. 
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A WHOQOL-BREF é um questionário que procura conhecer a QV, Saúde, e outras 

áreas da sua vida. Este questionário é constituído por questões que se prendem com a QV 

dos sujeitos em várias dimensões da sua vida e também comporta um pequeno 

questionário sociodemográfico a fim de retirar alguns elementos no âmbito da vida 

pessoal, profissional e familiar dos sujeitos. 

A este questionário já elencado na WHOQOL-BREF foram acrescentados dados referente 

ao agregado familiar:   

Filhos? Sim______ Quantos___________? 

 Não_______ 

 

Questionário Sociodemográfico acoplado à WHOQoL-BREF 

 

DADOS PESSOAIS 

 

A1 Idade  anos 

 

A

2 

Data de Nascimento __/__/__   

  

A4 Escolaridade  Não sabe ler nem escrever  

  Sabe ler e/ou escrever  

  1º - 4º anos  

  5º - 6ºanos  

  7º - 9º anos  

  10º - 12º anos  

  Estudos Universitários  

  Formação Pós-Graduada  
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A5 Profissão  

 

 

B1a Tem algum problema? Sim ___ Não ___ 

B1B Que problema é que tem? ___________ 

B2 Há quanto tempo?___________________ 

B3 Regime de tratamento? Escolha a opção correta: Internamento ou Consulta Externa  

C. Este questionário foi Assistido pelo entrevistador 

D. Tem algum comentário a fazer a este estudo? 

________________________________________________________________________ 

Obrigado(a) pela colaboração 

 

Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a dar a uma 

pergunta, escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode ser muitas vezes ser a 

resposta que lhe vier primeiro à cabeça.  

Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, alegrias e preocupações. 

Pedimos-lhe que tenha em conta a sua vida nas duas últimas semanas. 

Por exemplo, se pensar nestas últimas duas semanas, pode responder à seguinte pergunta:  

 Nada Pouco Moderada--

mente 

Bastante Completamente 

Recebe das outras pessoas o tipo 

de apoio que necessita? 

1 2 3 4 5 

Deve colocar um círculo à volta do número que melhor descreve o apoio que recebeu 

das outras pessoas nas duas últimas semana
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Assim, marcaria o número 4 se tivesse recebido bastante apoio, ou o número 1 se não 

tivesse tido nenhum apoio dos outros nas 2 últimas semanas. Por favor leia cada 

pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha um círculo à volta do número 

da escala para cada pergunta que lhe parece que dá a melhor resposta. 

 
  Muito Má Má Nem boa nem má Boa Muito boa 

1- 

G1 

Como avalia a sua QV 1 2 3 4 5 

 

  Muito 

insatisfeito 

Insatisfe

ito 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

2-

G4 

Até que ponto está satisfeito com a 

sua vida 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas duas últimas 

semanas. 

  Nada Pouco Nem muito nem 

Pouco 

Muito Muitíssimo  

3- 

F1.4 

Em que medida as suas 

dores físicas o impedem 

de fazer o que precisa? 

1 2 3 4 5 

4-F11.3 Em que medida precisa de 

cuidados médicos para 

fazer a sua vida diária? 

1 2 3 3 5 

5-F4.1 Até que ponta gosta da 

vida? 

1 2 3 4 5 

6-F24.2 Em que medida sente que 

a sua vida tem sentido? 

1 2 3 4 5 

7-F5.3 Até que ponto se consegue 

concentrar? 

1 2 3 4 5 

       

8-F16.1 Em que medida se sente 

em segurança no seu dia-

a-dia? 

1 2 3 4 5 

9-F22.1 Em que medida é saudável 

o seu ambiente físico?    

1 2 3 4 5 
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As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz de fazer 

certas coisas nas duas últimas semanas. 

  Nada Pouco Moderada--

mente 

Bastante Completa---

mente 

10 –  

F2.1 

Tem energia 

suficiente para a sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 

11-  

F7.1 

É capaz de aceitar a 

sua aparência física? 

1 2 3 4 5 

12- 

F18.1 

Tem dinheiro 

suficiente para 

satisfazer as suas 

necessidades  

1 2 3 4 5 

13-  

F20.1 

Até que ponto tem 

fácil acesso às 

informações 

necessárias para 

organizar a sua vida 

diária 

1 2 3 4 5 

14- 

F21.1 

Em que medida tem 

oportunidade para 

realizar atividades de 

laser 

1 2 3 4 5 

 

  Muito má Má Nem boa 

nem má 

Boa Muito boa 

15- 

F9.1 

Como avaliaria a sua 

mobilidade 

[capacidade de se 

movimentar 

próprio(a)]? 

 

 

 

 

 

    

 

As perguntas que se seguem destinam-se avaliar se se sentiu bem ou satisfeito(a) em 

relação a vários aspetos da sua vida nas duas últimas semanas. 
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  Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem Satisfeito 

nem 

Insatisfeito 

Satisfeito Muito 

Satisfeito 

16-F3.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) com o seu 

sono 

1 2 3 4 5 

17-F12.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua 

capacidade para 

desempenhar as 

atividades do seu dia a 

dia? 

     

18-F12.4 Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua 

capacidade de trabalho? 

     

19- F6.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) consigo 

próprio(a) 

     

20-F13.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) com as suas 

relações pessoais? 

     

21-F15.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua 

vida sexual? 

     

22-F14.4 Até que ponto está 

satisfeito com o apoio 

que recebe dos seus 

amigos? 

     

23-F17.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) com as 

condições do lugar em 

que vive? 

     

24-F19.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) com os 

serviços de saúde? 

     

25-F23.3 Até que ponto está 

satisfeito(a) com os 

transportes que utiliza? 
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As perguntas que se seguem referem-se à frequência com que experimentou certas coisas 

nas duas últimas semanas.  

  Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Frequentemente Sempre 

26- 

F8.1 

Com que frequência tem 

sentimentos negativos, tais como a 

tristeza, desespero, ansiedade ou 

depressão? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Muito obrigado(a) pela colaboraçã
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Anexo 4 

_____________________________________________________ 

Inventário Clínico do Autoconceito 

(© A. Vaz Serra, 1985) 
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Todas as pessoas têm uma ideia do que são. A seguir estão expostos diversos atributos, 

capazes de descreverem como uma pessoa é. Leia cuidadosamente cada questão e 

responda de forma verdadeira, espontânea e rápida a cada uma delas. Ao dar a sua 

resposta considere sobretudo, a sua maneira de ser habitual e não o seu estado de espirito 

de momento. Assinale com uma cruz (X) no quadro respetivo aquela que pensa que se 

lhe aplica de forma mais característica. 

  1.  2 3 4 5 

  Não Concordo Concordo 

Pouco 

Concordo 

Moderada--

mente 

Concordo 

Muito 

Concordo 

Muitíssimo  

1 Sei que sou uma pessoa 

simpática 

1 2 3 4 5 

2 Costumo ser franco a 

exprimir as minhas opiniões 

1 2 3 4 5 

3 Tenho por hábito desistir das 

minhas tarefas quando 

encontro dificuldades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4 No contacto com os outros 

costumo ser um individuo 

falador  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5 Costumo ser rápido na 

execução das tarefas que 

tenho para realizar 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 Considero-me tolerante para 

com as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

7 Sou capaz de assumir uma 

tarefa até ao fim mesmo que 

isso me traga consequências 

desagradáveis  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

8 De modo geral tenho por 

hábito enfrentar e resolver os 

meus problemas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9 Sou uma pessoa usualmente 

bem aceite pelos outros 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10 Quando tenho uma ideia que 

me parece válida gosto de a 

pôr em prática 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11 Tenho por hábito ser 

persistente na resolução das 

minhas dificuldades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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12 Não sei porquê a maioria das 

pessoas imbirra comigo 

1 2 3 4 5 

13 Quando me interrogam 

sobre coisas importantes 

digo sempre a verdade 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14 Considero-me competente 

naquilo que faço 

1 2 3 4  

15 Sou uma pessoa que gosta 

muito de fazer o que lhe 

apetece 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16 A minha maneira de ser 

leva-me a sentir na vida com 

um razoável bem-estar 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17 Considero-me uma pessoa 

agradável naquilo que faço 

1 2 3 4 5 

18 Quando tenho um problema 

que me aflige não o consigo 

resolver sem o auxilio dos 

outros 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19 Gosto sempre de me sair 

bem naquilo que faço 

1 2 3 4 5 

20 Encontro sempre energia 

para vencer as minhas 

dificuldades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

Muito obrigado(a) pela colaboração 

 

 

 

 

 

 



 

248 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

____________________________________________________________ 

(BSI – Brief Symtom Inventory  

 L.R. Derogatis,1993;  

Versão: M.C. Canavarro, 1995). 
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A seguir encontra-se uma lista de problemas ou sintomas que por vezes as pessoas apresentam. Assinale, 

num dos espaços à direita de cada sintoma, aquele que melhor descreve o GRAU EM QUE CADA 

PROBLEMA O INCOMODOU DURANTE A ÚLTIMA SEMANA. Para cada problema ou sintoma 

marque apenas um espaço com uma cruz (X). Não deixe nenhuma pergunta por responder. 

 

Em que medida foi afectado 

pelos seguintes sintomas:  

Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Muitíssimas 

vezes 

1. Nervosismo ou tensão 
interior 
 

     

2. Desmaios ou tonturas 
 

     

3. Ter a impressão que as outras 

pessoa podem controlar os seus 

pensamentos 

     

4. Ter a ideia que os outros são 
culpados 
pela maioria dos seus problemas 

     

5. Dificuldade em se lembrar de 

coisaspassadas ou recentes 

     

6. Aborrecer-se ou irritar-se 
facilmente 

     

7. Dores sobre o coração ou no 

peito 

     

8. Medo na rua ou praças 

públicas 

     

9. Pensamentos de acabar com 
a vida 
 

     

10. Sentir que não pode confiar 
na maioria das pessoas 

     

11. Perder o apetite 
 

     

12. Ter um medo súbito sem 
razão para isso 

     

13. Ter impulsos que não se 
podem 
Controlar 

     

14. Sentir-se sozinho mesmo 
quando está com mais pessoas 
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15. Dificuldade em qualquer 
trabalho 
 

     

16. Sentir-se sozinho 
 

     

17. Sentir-se triste 
 

     

18. Não ter interesse por nada 
 

     

19. Sentir-se atemorizado 
 

     

20. Sentir-se facilmente 
ofendido nos seus 
sentimentos 
 

     

21. Sentir que as outras pessoas 
não são 
amigas ou não gostam de si 
 

     

22. Sentir-se inferior aos outros      

23.Vontade de vomitar ou mal-

estar do estômago  

     

24.Impressão de que os outros o 

costumam observar ou falar de 

si. 

     

25.Dificuldade em adormecer      

26. Sentir necessidade de 

verificar várias vezes o que faz 

     

27.Dificuldade em tomar 

decisões 

     

28. Medo de viajar de autocarro, 

de comboio ou de metro 

     

29. Sensação de que lhe falta o 

ar 

     

30.Calafrios ou afrontamentos      
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31. Ter de evitar certas coisas, 

lugares ou atividades por lhe 

causarem medo 

     

32. Sensação de vazio na cabeça      

33. Sensação de anestesia 

(encortiçamento ou 

formigueiro) no corpo 

     

34. Ter a ideia que deveria ser 

castigado pelos seus pecados 

     

35. Sentir-se sem esperança 

perante o futuro 

     

36. Ter dificuldade em se 

concentrar 

     

37. Falta de forças em partes do 

corpo 

     

38. Sentir-se em estado de 

tensão ou aflição 

     

39. Pensamentos sobre a morte 

ou que vai morrer 

     

40. Ter impulsos de bater, 

ofender ou ferir alguém 

     

41. Ter vontade de ferir ou partir 

coisas 

     

42.Sentir-se embaraçado junto 

de outras pessoas 

     

43. Sentir-se mal no meio das 

multidões como lojas, cinema 

ou assembleias 
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44. Grande dificuldade em sentir-se 

próximo de outra pessoa 

     

45. Ter ataques de terror ou pânico      

46. Entrar facilmente em discussão      

47. Sentir-se nervoso quando tem de 

ficar sozinho 

     

48. Sentir que as outras pessoas não 

dão o devido valor ao seu trabalho e 

às suas capacidades 

     

49. Sentir-se tão desassossegado 

que não consegue manter-se sentado 

quieto 

     

50. Sentir que não tem valor      

51. A impressão de que, se deixasse, 

as outras pessoas se aproveitaria de 

si 

     

52. Ter sentimentos de culpa      

53. Ter a impressão de que alguma 

coisa não regula bem na sua cabeça 

 

     

 

 

 

 

Muito Obrigado(a) pela colaboração 
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Anexo 6 

_____________________________________________________ 

Produção Cientifica 

Realizada no âmbito do Doutoramento  
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Produção Cientifica realizada no âmbito do doutoramento 

 
Sandra Reis & Florencio Vicente (2016). Autoconceito (autoeficácia), Psicopatologia e 

Qualidade de Vida dos doentes alcoólicos em tratamento. Educational Psychology 

INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.1, 2016. ISSN: 0214-9877. pp:383-390 

 

Sandra Reis, Sofia Nobre & Florencio Vicente (2016). Alcool na Escola - Uma Reflexão 

sobre Prevenção e Consequência. International Journal of Developmental and 

Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.2, 2016. ISSN: 0214-

9877. pp:207-214 

 
Sandra Reis, Aldina Silva & Florencio Vicente (2016) Alcoolicos Anonimos. 

International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de 

Psicología, Nº1-Vol.2, 2016. ISSN: 0214-9877. pp:375-384 

 

 

Florêncio Vicente, Sandra Reis, Sofia Nobr e & Fátima Esteves (2014). Adolescência: O 

estado de embriaguez ou êxtase pela vida - Uma revisão do estado da arte do consumo e 

efeitos do álcool. International Journal of Developmental and Educational Psychology. 

Revista de Psicologia INFAD Año XXVI, Nº1- Vol. 5.  

 

Sofia Nobre, Sandra Reis & Anabela Coutinho (2012) Be the One - Stop Bullying. 

Afrontamiento Psicológico en el siglo XXI. International Journal of Developmental and 

Educational Psychology. Revista de Psicologia INFAD Año XXIV, Nº1- Vol. 4: 223-

230. 

 

 

Sofia Nobre, Sandra Reis, Florêncio Vicente Castro & Fátima Esteves (2013). Felicidade, 

Amor e Arte.  . International Journal of Developmental and Educational Psychology. 

Revista de Psicologia INFAD Año XXV, Nº1 – Vol.2: 421-439. 
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Sandra Reis (2011) Satisfação Familiar dos Toxicodependentes em Programa de 

Metadona. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista 

de Psicologia INFAD Año XXIII, Nº1 – Vol.5: 0214-9877. pp:459-467 
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