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1. INTRODUÇÃO 

 

 Esta investigação aborda uma ocorrência que muitas famílias vivenciam ao 

acompanhar a evolução gestacional. Tal período, porém, pode ser negativamente 

submetido a uma intervenção sutil, oriunda de um prazer que acompanha a humanidade 

há quase oito mil anos, que é o consumo de bebidas alcóolicas, a exemplo do vinho, que 

já era fabricado em regiões do Oriente Médio seis mil anos antes de Cristo. 

 O consumo de álcool durante a gestação envolve um grande risco, devido a 

embriotoxidade e teratogenicidade fetal que a ele estão relacionadas, de acordo com o 

que se encontra documentado em literatura, transformando-se em um sério problema de 

saúde pública. 

 Nos Estados Unidos estima-se que anualmente 65% dos fetos sejam expostos ao 

álcool. No ano de 1992 o National Institute on Drug Abuse (NIDA) Household Survey 

verificou que 75% das mulheres entre 15 e 44 anos usaram álcool no ano anterior, 

encontrando entre as estudantes universitárias 20% que tinham consumido mais de 5 

drinques, num padrão de consumo recente, durante as duas últimas semanas anteriores à 

entrevista (US Department of Health and Human Services, 1992). 

 Uma avaliação adequada do problema durante a gestação é fundamental, tanto 

para o desenvolvimento de um tratamento apropriado, como na pesquisa de problemas 

relacionados ao uso do álcool e da efetividade das intervenções. 

 Este projeto propõe o desenvolvimento de um estudo para validação de um 

instrumento de rastreamento de rápida aplicação, que viabilize a identificação de um 

padrão de consumo de risco para desenvolvimento de problemas fetais. 

 

1.1 Complicações do consumo de álcool na gestação 

 

 O mecanismo fisiológico de nutrição fetal caracteriza, a partir do momento da 

fecundação, a relação de dependência entre a mãe e o novo ser que começa a se 

desenvolver, constituindo a realidade da integração de dois seres em um mesmo 

organismo, suscetível a todas as ações ou influências que venham a envolvê- lo. 

 De acordo com CORBETT (1982), as influências entre organismo materno e 

fetal são recíprocas, porém prevalecem as do organismo materno, caracterizado como 

fonte nutritiva, cujas alterações para mais ou para menos, repercutem sobre o 

desenvolvimento embrionário. 



 3

 No decorrer da gestação, por intermédio da circulação sangüínea materna, se 

realizará o transporte de nutrientes para o feto, após passar pela placenta, mediadora 

tanto da nutrição, quanto da eliminação dos resíduos fetais, podendo, de acordo com o 

tipo de substância presente na circulação materna, constituir-se em barreira parcial ou 

total. Considerando, porém, os efeitos deletérios do álcool sobre a homeostasia 

placentária, bem como as necessidades variáveis dos diversos períodos gestacionais, o 

consumo de álcool pode facilitar a quebra da barreira placentária, tornando-a permeável 

e facilitando assim, a absorção desta substância pelo feto (MARTINS, 1982; 

CORBETT, 1982; HARLAP & SHORONO, 1980). 

 O álcool ingerido pela gestante atravessa a barreira placentária e faz com que o 

feto receba as mesmas concentrações de álcool que a futura mãe. Porém a exposição 

fetal é maior, devido ao metabolismo e eliminação serem mais lentos, fazendo com que 

o líquido amniótico permaneça impregnado de álcool não modificado e acetaldeido, 

ocasionado pela ausência de enzimas em quantidade necessária para degradação destas 

substâncias (TEOH et al 1994; PASSINI & AMARAL, 1994). 

 A patogenia estabelece-se com base nas deficiências de nutrição materna, devido 

a anormalidades de conversão do etanol para aldeído, ou anormalidades sobre o 

metabolismo de prostaglandinas e ácido retinóico, que levam a anormalidades dos 

sistemas neurotransmissores, da atividade excitotóxica neuronal e do desenvolvimento 

de substância branca no cérebro, alterando a produção de gangliosídeos e a ordem 

genética de adesão célula-célula (LEGIDO, 1997). 

 Isoenzimas da álcool-desidrogenase podem alterar a evolução fetal, pois os 

mecanismos de ação do etanol parecem ser muitos, incluindo efeitos no metabolismo e 

alteração da função endócrina fetal, transporte de aminoácidos pela placenta, redução da 

absorção de nutrientes por intermédio da mucosa intestinal e alterações no metabolismo 

hepático materno (ROSETT et al 1983) 

 Em vista das manifestações nocivas provocadas por alterações homeostásicas no 

organismo materno e pelo comprometimento do fluxo sangüíneo placentário, podemos 

considerar a ação diretamente exercida pelo álcool na embriogênese ou na fetogênese, 

consubstanciada a sua absorção. Entretanto o assunto reveste-se de aspectos variados, 

uma vez que a atuação deste agente subordina-se à: 

 

1 - diversos períodos perigosos da ontogênese de cada tecido, que por sua vez 

relacionam-se com as atividades metabólicas e de reprodução celular, nas distintas 



 4

relacionam-se com as atividades metabólicas e de reprodução celular, nas distintas 

fases de diferenciação e desenvolvimento, bem como, as características bioquímicas 

que conferem suscetibilidade própria a cada espécie. 

 

2 - interferência de fatores individuais com representação sobre determinantes 

genéticos. 

 

3 - pouca eficiência do sistema depurador em embriões ou fetos e ao incompleto 

desenvolvimento dos órgãos que vão se responsabilizar pela bio-transformação das 

idênticas substâncias no indivíduo adulto. 

 

Desta forma o comprometimento da evolução fetal pode ocorrer em reduzidas 

dimensões sem concomitância de defeitos morfológicos, mas com comprometimento do 

desenvolvimento global, o que pode estar associado além do consumo de álcool, com 

outras substâncias psicoativas e com deficiências nutricionais durante a vida intra - 

uterina ou podendo induzir à malformações até o extremo da teratogênese grosseira. Os 

efeitos teratogênicos do álcool sobre o feto em desenvolvimento estão relacionados com 

a ocasião e o nível máximo de exposição intra-uterina (CORBETT, 1982; BELL & 

LAU, 1995). 

 Entre as complicações pré-natais provocadas pelo consumo de álcool, 

identificou-se risco de anomalias físicas e dismorfismo no primeiro trimestre, aumento 

de duas a quatro vezes na incidência de abortamento espontâneo no 2º trimestre, fatores 

comprometedores durante o parto, como risco de infecções, descolamento prematuro de 

placenta, hipertonia uterina, trabalho de parto prematuro e líquido amniótico meconial. 

(HARLAP & SHRONO, 1980; SOKOL et al. 1980; MAY, 1995; MUNGER et al 1996; 

MOORE et al 1997; BELL & LAU, 1995) 

 As teratogenias relacionadas com o uso de álcool pelas gestantes, são 

denominadas como Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) e foram inicialmente descritas em 

1973 por Jones, Smith e colaboradores. Em 1980 foi estabelecida a definição de três 

critérios mínimos pelo “Fetal Alcohol Study Group” da “Research Society on 

Alcoholism”, em que nenhuma das manifestações poderia ser usada isoladamente para 

estabelecimento do diagnóstico de SAF, sendo necessária, pelo menos, a presença de 

uma das alterações constantes em cada área de manifestação (KOENIG et al, 1985; 

SKLOVSKI et al, 1989; BELL & LAU, 1995). 
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Quadro 1 - Características conforme área de manifestação da Síndrome Alcoólica  
Fetal no recém – nascido 

 
ÁREA MANIFESTAÇÕES 

Craniofaciais 
 
 
SNC 
 
 
 
Crescimento 
 

Aspectos de alterações da morfologia como: 
microcefalia, microftalmia e outros. 
 
Disfunções do Sistema Nervoso Central, Sinais de 
anormalidades neurológicas ou atraso do 
desenvolvimento. 
 
Retardo de crescimento pré ou pós-natal, ou 
ambos, com peso, comprimento, perímetro 
cefálico abaixo do percentil apropriado para 
idade gestacional. 

 

 A SAF embora ainda em estudo, de modo geral caracteriza-se por retardo de 

crescimento pôndero-estatural intra-uterino e pós-natal, redução da circunferência 

craniana, disfunção do sistema nervoso central, alterações na coordenação motora, 

fissura palpebral pequena, retardo mental, deficiências cognitivas, hipoplasia maxilar, 

anomalias articulares entre outras anormalidades (BLUME & RUSSEL, 1993; BRASIL, 

1994; LUNDSBERG et al 1997) 

 Existem lactentes de mães alcoolistas que apresentam determinados sintomas da 

síndrome que são classificados como Efeitos Fetais do álcool (EFA), ou Anomalias 

Congênitas Relacionadas ao Álcool (ACRA), fazendo com que EFA e ACRA sejam 

considerados tipos diferentes de deficiências clínicas. Muito embora existam alguns 

estudos que não conseguiram demonstrar associação entre malformação fetal e ingestão 

branda e moderada de álcool, muitos pesquisadores relatam que a SAF está diretamente 

relacionada com a quantidade de álcool absoluto ingerida pela mãe durante a gestação, 

onde o alcoolismo, de moderado a grave, pode aumentar a incidência dos riscos de 

alterações fetais, tendo de considerar-se também, além da quantidade, o tempo de 

exposição ao álcool e o estágio de desenvolvimento fetal para graduação das alterações 

(SOKOL & CLARREN 1989; BELL e LAU 1995; SKLOVSKY et al 1989). 
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Quadro 2 - Fases de comprometimento da evolução fetal 
 

Nota: Ilustração extraída e adaptada a partir de original conforme MOORE (1982). 

 
A ilustração acima apresenta os períodos críticos no desenvolvimento humano. 

Durante as duas primeiras semanas de desenvolvimento, a embriogênese não é 

freqüentemente suscetível a teratogenias. Durante os estágios de pré - diferenciação, 

uma substância qualquer danifica todas ou a maior parte das células do embrião, 

resultando na destruição, ou em prejuízo de pequeno número de células, permitindo ao 

embrião recuperar-se sem desenvolvimento de defeitos. Tarja preta indica períodos 

altamente sensíveis, e amarelo indica os estágios que são menos sensíveis a teratogenias 

(MOORE, 1982). 

 O consumo moderado de álcool no primeiro trimestre pode ocasionar alterações 

no desenvolvimento do sistema nervoso central, com atuação direta sobre a formação do 

túbulo neural (ECKARDT et al 1998; KLINE et al 1980). 

 Com relação às anormalidades congênitas, estão descritas alterações 

morfológicas como microcefalia, fissura palpebral curta e maxilas hipoplásicas, entre 

outras anomalias relacionadas ao 1º trimestre (BELL & LAU, 1995; SKLOVSKY et al., 

1989; MOORE, 1982). 

 O retardo de crescimento relaciona-se com o 3º trimestre gestacional, geralmente 

alcança a proporção de 700g a menos nos recém-nascidos com SAF em comparação 
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com recém-nascidos normais. Essa associação é menos constante nos que apresentam 

apenas ACRA (SKLOVSKY et al 1989; BELL & LAU, 1995). 

 Com relação aos fatores neuro-comportamentais, entre efeitos diversos temos a 

síndrome de abstinência neonatal, comumente evidenciada em recém-nascidos com 

SAF, caracterizada por sintomas que regridem após alguns dias, como apnéia, cianose, 

agitação, tremores, opistótono e convulsões (BELL & LAU, 1997). 

 De acordo com SKLOVSKY et al (1989), os principais efeitos da síndrome de 

abstinência sobre os recém-nascidos oriundos destas gestações, estão relacionados com 

a dose e cadência de consumo alcoólico da gestante. Após o parto, a síndrome de 

abstinência ocorre em cerca de 75% dos recém-nascidos de mães alcoolistas, notando-se 

que nestes, a gravidade do quadro pode conduzir ao óbito. 

 Os recém-nascidos de mães que ingeriram quantidades moderadas ou elevadas 

de álcool podem também apresentar sutis alterações neuro-comportamentais, tendem a 

manifestar distúrbios do sono, alterações do ciclo sono-vigília, distúrbios neuro-

comportamentais com hiperatividade física e menor adaptação a estímulos aversivos, 

que foram identificados através da aplicação da Brazelton Neonatal Behavioral 

Assessment Scale e a exposição a quantidades leves, foi associada a leve depressão da 

ativação do sistema nervoso (SKLOVSKY et al 1989; BELL & LAU; 1995). 

 Mediante aplicação, nas idades adequadas, das escalas Bayley do 

desenvolvimento motor do lactente e de Stanford-Binet para inteligência, verificou-se 

que crianças com Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) tinham retardo motor, mental e no 

desenvolvimento social. O consumo moderado para exposição pré-natal, associou-se a 

escores mentais menores, pelo menos até os seis anos de idade (BELL & LAU, 1995). 

 STREISSGUTH et al (1985) observaram que crianças com SAF ou 

Anormalidades Congênitas Relacionadas ao Álcool (ACRA) tinham índices de QI com 

variação do retardo grave ao nível subnormal. 

 Estudos comparativos do tipo grupo-controle, em que os grupos foram 

submetidos a exames físicos, psicológicos e aplicação de Griffiths Mental 

Developmental Scales em crianças entre 18 meses e 7 anos bem como da aplicação da 

Wechsler Intelligence Scale em crianças de 7 a 9 anos, demonstraram evidências de 

dificuldades de concentração, fácil distração com curto período de tempo para manter 

fixa a atenção, severos distúrbios de percepção visual, diminuição da captação de 

informações, hiperatividade, decréscimo da performance intelectual e instabilidade 

emocional (ARONSON et al. 1985). 
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 Os efeitos neuro-comportamentais podem persistir além do período neonatal, 

como retardo mental, déficit da performance de habilidade verbal, dificuldades de 

concentração, diminuição da captação de informações, hiperatividade e déficit 

cognitivo. Distúrbios comportamentais como excitabilidade, distração, problemas 

disciplinares, autismo e dificuldades de aprendizagem têm sido descritos em crianças 

com SAF (GABRIELL & MEDNICK, 1983; LITTLE et al 1989; SKLOVSKY et al 

1989; LEGIDO, 1997; BELL & LAU, 1995). 

 

1.2 Consumo de risco 

 
 Em vista da alta tolerância e disponibilidade para consumo de álcool na 

sociedade, a freqüência e intensidade do uso pode tornar-se um fator de risco de grandes 

dimensões. 

 Quanto ao consumo, faz-se uma diferenciação entre alcoolismo intenso e 

alcoolismo moderado, envolvendo uma média de consumo acima de 45 drinques 

mensais ou mais de 5 drinques em uma única ocasião para caracterização do alcoolismo 

intenso e não mais que 45 ou 5 drinques para o alcoolismo moderado. Considera-se que 

em um drinque existe em média 14 gramas de álcool absoluto, o que é equivalente a 

360ml de cerveja ou 120 ml de vinho ou ainda 36 ml de licor e similares (SKLOVSKY 

et al 1989; KRUSE 1984) 

 A exposição ao alcoolismo moderado e sua relação com abortos espontâneos, 

ainda é um assunto controverso, devido às diferenciações orgânicas de indivíduo para 

indivíduo. No entanto, foram detectados casos em que o consumo moderado de 28 

gramas duas vezes ou mais por semana, pode levar a risco de aborto espontâneo no 

primeiro e segundo trimestre(WINDHAM et al 1997; CASTILLA et al 1996). 

 Em outro estudo, o consumo moderado de uma dose de 20 gramas de álcool, 

provocou uma supressão da respiração e movimentos fetais, observados através de ultra-

sonografia (KLINE et al 1980). Por essa razão, como não existem condições de se 

estabelecer qual a quantidade que poderia ser consumida, recomenda-se a 

abstinência durante a gestação (CASTILLA et al 1996). 

 

1.3 Justificativa do estudo 
 
 Há vários séculos antes da era cristã, bebidas fermentadas e feitas através de  

resíduos da decomposição de qualquer tipo de fruta, pela ação de microorganismos, 
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produziam resíduos químicos com teor alcóolico, que eram usados em comemorações 

coletivas. Na Bíblia encontramos citações do Velho Testamento em que Noé e Loth 

costumavam beber vinho (VARGAS, 1988). 

 O álcool no início das civilizações tinha diversas e importantes funções, pois 

documentos comprovam que entre os sumérios, o vinho e a cerveja eram usados para 

fins medicinais. Bebidas alcoólicas resultantes de processos de fermentação de açúcares, 

são até hoje vendidas no mundo todo como tônicas e mostram-se eficazes em inúmeros 

indivíduos. Entretanto os médicos sumérios já alertavam desde aquela época que só 

poderiam ser utilizadas em pequenas doses, sob pena de perderem o poder curativo e se 

transformarem em venenos (FISHMAN, 1988). 

 Na Grécia antiga Aristóteles já apresentava uma determinada preocupação com 

as manifestações degradantes do álcool sobre a gestação. O seu consumo durante a 

gravidez tem sido um tema de pesquisa razoavelmente documentado, embora, ainda, 

muitas das conseqüências sobre o desenvolvimento infantil, dos filhos de mães 

alcoolistas, ainda sejam pouco conhecidas. 

 De acordo com STEIN & CYR (1996) a prevalência dos problemas relacionados 

com alcoolismo entre as mulheres de todas as idades hoje é maior do que no passado, 

quando estas eram protegidas pelos fatores sociais, que estabeleciam as diferenças 

sexuais entre homens e mulheres e conduziam-nas ao início tardio do uso. Estudos 

demonstram que entre as mulheres, o nível sócio-econômico pode ser mais importante 

do que a questão racial, para se descrever a epidemiologia do alcoolismo. Atualmente as 

diferenças entre os sexos basicamente não existem, pois meninos e meninas apresentam 

probabilidades idênticas para o consumo de álcool e drogas ilícitas, sendo as idades de 

iniciação ao uso de álcool praticamente iguais na adolescência. O que faz concluir que 

os índices mais altos do consumo de álcool e drogas ocorrem durante os anos 

reprodutivos (STEIN & CYR, 1996; HENNECKE & FOX, 1991; GOMBERG, 1993; 

CLEMENGER, 1993). 

 O alcoolismo feminino é menos estudado que o masculino, de tal forma que as 

publicações científicas sobre o assunto, trazem poucas informações sobre o alcoolismo 

entre as mulheres. No entanto a sua prevalência continua aumentando, devido à 

aceitação e liberdade de consumo social. 

 Como se não bastasse, a sociedade é submetida à influência de campanhas 

publicitárias altamente sedutoras, que incentivam e praticamente induzem ao consumo 

através dos meios de comunicação, o que se torna muito perigoso para o meio social, 
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pois segundo PARKS (1996) as mulheres alcoolistas estão mais propensas a 

desenvolverem doenças, problemas de saúde e ocorrência de acidentes, relacionados ao 

consumo de álcool e com menor idade, do que os próprios homens alcoolistas (SILVA 

& CARRILHO, 1991; PARKS, 1996). 

 Durante muito tempo a dependência ao álcool foi vista como um desvio de 

caráter, sendo somente neste século considerada como doença, avaliada não apenas por 

parâmetros morais, mas também sobre concepções científicas na medicina. Desta forma 

surgiram as necessidades de se avaliar metodológica e cientificamente o fenômeno e as 

intervenções que sobre ele eram realizadas (FORMIGONI e CASTEL, 1999). 

 As questões relacionadas ao uso e abuso de bebidas, são geralmente 

constrangedoras, principalmente para a gestante e necessita de procedimentos mais sutis 

e sensíveis, para facilitar uma abordagem exploratória e específica, a fim de possibilitar 

a rápida detecção pelos serviços obstétricos da possível existência do problema, para 

viabilizar métodos de intervenção e tratamento. 

As mulheres alcoolistas costumam ser sub-diagnosticadas durante a gestação, 

provavelmente por falta de preparo dos profissionais de saúde, que não sabem como 

manipular os fatores que ativam seus mecanismos psicológicos de defesa, para negar o 

consumo durante a entrevista profissional. 

 Estes mecanismos de defesa, que levam as mulheres a negar para o profissional 

de saúde, o consumo de bebida alcóolica durante a gestação, provavelmente são 

ativados pelo estigma social, que de acordo com MILLER & BACA (1995) está 

associado ao conceito de imoralidade, agressividade e comportamento sexual 

inadequado. Estas mulheres geralmente possuem sentimento de culpa e vergonha, além 

do medo de perder a guarda dos filhos (CLEMENGER, 1993; MILLER & BACA, 

1995). 

 A falta de preparo acadêmico dos profissionais de saúde para detecção do 

consumo, acompanhada da inexistência de instrumentos práticos e sensíveis para o 

rastreamento de uso e abuso de álcool durante a gestação e que sejam viáveis para 

reduzir o constrangimento materno durante a investigação, permite o viés de 

diagnóstico, que acaba tornando o problema imperceptível durante todas as fases do 

atendimento à gestante, possibilitando o desenvolvimento de sérios problemas que 

poderão afetar a priori e futuramente, a saúde em seus aspectos biopsicosociais 

(FABBRI & PEDRÃO, 2000). 
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 A identificação e o conhecimento dos problemas relacionados com a exposição 

fetal ao consumo materno de substâncias psicoativas como o álcool, permitirá não 

somente realizar a adequação do atendimento ao recém-nascido e família como um 

todo, mas também abrirá margens para o planejamento de medidas de prevenção 

(diagnóstico precoce de patologias clínicas, psicopatologia do desenvolvimento e 

promoção da saúde mental familiar). 

 Caso não sejam tomadas medidas para otimizar a identificação dos casos de 

risco, a fim de priorizar o tratamento e prevenção do consumo de álcool pelas gestantes, 

a integridade fisiológica e funcional para formação dos caracteres intelectuais, que 

refletirão sensivelmente sobre a formação da personalidade nos filhos destas futuras 

mães, estarão suscetíveis à exposição e ao risco de alterações, que irão muito além dos 

problemas fisiológicos e teratogênicos conhecidos na literatura. O ponto final deste 

percurso, acabará em prejuízo para o desenvolvimento social das famílias e 

comunidades afetadas, que arcarão com suas conseqüências. 

 Até o presente, não existem marcadores biológicos ou outras representações 

mensuráveis de forma objetiva para a maioria dos distúrbios relacionados ao etilismo 

durante a gestação, e o julgamento sobre a presença destes problemas nas gestantes, 

geralmente é feito com base em sintomas de intoxicação aparente. 

 Escalas padronizadas para rastreamento de consumo, geralmente são mais 

sensíveis e eficientes para identificação do abuso e uso nocivo que exames laboratoriais, 

devido à não possibilidade de identificação de concentrações de álcool ou outras 

substâncias nos achados laboratoriais, que possam estabelecer a nocividade do consumo 

ou periodicidade do uso abusivo, moderado ou leve através destas análises laboratoriais. 

Esse problema ocorre devido aos materiais biológicos examinados em laboratório serem 

suscetíveis às influências provocadas pelo sistema fisiológico através do metabolismo, 

absorção e excreção do álcool ingerido, bastando para tanto estar a gestante em 

abstinência por mais de 24 horas para não se detectar concentrações de intoxicação 

alcóolica em material biológico. 

 Entrevistas clínicas estruturadas ou semi - estruturadas para diagnóstico de uso 

nocivo ou dependência de álcool por gestantes pela Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-

10), acarretariam uma demanda de tempo muito extensa durante o atendimento pré-natal 

ou mesmo no pré - parto, o que seria inviável durante este atendimento, bem como 

precisariam de profissionais de saúde, como médicos ou enfermeiros, qualificados e 
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treinados para sua aplicação e não seria tão sensível para identificação de gestantes com 

consumo alcoólico de risco para possível desenvolvimento da SAF. 

 Levando em consideração que o uso e o abuso de álcool quase sempre 

coincidem com o início do período reprodutivo, uma detecção ágil com avaliação 

adequada do problema é fundamental, tanto no desenvolvimento de um tratamento 

apropriado, como na pesquisa de problemas relacionados ao consumo de álcool por 

gestantes e para efetividade das intervenções. 

 Devido à grande exposição da população aos problemas decorrentes do uso de 

álcool, pressupõe-se a necessidade de desenvolvimento de instrumentos efetivos de 

rastreamento para investigação e identificação do consumo de álcool por gestantes, bem 

como sua freqüência, intensidade e morbi-mortalidade, de forma a subsidiar 

procedimentos como tentativa de diminuir os riscos e possibilitar um bom 

desenvolvimento intra-uterino e pós-natal, com a implementação de cuidados para 

assistência materno - infantil. 

 

1.4 - Instrumentos para rastreamento 

 

 Várias são as características a serem consideradas na escolha de uma escala de 

avaliação, como o objetivo (clínico ou pesquisa), a utilidade clínica, o período de tempo 

que se pretende avaliar, a população alvo, a existência de normas, o tipo de 

administração, o nível de treinamento necessário e o custo. Deve-se evitar a utilização 

de instrumentos elaborados com uma determinada finalidade em outros tipos de 

avaliação, e levar em consideração, a adequação do instrumento à população que será 

avaliada, a existência de tradução e estudos de validação do instrumento a ser utilizado 

(FORMIGONI & CASTEL, 1999). 

 O sistema diagnóstico mais utilizado nos Estados Unidos é o DSM IV 

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

Association) que está em sua 4ª edição de 1995. Esse sistema é consistente com a CID-

10. 

 De acordo com a CID-10 o diagnóstico de evidência de envolvimento alcoólico 

é determinado por critérios e diretrizes diagnósticas de intoxicação aguda, uso nocivo e 

síndrome de dependência. 

 A intoxicação aguda é uma condição transitória seguindo-se a administração de 

álcool, resultando em perturbações no nível de consciência, cognição, percepção, afeto 
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ou comportamento, cuja intensidade diminui com o tempo e os efeitos finalmente 

desaparecem na ausência de uso posterior da substância. Este deve ser o diagnóstico 

principal, somente nos casos em que não existam precedentes para diagnóstico de uso 

nocivo ou síndrome de dependência. As diretrizes para diagnóstico da intoxicação 

aguda estão intimamente relacionadas com os níveis de ingestão alcóolica, com exceção 

aos indivíduos portadores de condições orgânicas subjacentes, nos quais pequenas doses 

podem produzir um efeito intoxicante desproporcionalmente grave. A desinibição 

decorrente do contexto social é um fator que também deve ser considerado. 

 O uso nocivo caracteriza-se como padrão de consumo que está causando dano à 

saúde; as diretrizes para o diagnóstico requerem que um dano real tenha sido causado a 

saúde física ou mental do usuário, como episódios de transtorno depressivo secundário a 

um grande consumo de álcool. Os padrões nocivos de uso são freqüentemente criticados 

e estão freqüentemente associados a conseqüências sociais diversas. No entanto, o fato 

de um padrão de uso em particular não ser aprovado por outra pessoa, por padrão 

cultural diferente, ou por ter levado a conseqüências sociais negativas, não é por si 

mesmo evidência de uso nocivo, que não deve ser diagnosticado se existir síndrome de 

dependência, transtorno psicótico, ou outra forma específica de transtorno relacionado 

ao uso de álcool e intoxicação aguda presente. 

 A síndrome de dependência é um conjunto de fenômenos fisiológicos, 

comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma classe de 

substâncias alcança uma prioridade muito maior para o indivíduo do que outros 

comportamentos que antes tinham maior valor. Caracteriza-se pelo desejo irresistível de 

consumir substânc ias psicoativas, como álcool e tabaco. 

 As diretrizes para o diagnóstico de dependência efetivam-se com a identificação 

de três ou mais dos seguintes quesitos, que tenham sido experienciados no decorrer do 

ano, sendo estes: a) forte desejo ou senso de compulsão para consumir álcool; b) 

dificuldades em controlar o consumo; c) estado de abstinência fisiológico quando o uso 

da substância cessou ou foi reduzido; d) existência de tolerância; e) perda de interesse e 

prazer por determinadas atividades de extrema importância em favor do consumo de 

substancias psicoativas; f) persistência do consumo, mesmo com evidências de 

conseqüências nocivas para o organismo. 

 As informações descritas nas diretrizes de diagnóstico, para identificação do uso 

nocivo e síndrome de dependência com critérios da CID-10, são obtidas durante 

entrevista diagnóstico estruturada ou semi - estruturada, por profissionais habilitados e 
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treinados, sendo aplicada quando o cliente não está sobre as influências do álcool ou de 

seus efeitos. 

 Instrumentos para avaliação do consumo de álcool são destinados a caracterizar 

ou medir a quantidade, freqüência, intensidade e padrão de consumo, têm sido 

utilizados em pesquisas e clinicamente. Alguns instrumentos são dirigidos ao consumo 

recente, outros se referem ao último ano ou investigam o consumo durante a vida 

(FORMIGONI & CASTEL, 1999). 

 As questões do T-ACE (Tolerance, Annoyed, Cut down e Eyeopener) de acordo 

com SOKOL et al (1989) para rastreamento do uso de álcool durante a gravidez, foram 

estruturadas para detecção do consumo alcoólico de risco, que pode ocasionar o 

desenvolvimento da Síndrome Alcóolica Fetal (SFA) nos conceptos humanos. Este 

instrumento foi criado para viabilizar a identificação, bem como eliminar as 

dificuldades dos serviços obstétricos e ginecológicos, em efetuar a detecção das 

gestantes que consomem quantidades de álcool que levariam ao desenvolvimento da 

SAF. 

 O  T-ACE, segundo os originais de SOKOL et al (1989), é um instrumento 

sensível, aplicável em um período de um a dois minutos de conversação para o 

rastreamento do consumo alcoólico de risco em gestantes, que poderia levar ao 

desenvolvimento da SAF. O instrumento é de fácil aplicação e apropriado para a rotina 

e prática dos serviços de ginecologia e obstetrícia. 

 Este instrumento mostrou-se mais eficiente, com maior especificidade (89%) e 

sensibilidade (69%) que o CAGE e o MAST (instrumentos para rastreamento de abuso 

de álcool) e outros instrumentos já conhecidos, quando aplicado em gestantes. Exige 

pouco tempo para aplicação, tratando-se de instrumento padronizado que permite um 

maior controle de viés das respostas durante o rastreamento (SOKOL et al., 1989). 

 A utilização do T -ACE poderá viabilizar para os serviços de assistência 

materno- infantil em nosso país, um instrumento capaz de efetuar rapidamente uma 

constatação de consumo de álcool durante a gestação? A distribuição de resultados do 

T-ACE varia em função de variáveis sociais?  

Com o objetivo de encontrar respostas a estas questões, propõe-se a tradução, 

validação e adaptação desse instrumento para uso em território nacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Desenvolver uma versão brasileira do T-ACE através da tradução e adaptação do 

original de SOKOL et al. (1989). 

2. Proceder à validação do instrumento para detecção do consumo de álcool por 

gestantes de acordo com as condições e características nacionais. 

3. Estudar a associação dos resultados do T-ACE com variáveis demográficas e sociais 

da população estudada. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento do estudo 

 

Com o objetivo de proceder-se a validação do T-ACE organizou-se um estudo 

de tipo observacional. O instrumento para rastreamento T-ACE, foi aplicado a uma 

amostra da população estudada, para identificação dos casos suspeitos, utilizando-se 

uma versão traduzida. 

 A amostra da população foi submetida a uma entrevista pelo pesquisador, em 

que foram levantadas informações sócio - demográficas, aplicado o teste diagnóstico de 

consumo alcoólico de risco para gestantes T-ACE e o questionário sobre o padrão de 

consumo alcoólico. Essa mesma amostra foi entrevistada por profissionais médicos e 

enfermeiros para realização de entrevista diagnóstico estruturada correspondendo ao 

padrão de referência clínica (CID-10) e estabelecendo também o padrão de consumo de 

álcool ao longo da gestação. 

 Como padrões de referência foram utilizados entrevista clínica diagnóstica 

estruturada com critérios da CID-10 e o padrão de consumo de álcool das gestantes ao 

longo da gravidez. 

 Para avaliação da confiabilidade entre entrevistadores, uma sub-amostra 

aleatória de 20% foi constituída e submetida à aplicação do T-ACE por outro 

entrevistador. A mesma sub-amostra foi reavaliada após o intervalo de pelo menos uma 

semana pelo mesmo entrevistador a fim de verificar a confiabilidade teste - reteste.  

 

 

3.1.1 Contexto do estudo 

 

 O estudo foi desenvolvido no âmbito do Departamento de Medicina Social, com 

a colaboração durante a coleta de dados de membros do NEPP - Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Psiquiatria Clínica e Psicopatologia, o qual é coordenado pelo Prof. Dr. 

Erikson Felipe Furtado da FMRP-USP. 
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3.2 Validação e confiabilidade de escalas para diagnóstico 

 

 A validade de um instrumento pode ser definida como a sua capacidade real de 

medir aquilo que ele se propõe a medir. Um destes aspectos trata do julgamento 

subjetivo, que não é possível avaliar com métodos estatísticos, mas somente com 

avaliação do investigador em julgar se o instrumento afere o que deveria aferir 

(FORMIGONI & CASTEL, 1999). 

 O outro aspecto trata da validação operacional, que envolve uma avaliação 

sistemática do instrumento, geralmente comparando-o com um critério externo já 

existente, geralmente com utilização de métodos estatísticos. O padrão ouro é muitas 

vezes o diagnóstico clínico ou algum outro tipo de critério, previamente estabelecido 

como padrão de referência, o que implica na existência de um componente arbitrário, 

em qualquer investigação de validação de um instrumento (MENEZES, 1998). 

 O termo confiabilidade é utilizado para fazer referência à reprodução de uma 

medida, ou seja, o grau de concordância entre múltiplas medidas de um mesmo objeto. 

A avaliação da confiabilidade de um instrumento, é feita através da comparação de 

diversas aplicações do instrumento ao mesmo indivíduo. Sendo dois aspectos desta 

confiabilidade avaliados com mais freqüência, tratando-se da confiabilidade teste/re - 

teste , em que um grupo de pessoas é avaliado em dois momentos diferentes, 

procurando-se estabelecer o grau com que o instrumento pode reproduzir os resultados 

obtidos anteriormente. O segundo aspecto trata da confiabilidade entre diferentes 

entrevistadores, onde as mesmas pessoas são avaliadas por dois ou mais avaliadores, 

com o objetivo de investigar a concordância de aplicação e /ou de interpretação entre os 

avaliadores (MENEZES, 1998). 

 

3.3 Local de desenvolvimento da pesquisa 

 

 A coleta de dados foi realizada na MATER - Maternidade do Complexo 

Aeroporto, localizada no município de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. 

Trata-se de instituição filantrópica, de caráter médico - social pertencente à Fundação 

Sinhá Junqueira, também sediada no município de Ribeirão Preto - SP. Esta 

maternidade atende gestantes exclusivamente conveniadas com o Sistema Único de 

Saúde (SUS), que não possuam gestações de risco, provenientes de cidades próximas e 
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de todo município de Ribeirão Preto, que lhe são encaminhadas pelas Unidades de 

Saúde que integram a rede municipal de saúde. 

 A instituição conta com um serviço de atendimento pré-natal, que recebe as 

gestantes encaminhadas pela rede municipal de saúde na 36ª (trigésima sexta) semana 

de gestação, bem como efetua acompanhamento pré-natal a partir da 30ª (trigésima) 

semana, desde que seja procurada pela própria gestante para este acompanhamento. 

Constitui - se em campo de estágio para alunos do curso de graduação e pós-graduação 

da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo. A assistência é feita por docentes, médicos assistentes, 

residentes, alunos, duas enfermeiras obstétricas e conta com uma equipe de apoio 

formada por profissionais de nível médio de enfermagem e demais serviços como 

nutrição, limpeza, recepção, almoxarifado, Same e outros contratados pela própria 

instituição. 

 

3.4 População de estudo e critérios para inclusão e exclusão 

 

 Participaram do presente estudo 450 mulheres que estavam no último trimestre 

de gravidez, em seguimento pré-natal na instituição e que tinham condições de oferecer 

informações para serem submetidas ao rastreamento com o T-ACE (instrumento para 

rastreamento de consumo de risco de álcool durante a gravidez, para desenvolvimento 

da SAF), e que residiam oficialmente no município de Ribeirão Preto. Previamente à 

entrevista foi assinado o consentimento livre e esclarecido (Anexo 2), sendo que as 

menores de dezoito anos tiveram o termo de consentimento assinado pelos pais. 

 

3.5 Tamanho da amostra 

 

 Após operacionalização do estudo piloto com aplicação de 30 questionários, 

obteve-se uma proporção de 20% de casos positivos, para consumo de risco de 

desenvolvimento de SAF. Este percentual foi utilizado para o cálculo do tamanho da 

amostra com a fórmula de KISH & LESLIE (1965) para cálculo de amostra 

populacional, projetando-se para uma população estimada de 3000 gestantes a serem 

atendidas em 2001, com base nos atendimentos efetuados pela instituição no ano de 

2000, de acordo com dados fornecidos pelo Centro de Processamento de Dados 
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Hospitalares (CPDH) do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto - USP. 

Para uma freqüência esperada de 20% de casos positivos, obteve-se para um 

intervalo de confiança de 99%, um tamanho de amostra de 372 entrevistas; no entanto 

foram efetuadas 450 entrevistas para o processo de validação do T-ACE. 

 Para o cálculo da amostra populacional foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

   Tamanho da amostra = n/ (1- (n / população)) 

   n = Z*Z (P (1- P)) / (D*D) 

Onde: 

Z = Variável aleatória com distribuição normal, média zero e desvio padrão igual a 1. 

P = Proporção do evento na população. 

D = Erro esperado. 

 

Kish & Leslie, Survey Sampling, John Wiley & Sons, NY, 1965. 

 

3.6 Coleta de dados 

 

 As técnicas utilizadas para aplicação dos instrumentos, para validação e 

confiabilidade do T-ACE, foram organizados com base nas informações constantes nos 

conceitos revisados e abordados por MENEZES (1998), quanto a validade e 

confiabilidade de escalas de avaliação. 

 A coleta de dados foi realizada no período diurno das 8:00hs às 12:00hs de 

segunda à sexta feira, iniciando-se no dia 12 de março de 2001 com término no dia 10 

de setembro de 2001. 

 Participaram das atividades de coleta de dados em campo, dois profissionais 

enfermeiros especialistas em psiquiatria e dois médicos psiquiatras, que após terem sido 

submetidos a um período de treinamento para aplicação dos instrumentos, efetuaram a 

aplicação destes através de entrevistas com gestantes e posteriormente, aplicaram os 

instrumentos em estudo piloto, antes de partirem para operacionalização da coleta de 

dados em campo propriamente dita. 
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3.7 Instrumentos para coleta de dados 

 

 Foram levantadas as seguintes informações: 

 

 I - Identificação do paciente 

 Neste campo constam dados referentes a identificação da gestante: nome 

(iniciais), n.º do registro hospitalar, iniciais do entrevistador e data da entrevista (Anexo 

1 ) 

 II - Dados sócio - demográficos 

 Foram registradas informações gerais e sociais, tais como: idade, estado civil, 

escolaridade, situação de emprego, renda familiar, religião e se eram praticantes ou não 

conforme consta no Anexo 1. 

 

 III - Dados do prontuário do paciente 

 Neste bloco foram retiradas informações do prontuário da gestante, sendo estas o 

diagnóstico atual da paciente, período de gestação, ocorrência de registro do uso de 

álcool efetuada pelo serviço, registro de período de uso e padrão de consumo, registro 

do uso de drogas ilícitas, relação de drogas, padrão e período de consumo, registro de 

transtorno relacionado ao consumo de álcool, registro de antecedentes familiares sobre 

álcool e drogas e registro de consumo de tabágicos (Anexo 1). 

 

 IV - Dados colhidos da gestante 

 Este bloco teve por objetivo investigar informações relativas ao pré-natal sobre a 

gestação e antecedentes familiares das gestantes. Verificou-se existência de hábitos 

entre seus familiares relacionados ao consumo de álcool, drogas e tabágicos. Foram 

também levantados junto às gestantes, problemas de saúde e consumo de tabágicos 

(Anexo 1). 

 

 V – Rastreamento T-ACE 

 

 O instrumento submetido a validação para rastreamento do consumo de risco de 

álcool durante a gravidez, que representa risco para o desenvolvimento da SAF, foi 

traduzido dos originais de SOKOL et al (1989), complementado por revisão cuidadosa e 

submetido a tradução reversa (back translation), sendo posteriormente adaptado para a 
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população a ser avaliada, e complementado com uma abordagem que possibilita a 

descontração da gestante ao passar de uma questão para outra, a fim de reduzir as 

influências de seus mecanismos psicológicos de defesa, que poderiam induzi- la diante 

do impacto da questão, a não fornecer uma resposta confiável durante aplicação do T-

ACE, conforme consta no Anexo 1. 

 As quatro questões principais integrantes do questionário procuram durante a 

investigação e abordagem da gestante respectivamente: 1. T (Tolerance) - levantar 

informações sobre a tolerância; 2. A (Annoyed) investiga a existência de aborrecimento 

com relação as críticas de familiares e terceiros sobre o modo de beber da gestante; 3. C 

(Cut Down) avalia a percepção da necessidade de redução do consumo e 4. E 

(Eyeopener) procura informações sobre a persistência do consumo e dependência, 

estabelecidos pelo instrumento através de forte desejo e compulsão para beber durante a 

manhã. 

 As questões do T-ACE, que seguem em ordem de aplicação durante a 

investigação, constam de: 

 1. T - Qual a quantidade que você precisa beber para se sentir desinibida ou 

mais “alegre"? 

 2. A - Alguém tem lhe incomodado por criticar o seu modo de beber? (Ex.: 

cônjuge, filho, pai ou mãe) 

 3. C - Você tem percebido que deve diminuir seu consumo de bebida? 

 4. E - Você costuma tomar alguma bebida logo pela manhã para manter-se bem 

ou para se livrar do mal-estar do "dia seguinte" (ressaca)? 

 Cada uma das quatro questões possui uma pontuação, que varia de 0 a 2 pontos 

para a 1ª questão e de 0 a 1 ponto da 2ª a 4ª questão, estabelecendo-se uma pontuação 

total para o questionário que pode variar de 0 a 5 pontos. 

 A primeira questão do T-ACE avalia a tolerância, considerando como consumo 

diário de 28 gramas de álcool absoluto, para o risco de desenvolvimento de problemas 

relacionados com a Síndrome Alcóolica Fetal, assim a utilização de dois drinques 

padrão ou duas latas de cerveja, que são o mesmo que 28 gramas de álcool absoluto, 

dariam uma pontuação equivalente a ≥  2 na 1ª questão, caracterizando a mãe como um 

caso positivo para o T-ACE. As demais questões complementariam a graduação do 

instrumento, somando pontos para finalizar a pontuação, que as gestantes receberiam 

após submetidas ao rastreamento. Caracterizando assim a maior ou menor probabilidade 

de risco para desenvolvimento da SAF, conforme a pontuação recebida. 
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 As questões do T-ACE foram neste trabalho aplicadas intercaladamente com 

outras questões, que tratam sobre comportamentos durante a gestação e de alguns 

fatores relacionados com alimentação, mas não possuem nenhuma importância e não 

interferem no resultado do instrumento. Foram, porém, utilizadas para distrair e 

descontrair a gestante durante a entrevista, para que a mesma não despertasse seu 

mecanismo de defesa e assumisse uma postura de negação, omitindo informações 

fundamentais, que poderiam alterar os resultados do T-ACE e impossibilitar a 

identificação do consumo de risco para SAF nas gestantes que costumam fazer uso de 

bebidas alcóolicas. 

 

 VI - Avaliação do Padrão de consumo 

 

Como um dos padrões de referência para a validação do instrumento T-ACE, foi 

efetuada uma entrevista estruturada e padronizada para levantamento de informações 

sobre o padrão de consumo alcoólico ao longo da gestação (Anexo 1), iniciando com 

um inquérito sobre o consumo recente, passando pelo período que abrange os três 

trimestres de gestação e terminando nos três meses que antecederam a gravidez, 

registrando-se durante a entrevista a quantidade consumida e o número de ocasiões. 

 Verificou-se também a existência de problemas devido ao uso de álcool antes e 

durante a gravidez, que se caraterizassem em problemas médicos gerais, como sintomas 

físicos após o consumo de bebidas alcóolicas, acidentes, faltas ao trabalho, problemas 

sociais, familiares, escolares e envolvimento policial. Questionou-se entre as gestantes o 

consumo de outras substâncias psicoativas (Anexo 1). 

 

 VII - Critérios diagnósticos CID-10 

 

 Além do padrão de consumo foi aplicada uma entrevista para diagnóstico clínico 

de problemas relacionados ao uso de álcool (uso nocivo e síndrome de dependência), 

estruturada e padronizada com parâmetros da CID-10 (Anexo 1), critérios já 

mencionados na Introdução deste trabalho. 
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3.8 Estudo piloto 

 

 Com o objetivo de averiguar existência de possíveis problemas operacionais e 

acertar a metodologia de aplicação das entrevistas, bem como condições para o 

dinamismo e operacionalização da coleta de dados no campo de estudo, com intenção 

de avaliar também a viabilidade e efetividade da tradução e adaptação do instrumento 

para os parâmetros culturais brasileiros e estimar o tamanho da amostra, efetuou-se um 

estudo piloto com trinta gestantes, que estavam em atendimento pré-natal no terceiro 

trimestre de gestação, na Maternidade do Complexo Aeroporto, local escolhido para 

realização do estudo definitivo. Esses dados não foram utilizados na versão final do 

estudo. Durante aplicação do projeto piloto, pode-se constatar a pertinência do 

instrumento e identificar problemas que dificultariam a coleta de dados devido as 

rotinas do serviço, mas que foram acertados em acordo com a instituição que nos 

concedeu o campo de estudo. 

 

3.9 Operacionalização da coleta de dados 

 

 Após a apresentação e identificação do pesquisador, cada gestante recebeu 

informações quanto à finalidade do estudo, sobre a sua liberdade de participar ou não do 

mesmo e foi informada quanto à garantia do anonimato de sua participação no estudo. 

 As entrevistas e aplicações do T-ACE foram realizadas individualmente com as 

gestantes em uma sala reservada para este fim, cedida pela própria instituição gestora do 

serviço de atendimento pré-natal. As gestantes eram entrevistadas antes ou após a 

consulta de pré-natal, conforme a viabilidade operacional oferecida pelo serviço. 

 Logo após ser entrevistada e submetida à aplicação do T-ACE com o 

pesquisador, a gestante era entrevistada individualmente em um segundo momento por 

um profissional médico ou enfermeiro devidamente treinado para este fim, que efetuava 

aplicação de uma entrevista clínica diagnóstica estruturada com parâmetros da CID-10, 

para avaliação do uso nocivo e síndrome de dependência alcóolica. 

 O teste de confiabilidade foi feito sempre com a terceira gestante do dia, que era 

submetida em um segundo momento a outra aplicação do T-ACE e do instrumento para 

avaliação de padrão de consumo, por um profissional médico ou enfermeiro logo após a 

realização da entrevista clínica diagnóstica baseada na CID-10. 
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 A re - testagem foi efetuada pelo pesquisador em um segundo momento, com as 

gestantes que já haviam sido submetidas ao rastreamento com o T-ACE, na semana 

anterior, ou seja, estas gestantes foram submetidas a uma nova re - testagem com o T-

ACE, com um intervalo de uma semana de aplicação entre a primeira testagem e a re - 

testagem, sendo estas escolhidas aleatoriamente, periodizando-se a aplicação da re - 

testagem para a primeira gestante, que chegasse ao serviço para atendimento e que já 

houvesse  se submetido à primeira aplicação do T-ACE. 

 Foram efetuadas aplicações dos testes de confiabilidade e teste re - teste em 20 

% das 450 gestantes que compõem a amostra do presente estudo. 

 O padrão de consumo foi estabelecido tanto para os casos positivos como  

negativos do T-ACE, que apresentaram indícios de consumo de bebidas alcóolicas 

durante a gravidez, mesmo que insignificantes. Esta investigação minuciosa, efetuada 

pelos profissionais que aplicavam os testes de controle para a validação do T-ACE, foi 

feita através do depoimento das gestantes, para se estabelecer o padrão de consumo ao 

longo da gestação e dos últimos três meses que antecederam a gestação, registrando-se 

durante a entrevista a quantidade consumida e o número de ocasiões, de acordo com a 

declaração das gestantes. 

 Para gestantes que obtinham resultados positivos, para uso nocivo e dependência 

alcóolica através dos critérios diagnósticos da CID-10 após a entrevista, a instituição era 

comunicada, para que no próximo retorno o assunto fosse abordado com a gestante pelo 

médico - obstetra possibilitando encaminhá- la para tratamento. 

 

3.10 Aspectos éticos 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Posteriormente foi encaminhado 

para a MATER - Maternidade do complexo Aeroporto do município de Ribeirão Preto, 

com solicitação para realização da pesquisa, que também foi aprovado pela diretoria 

desta instituição. 

 Foram solicitados aos sujeitos que participaram do estudo, autorização prévia da 

participação dos mesmos em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2)  

que era assinado pelas gestantes antes do início das entrevistas e logo após ser- lhes 

explicado os objetivos do estudo, com oferecimento de garantia quanto ao anonimato da 

participação na pesquisa. 
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 Após a transferência dos dados para o roteiro de informações, não foi mais 

possível identificar as mães, desta forma  ficando garantida a privacidade dos dados e 

o anonimato dos sujeitos da pesquisa. Mesmo as informações colhidas, constantes do 

protocolo, foram acessíveis somente para o pesquisador e seus orientadores. As 

informações obtidas, foram usadas com o único propósito de esclarecer os processos 

relativos a validação do instrumento, caracterização do grupo de usuárias e análise de 

fatores sociais associados às gestantes alcoolistas. 

 Aquelas que foram identificadas como portadoras de problemas relacionados ao 

álcool, receberam orientação sobre os riscos e informações sobre as opções de 

tratamento. 

Confirmada a validação, o instrumento será disponibilizado para ser incorporado 

no protocolo de rotina dos serviços de atendimento pré-natal do primeiro ao terceiro 

trimestre. 

 

3.11 Análise dos dados 

 

 O programa Microsoft Access 2000 foi utilizado para confecção do banco de 

dados, que foi posteriormente analisado pelo programa Epi-Info 6.01. Foram calculados 

intervalos de confiança com 95% de probabilidade, com erro α de 5%. 

 Foram efetuados cruzamentos dos dados para comparar o desempenho do T-

ACE com o padrão de consumo e com a entrevista com parâmetros da CID-10; 

posteriormente foram feitos comparações dos resultados do T-ACE com dados sócio-

demográficos da população estudada, de forma exploratória, para verificar existência de 

associações. 

 

3.11.1 - Classificação da concentração e nível de consumo de álcool 

 

 Os níveis de consumo de álcool são classificados de acordo com a quantidade 

média ingerida por ocasião (gramas/dia), de acordo com os parâmetros utilizados na 

avaliação do padrão de consumo por SOKOL et al (1989). Para efetuar o cálculo de 

conversão da concentração alcóolica para gramas, utilizou-se a fórmula de conversão 

pela densidade do álcool multiplicada pelo volume e multiplicado pela concentração de 

álcool na bebida. 
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Ex. 

Quantidade = volume x densidade álcool (0,8%) x percentual concentração álcool 

 

Os cálculos foram efetuados de acordo com a concentração de álcool existente 

em cada uma das bebidas consumidas pelas integrantes da amostra estudada, e 

posteriormente foi efetuado o cálculo das médias de consumo para análise estatística ao 

longo da gestação. 

 

3.11.2 – Critério para consumo de risco 

 

 Para o presente estudo, em virtude da grande variação das informações 

constantes na literatura, considerou-se o valor médio de 28 gramas ocasional, 

estabelecido através das médias estatísticas, como ingestão de risco que pode levar ao 

desenvolvimento dos Efeitos Fetais do Álcool (EFA) ou mesmo uma SAF (KLINE et 

al. 1980; SOKOL et al. 1989; SPEAR-SMITH et al. 2000). 

 

3.11.3 - Cálculos estatísticos para validação 

 

 Os cálculos para expressão da validade em relação a um padrão, são estimados 

estatisticamente através da Sensibilidade (proporção de casos positivos identificados 

corretamente), Especificidade (proporção de casos negativos identificados 

corretamente), Valor Preditivo Positivo (VPP), que indica a probabilidade em que os 

casos positivos sejam realmente positivos e o Valor Preditivo Negativo(VPN), que 

indica a probabilidade de que os casos detectados como negativos sejam realmente 

negativos (PEREIRA, 1995; MENEZES, 1998). 

 

 Sensibilidade (%) =   verdadeiros positivos     x   100 
      verdadeiros positivos + falsos negativos 
 

 Especificidade (%) =   verdadeiros negativos     x   100 

      falsos positivos + verdadeiros negativos 

 

 Valor preditivo positivo (%) =   verdadeiros positivos    x 100 

         verdadeiros positivos + falsos positivos 
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 Valor preditivo negativo (%) =   verdadeiros negativos    x 100 

         falsos negativos + verdadeiros negativos 

 

 Para o estudo da associação entre variáveis utilizou-se o qui-quadrado e para 

verificar a concordância entre entrevistadores e entre teste e re-teste utilizou-se o Índice 

de Kappa, que pode ser calculado como se segue: 

 

 Po - Pe 
                                                                   
                                                                   1 - Pe 
 

Onde: 

K = índice de Kappa 

Po = proporção observada 

Pe = proporção esperada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

 Foram estudadas 450 gestantes usuárias dos SUS que fazem acompanhamento 

de pré-natal no serviço de atendimento obstétrico prestado pela MATER, que é voltado 

apenas para acompanhamento de gestações que não ofereçam riscos de nenhuma 

natureza para o feto e a gestante. 

 A Tabela 1 apresenta-nos a quantidade de partos hospitalares de pacientes 

residentes em Ribeirão Preto realizados no ano de 2000, segundo o tipo de convênio na 

internação (SUS ou Não SUS), de acordo com informações fornecidas pelo Centro de 

Processamento de Dados Hospitalares - (CPDH) do Departamento de Medicina Social 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. 

 

Tabela 1 - Total de partos hospitalares realizados em Ribeirão Preto no ano 

de 2000. 
 

PARTOS HOSPITALARES  TOTAL % 

SUS 5315 61,9 

NÃO SUS 3261 39,1 

TOTAL 8576 100,0 

 

 Observando a distribuição dos partos hospitalares realizados com pacientes 

residentes em Ribeirão Preto, verificamos que a maior proporção destes refere-se aos 

casos atendidos pelo SUS, um total de 5315 (61,9%) partos. 

 Na Tabela 2 encontramos a distribuição dos partos hospitalares para população 

SUS. A MATER no ano de 2000 efetuou 2119 partos, ou 39,9% dos nascimentos SUS 

de Ribeirão Preto. O Hospital das Clínicas da FMRP - USP realizou 1351 (25,4%) 

enquanto os demais hospitais realizaram 1665, ou seja, 34,7% dos nascimentos SUS 

restantes no ano de 2000. 
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Tabela 2 - Distribuição dos partos hospitalares realizados em Ribeirão Preto 

entre usuários do SUS, 2000. 

 

PARTOS HOSPITALARES SUS TOTAL % 

MATER  2119 39,9 

HC-FMRP 1351 25,4 

DEMAIS HOSPITAIS 1665 34,7 

TOTAL GERAL 5315 100,0 

 

 A população de referência deste estudo é, portanto, constituída pelas gestantes 

que foram atendidas na MATER, o que corresponde a aproximadamente 39,9% dos 

partos SUS de residentes em Ribeirão Preto e 24,7% dos partos hospitalares (SUS e não 

SUS). Além disso, as pacientes atendidas no serviço foram a ele encaminhado por não 

apresentarem problemas clínicos que implicariam em risco para a gravidez, política 

estabelecida para o atendimento às gestantes de Ribeirão Preto. 

 

Tabela 3 - Distribuição da idade entre as gestantes estudadas. 
 

Faixa Etária (anos)   N.º     % 

<20    101   22,4 

20 a 29    277   61,6 

30 a 39     66   14,7 

40 ou +      6    1,3 

Total     450  100,0 

 

 Na tabela 3, encontra-se na população estudada 101 (22,4%) gestantes da 

amostra com menos de 20 anos de idade, 277 (61,6%) gestantes possuíam de 20 a 29 

anos de idade, 66 gestantes (14,7%) tinham de 30 a 39 anos de idade e 6 gestantes 

(1,3%) encontravam-se com idade >= 40 anos. Observa-se que o segundo maior n.º de 

gestantes que compõem a amostra são adolescentes, cuja faixa etária oscila entre 14 e 
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19 anos e o maior número de gestantes concentra-se na população adulta jovem de 20 a 

29 anos de idade. 

 Os dados da Tabela 4 demonstram haver nesta amostra, maior predominância de 

gestantes amasiadas (220 - 48,9%) do que casadas (164 - 36,4%) e solteiras (53 - 

11,8%), na seqüência encontramos as gestantes separadas (11 - 2,4%) e viúvas (2 - 

0,4%), que se distribuem em menor freqüência neste estudo. 

 

Tabela 4- Distribuição das gestantes estudadas de acordo com o estado civil 

 

Estado civil N.º % 

Amasiada 220 48.9 

Casada 164 36.4 

Separada 11 2.4 

Solteira 53 11.8 

Viúva 2 0.4 

Total 450 100.0 

 

 Em relação à escolaridade, a Tabela 5 mostra o predomínio de gestantes que 

estudaram de 5 a 8 anos, sendo 207 gestantes ou 46% da amostra, em seguida temos 159 

ou 35,3% das gestantes com qualificação completa ou incompleta, relativas ao ensino 

médio e 74 gestantes ou 16,4% entre as entrevistadas com ensino básico completo ou 

incompleto (de 1 a 4 anos). As demais gestantes distribuíram-se em seis casos com 

ausência de escolaridade e quatro casos de ensino superior completo ou incompleto. 

 

Tabela 5 - Classificação das gestantes estudadas de acordo com a escolaridade 

 

Escolaridade N.º  % 

Nenhuma 6 1,3 

Até 4 anos 74 16,4 

5 a 8 anos 207 46.0 

Ensino médio 159 35,3 

Ensino superior 4 0,9 

Total 450 100,0 
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 A Tabela 6 apresenta a renda familiar das gestantes, que foram distribuídas em 

quatro agrupamentos expressos em salários mínimos, utilizando-se como salário 

mínimo referência o valor de R$ 120,00. 

 

Tabela 6 - Distribuição das gestantes estudadas de acordo com a renda familiar. 

 

Renda familiar N.º % 

Até R$ 120,00 31 6,9 

R$ 121 até R$ 600,00 291 64,7 

R$ 601,00 até R$ 1200,00 112 24,9 

Acima R$ 1200,00 16 3,6 

Total 450 100,0 

 

 A renda familiar predominante foi a da faixa de 1 a 5 salários mínimos, com 291 

gestantes ou 64,7%, equivalente a valores acima de R$ 120,00 até R$ 600,00 na época 

da entrevista. Houve 112 gestantes ou 24,9% da amostra que possuíam renda superior a 

5 ou igual a 10 salários mínimos, ou seja a renda oscilava acima de R$ 601,00 até R$ 

1200,00. Entre as 450 gestantes, encontrou-se também 31 mulheres ou 6,9% da amostra 

com renda inferior a um salário mínimo da época, e 16 ou 3,6% das gestantes com renda 

superior a 10 salários mínimos da época. 

 

Tabela 7 - Agrupamento das gestantes por credo religioso 

 

Religião N.º % 

Católicos 304 67,6 

Protestantes 114 25,3 

Outros 13 2,9 

Sem Religião 19 4,2 

Total 450 100,0 

 

 Na Tabela 7, no que se refere à religiosidade, observamos o predomínio da 

religião católica entre as gestantes com 304 mulheres ou 67,6 % da amostra; como 
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segunda maior freqüência encontramos as adeptas do protestantismo, com 114 gestantes 

ou 25,3% da amostra; entre as demais gestantes 19 ou 4,2% não possuíam religião e 13 

gestantes eram adeptas de outras religiões, como cultos asiáticos, afro-brasileiras e 

espiritas Kardecistas. 

 

Tabela 8 - Distribuição das gestantes de acordo com a prática ou não da religião 

 

Praticante N.º % 

N 260 57.8 

S 190 42.2 

Total 450 100.0 

 

 Entre as 450 gestantes estudadas quanto a religiosidade, predominaram as não 

praticantes sendo estas 57,8% da amostra, o equivalente a 260 mulheres e as demais 190 

gestantes foram classificadas como religiosas praticantes. 

 

Tabela 9 - Distribuição da amostra de gestantes de acordo com o período de 

gestação. 

 

Período Gestação N.º % 

< 36 sem 57 12,7 

36 a 39 sem 347 77,1 

> = 40 sem 46 10,2 

Total 450 100 

 

 A Tabela 9 mostra que entre as gestantes da amostra 57 ou 12,7% foram 

entrevistadas com menos de 36 semanas de gravidez, 347 gestantes ou 77,1% estavam 

com 36 a 39 semanas de gestação e as demais 46 ou 10,2% das gestantes estavam com 

40 semanas ou mais de gestação. 
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Tabela 10 - Distribuição das gestantes de acordo com o número de gestações  

 

Gestações N.º % 

1 189 42,0 

2 117 26,0 

3 57 12,7 

4 46 10,2 

5 23 5.1 

6 10 2,2 

7 3 0,7 

8 4 0,9 

9 1 0,2 

Total 450 100,0 

 

 De acordo com a Tabela 10, 189 gestantes, o equivalente a 42,0% das gestantes 

entrevistadas, eram primigestas, 117 gestantes ou 26,0 % estavam em sua segunda 

gestação, 57 gestantes ou 12,7% estavam na terceira gestação, 46 gestantes  ou 10,2% 

estavam na 4ª gestação, 23 gestantes ou 5,1% estavam na 5ª gestação, 10 gestantes ou 

2,2% estavam na 6ª gestação e 8 gestantes ou 1,8% eram também multíparas, com mais 

de seis gestações. Como se observa houve uma grande predominância de primigestas, 

seguida por gestantes que estavam em 2ª gestação. 

 

4.2 Consumo de álcool pelas gestantes 

 

 Como observamos na Tabela 11 apenas 9 casos (2%) de consumo de álcool 

foram identificados pelo serviço de atendimento pré - natal da MATER de acordo com 

dados de prontuário. 
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Tabela 11 – Registro do consumo de álcool em prontuário médico. 

 

Registro Prontuário N.º % 

Não 441 98,0 

Sim 9 2,0 

Total 450 100,0 

 

 Esses dados sugerem que o consumo de álcool não foi detectado pelo serviço e 

que estaria sendo sub-diagnosticado nestas mulheres, provavelmente pela falta de 

preparo dos profissionais médicos e enfermeiros, para detecção do problema e de 

abordagem adequada da gestante. Isto corrobora os achados de HENNECKE & FOX 

(1991), quando abordam que o alcoolismo feminino costuma ser sub-diagnosticado. Por 

outro lado, o consumo de álcool poderia estar sendo detectado, mas não sendo 

registrados no prontuário. Qualquer que seja a explicação pode-se concluir que o 

prontuário médico não é, pelo menos no hospital estudado, uma fonte adequada para 

estudar consumo de álcool na gestação. 

 

 A Tabela 12 representa os resultados obtidos pela aplicação de entrevista clínica 

diagnóstica estruturada com critérios da CID-10 para uso nocivo e dependência. 

 

Tabela 12 – Uso de álcool identificado através de entrevista diagnóstica 

estruturada com critérios clínicos da CID-10 

 Uso nocivo Dependência Total 
(Problemas 

relacionados com 
uso de álcool) 

 N.º % N.º % N.º % 

Sim 27 6,0 14 3,1 41 9,1 

Não 423 94,0 436 96,9 409 90,9 

Total 450 100,0 450 100.0 450 100,0 

 

 

 



 38

 Pelos resultados pode-se observar que 6% das gestantes fizeram uso considerado 

nocivo pelos critérios clínicos da CID-10 e 3,1% apresentaram Síndrome de 

Dependência ao álcool, totalizando 9,1% de gestantes com problemas relacionados ao 

consumo de álcool.  

 O terceiro instrumento utilizado para investigação do consumo de álcool pelas 

gestantes foi a avaliação exaustiva do padrão de consumo que foi feito através de 

questionário estruturado e padronizado, aplicado por diferentes entrevistadores (Anexo 

1). Os resultados deste levantamento estão expressos na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Consumo médio de álcool por ocasião no último ano, por trimestres 

segundo o levantamento do Padrão de Consumo. 

 

Média de consumo por ocasião (g) Antes da gravidez 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 N.º % N.º % N.º % N.º % 

0 249 55,3 234 52,0 287 63,8 312 69,3 

<14 38 8,4 41 9,1 53 11,8 49 10,9 

14 a 27 53 11,8 61 13,5 40 8,9 42 9,3 

>= 28 110 24,4 114 25,3 70 15,5 47 10,4 

Nota: Teste estatístico de Friedman (teste não-paramétrico para verificação de diferenças entre grupos): 
?2 = 16.098; p < 0,0001. 
 

Observa-se na Tabela 13 que o índice excessivo de consumo (>=28 g) 

encontrado antes da gravidez (24,4% das gestantes) tem discreta elevação no 1º 

trimestre e a partir de então diminui. Na faixa de consumo de 14 a 27 gramas observa-se 

um aumento de 11,8% para 13,5% quando se passa do período anterior à gravidez para 

o primeiro trimestre e uma queda para 8,9% no segundo trimestre, com discreta 

elevação no último trimestre. Há, no entanto, uma tendência à diminuição quando se 

compara o período anterior à gravidez e o que precede o parto. Já no grupo de consumo 

<14 gramas, ocorre um fenômeno oposto, com uma tendência à elevação entre o 

primeiro e o último períodos. Finalmente o grupo que não consome álcool aumenta de 

55,3% para 69,3%. Pode-se concluir por esses dados que há uma tendência das 

gestantes em controlar seu consumo de álcool, mas uma proporção importante continua 

a consumi- lo, submetendo o embrião ou o feto a riscos. A taxa média de gestantes, com 

um consumo médio entre 1 a 27 gramas de álcool absoluto por ocasião, foi de 20,9 %, 

considerando todo o período estudado. 
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 Comportamento inadequado, quando as recomendações descritas na literatura, 

indicam prioridades para adoção da abstinência total do consumo de álcool durante a 

gravidez, devido às diferenciações orgânicas de indivíduo para indivíduo e por não 

existirem condições de se estabelecer a quantidade que poderia ser consumida pelas 

gestantes (SKLOVSKY et al, 1989; SOKOL et al, 1989; WINDHAM et al,1997; 

SPEAR-SMITH et al, 2000). 

 O levantamento da história do padrão de consumo de álcool feito pelo 

instrumento constante no anexo 1, permite estabelecer a intensidade e a freqüência de 

consumo durante a gestação, porém tem os inconvenientes de tempo prolongado de 

aplicação, necessidade de maior treinamento de profissionais especializados para 

direcionamento de entrevistas. 

 

4.3 - Resultados de validação do T-ACE 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados de pontuação do T-ACE entre as gestantes 

entrevistadas. 

 

Tabela 14 Distribuição dos resultados do T-ACE 

 

T-ACE Pontuação T-ACE Nº % 

0 256 56,9 Negativo 

 1 94 20,9 

2 64 14,2 

3 23 5,1 

4 11 2,4 

 

Positivo 

 

5 2 0,4 

Total - 450 100,0 

 

 Após análise dos resultados, observamos que o instrumento em processo de 

validação acusou existência de 100 mães ou 22,1% dentre a amostra de 450 gestantes, 

que tiveram consumo alcoólico de risco durante a gestação. Dentre estas, 64 gestantes 
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ou 14,2% da amostra foram positivas com 2 pontos, compondo o maior grupo de 

gestantes identificadas como “caso positivo”, seguidas de 23 casos ou 5,1% da amostra 

de gestantes caracterizadas por um resultado positivo com 3 pontos, 11 gestantes (2,4%)  

com 4 pontos e 2 gestantes com 5 pontos. O que indica que além de vários casos serem 

positivos por terem atingido 2 pontos no ítem tolerância do instrumento T-ACE, 

receberam também um ponto ou mais por manifestarem resposta positiva a alguns ou 

todos os outros itens do rastreamento, relativos ao aborrecimento, que verifica a 

existência de críticas de familiares e terceiros sobre o seu modo de beber, por 

apresentarem o item corte de consumo, rastreado pela terceira questão através da 

autopercepção da necessidade de redução do consumo pela gestante ou o quesito da 

quarta questão que afere a dependência pela bebida, através do rastreamento do forte 

desejo e compulsão para ingerir álcool ou beber pela manhã. 

 Observando a Tabela 14 verificamos que existem 350 gestantes com resultado 

negativo para consumo de risco de álcool durante a gravidez. No entanto destas 350 

gestantes, 94 mulheres ou 20,9% da amostra apresentaram perfil de consumo entre 14 e 

27 gramas de álcool absoluto, classificadas pelo T-ACE como casos que não oferecem 

risco para o feto, devido ao pouco consumo de álcool; no entanto estas 94 gestantes 

tiveram contato com bebidas alcóolicas no decorrer da gestação. Entre as 256 gestantes 

ou 56,9% da amostra, que não apresentaram indícios de tolerância através do T-ACE e 

obtiveram neste teste pontuação 0, seja por não beberem ou por possuírem nível de 

tolerância <=14 gramas de álcool absoluto, ainda assim encontraremos 22 gestantes que 

tiveram contato esporádico com álcool no primeiro trimestre de gestação ou algumas 

semanas antes de descobrirem que estavam grávidas. Sobram 234 gestantes que 

praticaram abstinência total durante a gestação conforme observa-se na Tabela 14 

relativa ao padrão de consumo das gestantes. 

 Devido às diferenças orgânicas de indivíduo para indivíduo e fatores adversos 

que impossibilitam estabelecer a quantidade que poderia ser consumida pelas gestantes, 

aconselha-se à abstinência total do consumo de álcool durante a gravidez, (SKLOVSKY 

et al, 1989; SOKOL et al, 1989; WINDHAM et al,1997; SPEAR-SMITH et al, 2000). 

Apesar disso, de acordo com os resultados, 48% das gestantes tiveram algum consumo 

de álcool durante a gestação. 
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4.3.1 – Resultados dos testes de confiabilidade  

 

 Para validação do T-ACE é preciso analisar os dados dos testes de 

confiabilidade entre diferentes entrevistadores e confiabilidade teste-reteste (PEREIRA, 

1995; MENEZES, 1998). Estes resultados são apresentados nas tabelas 15 e 16. 

 A Tabela 15 apresenta-nos a comparação dos resultados de aplicação do T-ACE 

por diferentes avaliadores em uma amostra de 20 % das gestantes entrevistadas. 

 

 Tabela 15 - Avaliação da Confiabilidade entre diferentes avaliadores, do 

teste de triagem (T-ACE). 

 

T-ACE Confiabilidade 

 Positivo Negativo Total 

Positivo 32 2 34 

Negativo 0 63 63 

Total 32 65 97 

 

Kappa= 0,95 

 

 Efetuando-se o cálculo do Índice de Kappa obtém-se: k = 0.95, o que 

corresponde a uma concordância considerada excelente. 

Como se pode observar entre os resultados expressos na Tabela 15 entre os 97 

casos pesquisados para confiabilidade entre diferentes entrevistadores encontramos 

apenas dois em que os resultados não foram coincidentes, o que dá uma proporção de 

2.1%.  

 O que demonstrou que uma nova aplicação do instrumento, efetuada por outro 

entrevistador à mesma gestante em momentos diferentes, foi capaz de repetir 

significantemente os resultados obtidos na primeira aplicação do instrumento em 

questão. 

 A Tabela 16 apresenta-nos os resultados da comparação da aplicação do T-ACE 

em dois momentos distintos pelo mesmo entrevistador (teste/re-teste), aplicado a uma 

amostra de 20 % das gestantes entrevistadas, de acordo com os critérios técnicos de 

confiabilidade expressos por MENEZES (1998), com intervalo de uma semana entre 
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uma aplicação e outra, visando estabelecer o grau com que o instrumento reproduziu os 

resultados da primeira aplicação. 

 

Tabela 16 - Análise de concordância da confiabilidade teste/re - teste do T-ACE. 

 

T-ACE Re-teste 

 Positivo Negativo Total 

Positivo 26 1 27 

Negativo 1 69 70 

Total 27 70 97 

 

Kappa= 0,95 

 

 O índice de Kappa para a medida da concordância entre teste / re-teste é de 0,95, 

o que pode ser classificá- la como excelente. 

 

 Como se pode observar entre os resultados obtidos na Tabela 16 encontrou-se 

concordância em 97,9% dos casos, demonstrando que existe significativa concordância 

entre as duas aplicações do T-ACE para avaliação da confiabilidade teste/re-teste. 

 Esses resultados demonstraram que a aplicação do teste/re-teste de 

confiabilidade do instrumento, efetuada às mesmas gestantes com intervalo fixo mínimo 

de 1 semana entre as aplicações, foi capaz de repetir significativamente os resultados 

obtidos na primeira aplicação.  

 

4.3.2 – Comparação dos resultados do T-ACE com o uso de álcool detectado pelos 

critérios da CID-10. 

 

 Seguindo os critérios de validação operacional de escalas ou testes diagnósticos 

de acordo MENEZES (1998), efetuou-se uma avaliação sistemática do T-ACE 

comparando-o com os resultados obtidos pela aplicação de entrevista clínica para 

diagnóstico de problemas relacionados ao uso de álcool com parâmetros da CID-10, 

conforme observa-se na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Comparação dos resultados T-ACE com resultados de Entrevista 

Clínica Diagnóstica com parâmetros da CID-10, para detecção do Uso Nocivo e 

Síndrome de Dependência ao álcool. 

 

T-ACE Uso Nocivo (F10.1) ou Dependência (F10.2) 

 Positivo Negativo Total 

Positivo 41 59 100 

Negativo 0 350 350 

Total 41 409 450 

 

Qui-quadrado: 157,9 
P< 0,0001 
Sensibilidade = 100,0% 
Especificidade = 85,6% 
Valor Preditivo Positivo = 41,0% 
Valor Preditivo Negativo = 100,0% 

 

 Na Tabela 17 encontramos 41 casos de diagnóstico clínico de problemas 

relacionados ao uso de álcool (27 casos de uso nocivo e 14 casos com síndrome de 

dependência) estabelecido com critérios da CID-10, que foram também detectados pelo 

T-ACE, ou seja, dos 100 casos classificados como positivos por este questionário, 

apenas 41% foram identificados através da entrevista clínica com parâmetros para 

diagnóstico da CID 10. 

 No cálculo estatístico do Qui-quadrado, obteve-se o valor de 157,9  para p< 

0,0001. Para expressar a validade em relação ao diagnóstico clínico de problemas 

relacionados com o uso de álcool (CID-10), foram calculados a Sensibilidade que foi 

igual a 100,0% e a Especificidade igual a 85,6%. O Valor Preditivo Positivo (VPP) foi 

igual a 41,0% e o Valor Preditivo Negativo (VPN), igual a 100,0%. 

Os resultados acima indicam que o T-ACE apresenta um bom desempenho como 

instrumento de triagem para os diagnósticos clínicos de problemas relacionados ao 

consumo de álcool, segundo os critérios da CID-10, mesmo considerando sua tendência 

a um elevado número de falsos positivos. 

 Além disso, esses resultados demonstram que entrevistas clínicas com critérios 

da CID-10, apesar de serem sensíveis e adequadas para investigação e diagnóstico 

clínico de problemas relacionados ao uso de álcool, poderiam não ser tão sensíveis para 
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as gestantes na identificação do consumo alcóolico de risco para desenvolvimento da 

SAF, além de exigirem um tempo significativamente maior e pessoal com maior 

treinamento e qualificação para sua aplicação, o que tornaria difícil sua utilização pelos 

serviços obstétricos. 

 Essa afirmação mostra-se de acordo com as observações de FORMIGONI & 

CASTEL (1999), de que se deve evitar a utilização de instrumentos elaborados com 

uma determinada finalidade em outros tipos de avaliações. 

 

4.3.3 – Confiabilidade das medidas de Padrão de Consumo 

 

 A Tabela 18 apresenta os resultados do teste de confiabilidade da aplicação do 

instrumento de avaliação do padrão de consumo, obtidos por entrevistadores 

independentes em relação a 107 gestantes. 

 

Tabela 18 – Avaliação da confiabilidade entre diferentes avaliadores das medidas 

do Padrão de Consumo, para o terceiro trimestre da gestação. 

 

Entrevistador b Entrevistador a 
0 1 - 13 14 - 27 28 - 41 42 - 55 >= 56 

Total 

0 56 6 4 2 1 0 69 

1 - 13 0 5 0 0 0 0 5 

14 - 27 1 1 8 1 2 1 14 

28 - 41 0 0 1 5 0 0 6 

42 - 55 0 0 0 0 3 1 4 

>= 56 1 0 0 0 0 8 9 

Total 58 12 13 8 6 10 107 

Kappa= 0,67 

 

 A Tabela 18 demonstra-nos que existe concordância entre os resultados obtidos 

pela avaliação exaustiva do padrão de consumo por entrevistadores independentes, 

obtendo-se conceito para índice Kappa 0,67 equivalente a muito bom. 

 As Tabelas 19, 20 e 21 demonstram a concordância entre os resultados obtidos 

por diferentes entrevistadores, em relação aos 2º e 1º trimestres da gravidez e ao período 
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anterior à gestação. Para estes testes obteve-se, respectivamente, os valores de kappa = 

0.71; 0.66 e 0.66. 

 

Tabela 19 – Avaliação da Confiabilidade entre diferentes avaliadores das medidas 

do padrão de consumo, para o segundo trimestre da gestação 

 

Entrevistador b Entrevistador a 
0 1 - 13 14 - 27 28 - 41 42 - 55 >= 56 

Total 

0 50 6 5 3 1 0 65 

1 – 13 0 6 0 2 0 0 8 

14 – 27 0 0 3 1 0 1 5 

28 – 41 0 0 0 7 1 1 9 

42 – 55 0 0 0 0 5 0 5 

>= 56 0 0 0 0 0 15 15 

Total 50 12 8 13 7 17 107 

Kappa= 0,71 

 

Tabela 20 – Avaliação da Confiabilidade entre diferentes avaliadores das medidas 

do padrão de consumo, para o primeiro trimestre da gestação 

 

Entrevistador b Entrevistador a 
0 1 - 13 14 - 27 28 - 41 42 - 55 >= 56 

Total 

0 40 6 6 2 0 1 50 

1 – 13 0 1 1 0 1 0 3 

14 – 27 0 0 2 0 3 2 7 

28 – 41 0 0 0 3 1 0 4 

42 – 55 0 0 0 1 11 2 14 

>= 56 0 0 0 0 0 24 24 

Total 40 7 9 6 16 29 107 

Kappa= 0,66 
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Tabela 21 – Avaliação da Confiabilidade entre diferentes avaliadores das medidas 

do padrão de consumo, antes da gestação. 

 

Entrevistador b Entrevistador a 
0 1 - 13 14 - 27 28 - 41 42 - 55 >= 56 

Total 

0 41 6 4 1 0 1 53 

1 – 13 0 3 0 0 1 0 4 

14 - 27 1 0 1 2 1 2 7 

28 - 41 0 0 0 3 2 0 5 

42 - 55 0 0 0 1 10 2 13 

>= 56 0 0 0 0 2 23 25 

Total 42 9 5 7 16 28 107 

Kappa= 0,66 

 

 O instrumento para avaliação do padrão de consumo de álcool durante a 

gestação, contido no questionário estruturado para coleta de dados (Anexo 1), o qual foi 

desenvolvido com a fina lidade de estruturar as informações anamnésticas do consumo 

de álcool, demonstrou possuir uma confiabilidade adequada, com um valor de kappa 

variando entre 0,66 e 0,71, que indica um padrão qualificado de objetividade do 

instrumento, que o habilita a servir como padrão de referência para o controle das 

informações geradas pelo T-ACE. Sendo o T-ACE um instrumento de rastreamento 

para risco de SAF ou EAF em filhos de gestantes com consumo alcóolico de risco, 

torna-se fundamental verificar sua habilidade em detectar um padrão de consumo que 

esteja acima dos limites de consumo considerados como aceitáveis ou de baixo risco, 

pela literatura científica atual. A boa confiabilidade obtida pelo instrumento de 

avaliação do padrão de consumo habilita-o a servir como o padrão de referência para o 

controle dos resultados do T-ACE, contribuindo para sua validação. 
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4.3.4 – Comparação do T-ACE com Padrão de Consumo 

 

Tabela 22 - Avaliação do T-ACE, com relação a Média de Padrão de Consumo 

alcóolico no 3º trimestre de gestação. 
 

Média de Consumo T-ACE 

>=28g <28g 

Total 

Positivo 46 54 100 

Negativo 1 349 350 

Total 47 403 450 

 

Qui-quadrado:173.77 
P< 0.0001 
Sensibilidade =   97,87% 
Especificidade =   86,60% 
Valor Preditivo Positivo =  46% 
Valor Preditivo Negativo =  99,71% 
 

 A Tabela 22 demonstra-nos a comparação dos resultados do T-ACE, com a 

média de consumo de álcool das gestantes entrevistadas, estabelecida através do padrão 

de consumo no 3º trimestre de gestação. Durante análise dos resultados encontramos 46 

casos positivos ou 97,9 % das 47 gestantes, que consumiram semanalmente um valor ≥ 

a 28 gramas de álcool absoluto uma ou mais vezes por semana no 3º trimestre, não 

sendo identificadas pelo teste diagnóstico (T-ACE) uma apenas entre as 47 gestantes 

que consumiam quantidade equivalente ou superior a 28 gramas de álcool absoluto por 

ocasião, uma ou mais vezes por semana no 3º trimestre de gravidez. 

 Entre as 100 gestantes rastreadas pelo T-ACE como casos positivos, encontrou-

se 54 casos falso-positivos. Para um total de 350 casos identificados como negativos 

pelo T-ACE, encontrou-se 349 casos verdadeiro–negativos. 

 No cálculo estatístico do Qui-quadrado, obteve-se o valor de 173.77, com p< 

0,0001. Para expressar a validade em relação ao padrão de consumo, foram calculados 

para o 3º trimestre de gravidez, Sensibilidade igual a 97,87% e Especificidade igual a 

86,60%. O Valor Preditivo Positivo (VPP) foi igual a 46% e o Valor Preditivo Negativo 

(VPN), igual a 99,71%. 
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Comparando-se o T-ACE com o padrão de consumo dos 1º e 2º trimestres e os 

três meses anteriores à gestação obtém-se os resultados registrados nas Tabelas 23 a 25. 

 

Tabela 23 - Avaliação da validade do T-ACE, com relação a Média de Padrão de 

Consumo alcóolico no 2º trimestre de gestação. 

Média de Consumo T-ACE 

>=28g <28g 

Total 

Positivo 63 37 100 

Negativo 7 343 350 

Total 70 380 450 

 

Qui-quadrado: 220.32 
P<0.0001 
Sensibilidade = 90% 
Especificidade = 90,26% 
Valor Preditivo Positivo = 63% 
Valor Preditivo Negativo  = 98% 
 

 A Tabela 23 faz a comparação dos resultados do T-ACE, com a média de 

consumo de álcool das gestantes entrevistadas, estabelecida através do padrão de 

consumo no 2º trimestre de gestação. Durante averiguação dos dados encontramos 63 

casos positivos ou 90 % das 70 gestantes, que consumiram semanalmente um valor ≥ a 

28 gramas de álcool absoluto uma ou mais vezes por semana no 2º trimestre, não sendo 

identificadas pelo teste diagnóstico (T-ACE) 7 ou 10% das 70 gestantes. 

 Entre as 100 gestantes rastreadas pelo T-ACE como casos positivos, 

encontramos 37 casos falsos positivos ou 37% das mulheres. Para um total de 350 casos 

identificados como negativos pelo T-ACE, nós encontramos 343 casos verdadeiros – 

negativos. 

 No cálculo estatístico do Qui-quadrado, obteve-se o valor de 220.32 e p< 

0,0001. Para expressar a validade em relação ao padrão de consumo, foram calculados 

para o 2º trimestre de gravidez, percentuais de Sensibilidade iguais a 90% e de 

Especificidade igual a 90,26%. O Valor Preditivo Positivo (VPP) foi igual a 63% e o 

Valor Preditivo Negativo (VPN), igual a 98%. 
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Tabela 24 - Avaliação da validade do T-ACE, com relação a Média de Padrão de 

Consumo alcóolico no 1º trimestre de gestação. 

Média de Consumo T-ACE 

>=28g <28g 

Total 

Positivo 90 10 100 

Negativo 24 326 350 

Total 114 336 450 

 

Qui-quadrado: 284.24 
P<0.0001 
Sensibilidade = 78,94% 
Especificidade = 97,02% 
Valor Preditivo Positivo = 90% 
Valor Preditivo Negativo  = 93,14% 

 

 Verificamos pela Tabela 24 a comparação dos resultados do T-ACE com a 

média de consumo de álcool das gestantes entrevistadas, estabelecida através do padrão 

de consumo no 1º trimestre de gestação. Durante averiguação dos dados encontramos 90 

casos positivos ou 78,9 % das 114 gestantes, que consumiram semanalmente um valor ≥  

a 28 gramas de álcool absoluto uma ou mais vezes por semana, não sendo identificadas 

pelo teste diagnóstico T-ACE 24 ou 21,1% das 114 gestantes. 

 Entre as 100 gestantes rastreadas pelo T-ACE como casos positivos, 

encontramos 10 casos falsos positivos ou 10% das mulheres. Para um total de 350 casos 

identificados como negativos pelo T-ACE, nós encontramos 326 casos verdadeiros - 

negativos, de acordo com a média de consumo alcóolico destas gestantes, que se 

encontram abaixo de 28 gramas por ocasião, em uma ou mais vezes por semana no 

primeiro trimestre de gestação. 

 No cálculo estatístico do Qui-quadrado, obteve-se o valor de 284.24 e p<0,0001. 

Como expressão da validade em relação ao padrão de consumo, foram calculados para o 

primeiro trimestre de gravidez, percentual de Sensibilidade igual a 78,94% e de 

Especificidade igual a 97,02%. O Valor Preditivo Positivo (VPP), foi de 90% e o Valor 

Preditivo Negativo (VPN), igual a 93,14%. 
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Tabela 25 - Avaliação da validade do T-ACE, com relação a Média de Padrão de 

Consumo alcóolico no trimestre anterior à gestação. 

Média de Consumo T-ACE 

>=28g <28g 

Total 

Positivo 92 8 100 

Negativo 18 332 350 

Total 110 340 450 

 

Qui-quadrado: 317.7 
P< 0.0001 
Sensibilidade = 83,63% 
Especificidade = 97,64% 
Valor Preditivo Positivo = 92% 
Valor Preditivo Negativo  = 94,85% 

 

 Observamos pela Tabela 25, a comparação dos resultados positivos e negativos 

pelo T-ACE, com a média de consumo de álcool das gestantes entrevistadas, 

estabelecida através do padrão de consumo no período que abrange três meses antes da 

gestação. No cruzamento dos dados encontramos 92 casos positivos ou 83,6 % das 110 

gestantes que consumiram semanalmente um valor ≥ a 28 gramas de álcool absoluto 

uma ou mais vezes por semana, não sendo identificadas pelo T-ACE 18 casos 

provavelmente falso negativos, ou 16,4% das gestantes. 

 Entre as 100 gestantes rastreadas pelo T-ACE como casos positivos, 

encontramos 8 casos falso positivos. Para um total de 350 casos identificados como 

negativos pelo T-ACE, nós encontramos 332 casos verdadeiros - negativos, de acordo 

com a média de consumo alcóolico destas gestantes, que se encontram abaixo de 28 

gramas por ocasião, em uma ou mais vezes por semana no período que antecedeu a 

gestação. 

 O cálculo do Qui-quadrado foi de 317.70 com p<0,0001 e para expressão da 

validade em relação ao padrão de consumo, foram calculados para os três meses que 

antecederam a gestação, percentual de Sensibilidade igual a 83,63% e de Especificidade 

igual a 97,64%. O Valor Preditivo Positivo (VPP), foi de 92% e o Valor Preditivo 

Negativo (VPN), foi igual a 94,85%. 
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 As Tabelas de 22 a 25 mostraram uma variação da sensibilidade, especificidade 

e valores preditivos positivos e negativos quando se comparam os valores do T-ACE 

aplicados no 3º trimestre da gravidez com o padrão de consumo alcoólico por 

trimestres, desde os três meses anteriores à gestação. Essa variação é apresentada na 

Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Variação da sensibilidade, especificidade e valores preditivos negativo 

e positivo do T-ACE em relação ao padrão de consumo em porcentagens. 

 

Período Sensibilidade Especificidade Valor Preditivo 

Positivo 

Valor Preditivo 

Negativo 

3º trimestre 97.87 86.6 46.0 99.71 

2º trimestre 90.0 90.26 63.0 98.0 

1º trimestre 78.94 97.02 90.0 95.14 

Antes gestação 83.63 97.64 92.0 94.85 

 

Na Tabela 26 observamos uma variação da sensibilidade do instrumento, onde 

com o decorrer da evolução gestacional tem–se uma discreta redução de 83,63% nos 

três meses antes da gestação para 78,94% no primeiro trimestre, com um significativo 

aumento para 90% no 2º trimestre e 97,87% no terceiro trimestre. 

Ao compararmos estes dados com os resultados obtidos por SOKOL et al (1989) 

verificamos que existe uma considerável diferença. Esses autores obtiveram uma 

sensibilidade de 69% em comparação com o padrão de consumo das duas semanas 

anteriores à aplicação do teste no primeiro trimestre de gestação, enquanto no presente 

trabalho, a adaptação do T-ACE permitiu atingir uma sensibilidade de 78%. É preciso 

considerar que no caso deste trabalho o teste foi aplicado no último trimestre e seus 

resultados foram comparados com o padrão de consumo ao longo da gestação, inclusive 

do primeiro trimestre. Quando se analisa a sensibilidade do teste comparando-se com o 

padrão de consumo no terceiro trimestre da gravidez, ou seja, no momento de sua 

realização, a sensibilidade alcançada é de 97.87%. Uma das explicações para essa 

diferença pode ser a presença de questões que foram introduzidas em nossa versão entre 

as questões principais do T-ACE como redutores de stress, com o objetivo de distrair as 
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gestantes e amenizar os eventuais constrangimentos que poderiam ser causados pelas 

questões do T-ACE. Outra explicação pode ser atribuída ao critério utilizado para 

avaliação do padrão de consumo: enquanto SOKOL usou a média de consumo diária, 

este estudo utilizou a média de consumo por ocasião, critério considerado mais sensível 

do que o original proposto por esses autores. 

Ao observarmos a especificidade, embora com valores significantes, 

encontramos o fenômeno inverso, com uma redução considerável da mesma ao longo da 

gestação de 97,64% aos três meses antes da gestação para 86,6% no terceiro trimestre. 

SOKOL et al encontraram valores de 89% para o primeiro trimestre da gestação. 

Observamos que não existe variação entre o Valor Preditivo Positivo (VPP) do 

1º trimestre com o VPP dos três meses que antecederam a gestação, conforme se 

observa na Tabela 22, o que indica que geralmente o "beber social" entre as mulheres 

atinge com maior freqüência o primeiro trimestre de gestação, período em que esta 

ainda não foi diagnosticada. 

 Estes dados demonstram que existe uma considerável redução entre o VPP do 1º 

trimestre de 90 % para 63% no 2º trimestre e 46% no 3º trimestre, o que pode ser 

explicado pela redução do consumo de álcool por uma parte das gestantes do 1º para o 

2º trimestre, provavelmente ocasionada pela descoberta da gravidez em andamento. No 

entanto, foram classificadas como casos positivos pelo teste de diagnóstico (T-ACE) 

para consumo alcóolico de risco durante a gravidez, por ainda apresentarem índices 

sensíveis de tolerância para consumo ≥ 28 gramas de álcool absoluto. 

 O Valor Preditivo Negativo tem discreto aumento ao longo da gestação, o que 

poderia ser explicado pelo fato das mães reduzirem o consumo à medida que se 

aproxima a data do parto. 

 

4.4 Consumo de álcool em gestantes detectado pelo T-ACE em relação a variáveis 

sócio-demográficas. 

 

 As informações relativas às características sócio-demográficas das gestantes 

entrevistadas, serão apresentadas de acordo com o consumo ou não de bebida alcóolica 

durante a gestação, em comparação com os resultados obtidos através do questionário 

para diagnóstico do consumo alcóolico de risco durante a gravidez (T-ACE) validado 

neste estudo. 
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 A Tabela 27 irá nos demonstrar a distribuição encontrada entre os resultados do 

questionário para rastreamento T-ACE e a idade das gestantes estudadas. 

 

Tabela 27 - Distribuição dos resultados do T-ACE em relação à idade das gestantes 

entrevistadas. 

 

Faixa Etária T-ACE Total 

 Negativo Positivo   

 Nº % Nº % Nº % 

<20 

 

77 

 

76,2 

22,0 

24 

 

23,8 

24,0 

101 100,0 

22,4 

20 a 29 213 76,9 

60,9 

64 

 

23,1 

64,0 

277 100,0 

61,6 

30 a 39 55 83,3 

15,7 

11 

 

16,7 

11,0 

66 100,0 

14,7 

40 ou + 5 83,3 

1,4 

1 

 

16,7 

1,0 

6 100,0 

1,3 

350 77,8 100 22,2 450 100,0 Total 

 100,0  100,0  100,0 
 
Qui Quadrado = 1,55 
p = 0.67 
 
 A idade mínima encontrada entre as gestantes do estudo foi de 15 anos e a 

máxima de 45 anos. Os dados da Tabela 27 mostram haver uma prevalência maior de 

mulheres jovens com menos de 30 anos. 

 O cruzamento entre a faixa etária e os resultados do T-ACE, demonstra a 

predominância dos casos positivos (64%) entre as gestantes de 20 a 29 anos de idade. 

Em seguida vem as faixas etárias de <20 anos com 24%, 30 a 39 anos com 11% e 40 

anos ou mais com 1%. Entre os negativos, as faixas etárias têm a seguinte distribuição: 

60,9% para a faixa etária de 20 a 29 anos, 22% para a faixa de menores de 20 anos, 

15,7% para a faixa de 30 a 39 anos e 1,4% para as gestantes maiores ou igual a 40 anos. 

Desses resultados é possível observar que nas faixas de menores de 20 anos e 20 a 29 

anos, a proporção de gestantes positivas é maior que a encontrada entre as negativas, 

relação que se inverte quando se analisam as faixas de 30 a 39 anos e 40 anos ou mais.  
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  Analisando-se na tabela a distribuição de positivos e negativos pela faixa etária, 

ou seja, as porcentagens na horizontal, pode-se observar que 23,8% das 101 gestantes 

menores de 20 anos têm resultado T-ACE positivo; na faixa etária de 20 a 29 anos, 

23,1% das 277 gestantes são positivas. Em terceiro lugar encontramos a proporção de 

casos positivos na faixa etária de 30 a 39 anos de idade e com 16,7% dos casos 

positivos, das 66 mulheres. Por fim restaram 6 gestantes com idade igual ou acima de 

40 anos, sendo 1 caso T-ACE positivo (16,7%). Esses resultados, entretanto, não são 

significantes do ponto de vista estatístico, sugerindo que a variável idade tem pouca ou 

nenhuma relevância associativa com “T-ACE positivo”. Esse resultado se mantém 

mesmo agrupando-se as idades em apenas duas faixas etárias: <29 anos e 30 anos ou 

mais, situação em que o Qui quadrado é igual a 1,531 e o valor de p=0,2160. 

 Meninos e meninas adolescentes apresentam probabilidades idênticas para o 

consumo de álcool, devido às diferenças sexuais estarem se estreitando cada vez mais, 

fazendo com que os índices mais altos de abuso de álcool e drogas ocorram durante os 

anos reprodutivos (STEIN & CYR, 1996). 

 Para muitos autores o consumo de bebidas alcóolicas por gestantes adolescentes, 

está relacionado a vários fatores que aumentam o risco deste consumo, entre estes 

encontramos os parceiros alcoolistas, dificuldades de relacionamento no lar, na escola e 

no meio de convívio social, experiências de consumo anterior e falta de informações 

sobre os problemas ocasionados pelo consumo durante a gravidez (KOKOTAILO et al, 

1994; TEAGLE & BRINDIS, 1998). 

 

 A Tabela 28 irá apresentar a seguir a distribuição dos resultados do questionário 

para diagnóstico do consumo alcóolico de risco para gravidez (T-ACE) em relação ao 

estado civil das gestantes investigadas. 
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Tabela 28 - Distribuição dos resultados do (T-ACE), em relação ao estado civil das 

gestantes entrevistadas. 

 

Estado Civil T-ACE Total 

 Negativo Positivo   

 Nº % Nº % Nº % 

Amasiada 157 

 

71,4 

44,9 

63 

 

28,6 

63,0 

220 

 

100,0 

48,9 

Casada 145 

 

88,4 

41,4 

19 

 

11,6 

19,0 

164 

 

100,0 

36,4 

Separada 9 

 

81,8 

2,6 

2 

 

18,2 

2,0 

11 

 

100,0 

2,4 

Solteira 39 

 

73,6 

11,1 

14 

 

26,4 

14,0 

53 

 

100,0 

11,8 

Viúva 0 

 

0,0 

0,0 

2 

 

100,0 

2,0 

2 

 

100,0 

0,4 

Total 350 

 

77,8 

100,0 

100 

 

22,2 

100,0 

450 

 

100,0 

100,0 
 

Qui quadrado = 23,62 
p<0,0001 
 

 Observamos na Tabela 28 que os resultados do cruzamento entre a variável 

estado civil e os casos positivos ou negativos do T-ACE, demonstram que a 

predominância dos casos positivos está entre as gestantes sob união consensual, com 

63% dos 100 casos positivos; em seguida, pela ordem decrescente, encontramos as 

gestantes casadas, com 19 casos ou 19%, as solteiras, com 14 casos ou 14% e as 

separadas e as viúvas, com 2 casos cada, ambas com 2% entre os casos positivos. 

Comparando-se esses resultados com a distribuição de faixas etárias entre as gestantes 

T-ACE negativas, observa-se que as amasiadas são o grupo mais freqüente com 44,9%, 

seguidas pelas casadas, com 41,4%, as solteiras, com 11,1%, as separadas com 2,6% e 

finalmente as viúvas, sem nenhum caso. Esses dados mostram, portanto, uma proporção 

significativamente superior de negativas entre as casadas. 

Ao analisar-se a proporção de positivos e negativos dentro de cada categoria de 

estado civil, encontra-se também maior proporção de positivos para as gestantes 
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amasiadas, que se apresentaram com 28,6% das classificações de casos positivos pelo 

T-ACE, ou seja, 63 casos positivos entre os 220 dessa categoria. Em seguida temos as 

gestantes solteiras, que possuem proporção de casos positivos estimados em 26,4% pelo 

T-ACE, ou seja, 14 casos positivos e 39 negativos, eqüivalendo a 11,8% das 450 

gestantes estudadas. Em terceiro lugar encontramos a proporção de casos positivos 

sobre o grupo de gestantes separadas com 18,2% dos casos positivos; as gestantes 

casadas tiveram 19 casos identificados como positivos pelo T-ACE (11,6%) e 145 casos 

negativos, o equivalente a 36,4% dentre as 450 gestantes da amostra total investigada. 

Por fim restaram 2 gestantes viúvas que pelo número insuficiente de casos não é 

possível qualquer inferência estatística, mas distribuíram-se em 2 casos T-ACE positivo. 

 Através do cálculo estatístico para estimar o Qui quadrado, com valor esperado 

superior a 5, obteve-se resultante de 23,62 para p<0,0001. 

 Os resultados demonstram que entre as gestantes com consumo alcóolico de 

risco de acordo com o T-ACE, o maior percentual entre as diferentes categorias, foi de 

mulheres com união consensual, seguidas das solteiras. As casadas apresentaram 

proporções menores de gestantes que consumiram álcool. 

 A Tabela 29 apresentará a distribuição dos resultados do T-ACE comparadas 

com a escolaridade das gestantes entrevistadas. 
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Tabela 29 - Distribuição dos resultados (T-ACE) em relação à escolaridade das 450 

gestantes entrevistadas. 

 

Escolaridade T-ACE Total 

 Negativo Positivo   

 Nº % Nº % Nº % 

Nenhuma 5 

 

83,3 

1,4 

1 

 

16,7 

1,0 

6 

 

100,0 

1,3% 

Até 4 anos 52 

 

70,3 

14,9 

22 

 

29,7 

22,0 

74 

 

100,0 

16,4 

5 a 8 anos 158 

 

76,3 

45,1 

49 

 

23,7 

49,0 

207 

 

100,0 

46,0 

Ensino médio 131 

 

82,4 

37,4 

28 

 

17,6 

28,0 

159 

 

100,0 

35,3 

Ensino superior 4 

 

100,0 

1,1 

0 

 

0,0 

0,0 

4 

 

100,0 

0,9 

Total 350 

 

77,8% 

100,0% 

100 

 

22,2% 

100,0% 

450 

 

100,0 

100,0 
 

Qui quadrado = 5,87 
p = 0,20 
 

 Na Tabela 29 no que se refere à distribuição dos resultados do T-ACE com 

relação à escolaridade das gestantes, podemos observar que predominaram os casos 

positivos do T-ACE entre as gestantes que possuíam o ensino fundamental, completo ou 

incompleto, seguidas pelas gestantes que possuíam o segundo grau completo ou 

incompleto. Observou-se também a existência de 6 casos de ausência de escolaridade, 

com um dentre estes positivo pelo T-ACE. As 4 gestantes que possuíam ensino superior 

completo ou incompleto, foram classificadas como casos negativos. 

 No cálculo do Qui quadrado obteve-se resultado de 5,87 para p = 0,20, resultado 

que sugere não haver associação entre o nível de escolaridade e a positividade do T-ACE. Este 

resultado se mantém quando se agrupa o nível de escolaridade em apenas duas categorias: até 8 

anos e ensino médio ou maior. Nesta situação obteve-se qui-quadrado = 3,763 e o p = 

0,0524, valores que sugerem ausência de associação. 



 58

 A seguir a Tabela 30 apresenta a distribuição dos resultados do questionário para 

diagnóstico do consumo alcóolico de risco para gravidez (T-ACE), em comparação com 

a renda familiar das gestantes estudadas. 

 

Tabela 30 - Distribuição dos resultados do T-ACE em relação à renda familiar das 

gestantes entrevistadas. 

 

Renda familiar T-ACE Total 

 Negativo Positivo   

 Nº % Nº % Nº % 

Até R$ 120,00 

 

18 

 

58,1 

5,1 

13 

 

41,9 

13,0 

31 

 

100,0 

6,9 

R$ 121 até R$ 
600,00 

224 

 

77,0 

64,0 

67 

 

23,0 

67,0 

291 

 

100,0 

64,7 

R$ 601,00 até R$ 
1200,00 

94 

 

83,9 

26,9 

18 

 

16,1 

18,0 

112 

 

100,0 

24,9 

Acima R$ 1200,00 14 87,5 

4,0 

2 

 

12,5 

2,0 

16 

 

100,0 

3,6 

Total 350 

 

77,8 

100,0 

100 

 

22,2 

100,0 

450 

 

100,0 

100,0 
 

Qui quadrado = 10,40 
p = 0,01 
 

  Na Tabela 30 a distribuição dos resultados do T-ACE em função da 

renda familiar, mostra o predomínio de casos positivos do T-ACE entre as gestantes que 

possuíam renda familiar baixa. Na faixa de até um salário mínimo, 41,9% das gestantes 

faziam uso abusivo de álcool, enquanto na faixa de um a cinco salários mínimos, a 

proporção de positivos atinge 23%. Nas faixas de renda mais alta, a proporção de 

gestantes positivas ao T-ACE, diminui para 16,1% entre 5 e 10 salários mínimos e 

12,5% para gestantes com renda familiar acima de 10 salários mínimos. 

 No cálculo do Qui quadrado obteve-se resultado de 10,40 para p = 0,01, valores 

que sugerem associação entre as duas variáveis. 

 Como pode-se observar através destes resultados, a menor proporção de casos 

positivos detectados pelo T-ACE, encontra-se entre as gestantes com renda familiar 
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superior a 5 salários mínimos e de maior poder aquisitivo. As gestantes com baixa renda 

familiar, ou seja, menos de 5 salários mínimos, são provavelmente mais suscetíveis às 

influências e risco do consumo de álcool durante a gravidez, como apontam os 

resultados. 

 A Tabela 31 apresentará a distribuição dos resultados do T-ACE, de acordo com 

o número de gestações anteriores das mulheres que compõem a amostra estudada. 

 

Tabela 31 - Distribuição dos resultados do T-ACE de acordo com o número total 

de gestações das mulheres entrevistadas. 

 

Gestações T-ACE Total 
 Negativo Positivo   
 Nº % Nº % Nº % 
1 155 82,0 

44,3 
34 
 

18,0 
34,0 

189 
 

100,0 
42,0 

2 89 
 

76,1 
25,4 

28 
 

23,9 
28,0 

117 
 

100,0 
26,0 

3 41 
 

71,9 
11,7 

16 
 

28,1 
16,0 

57 
 

100,0 
12,7 

4 32 
 

69,6 
9,1 

14 
 

30,4 
14,0 

46 
 

100,0 
10,2 

5 17 
 

73,9 
4,9 

6 
 

26,1 
6,0 

23 
 

100,0 
5,1 

6 8 
 

80,0 
2,3 

2 
 

20,0 
2,0 

10 
 

100,0 
2,2 

7 3 
 

100,0 
0,9 

0 0,0 
0,0 

3 
 

100,0 
0,7 

8 4 
 

100,0 
1,1 

0 
 

0,0 
0,0 

4 
 

100,0 
0,9 

9 1 
 

100,0 
0,3 

0 0,0 
0,0 

1 
 

100,0 
0,2% 

350 77,8% 100 22,2 450 100,0 Total 
 100,0  100,0  100,0 

 
Qui quadrado = 7,59 
p = 0,47 
 

Ao efetuar o cruzamento dos dados relativos ao número de gestações com os 

resultados positivos e negativos do T-ACE, verificou-se que das 189 primigestas 33 ou 

18% foram rastreadas como positivas pelo T-ACE. Com relação às 117 secundigestas 

28 ou 23,9% destas gestantes foram também classificadas como casos positivos pelo T-

ACE. Entre as 57 mulheres que se encontram na terceira gestação, 16 casos, ou 28,1% 
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foram rastreadas também como casos positivos pelo T-ACE. Com relação às 46 

mulheres que estavam grávidas pela 4ª vez, 14 destas ou 30,4% foram classificadas 

como casos positivos pelo T-ACE. Para as gestantes que estavam grávidas pela 5ª vez, 6 

casos ou 26,1% foi rastreado pelo T-ACE como positivo, em um total de 23 gestantes. 

Entre as mulheres que estavam grávidas pela 6ª vez, 2 casos entre 10 ou 20% das 

gestantes tiveram resultado positivo com o T-ACE. 

 O qui-quadrado e o valor de p sugerem, entretanto, não haver associação entre 

essas variáveis. 

 Observou-se na Tabela 31 que multigestas apresentam percentuais mais elevados 

de casos positivos no T-ACE, indicando uma maior freqüência de consumo alcóolico de 

risco, numa proporção maior do que aquela encontrada nas primigestas e com uma 

maior faixa de casos positivos em gestantes que estavam grávidas pela 4ª, 3ª e 2ª vezes 

respectivamente, com percentual de 30,4%, 28,1% e 23,9% respectivamente, de casos 

positivos. As primigestas ficaram com um índice de casos positivos de 18,0% ou seja 34 

casos positivos em 189 casos. 

 Através do exposto observamos que as multigestas, continuam com 

comportamento de risco, relacionado ao consumo de bebidas alcóolicas, em intensidade 

que oferece risco para o desenvolvimento da Síndrome Alcóolica Fetal. 

 Estes dados sugerem que o problema geralmente passa despercebido pelos 

serviços de obstetrícia e atendimento pré-natal. Torna-se, portanto, imprescindível a 

investigação do problema durante o atendimento pré-natal por estes serviços e adoção 

de estratégias de intervenção efetivas, que possibilitem a conscientização da gestante 

priorizando a abstinência rigorosa durante a gestação, bem como orientações para o 

desenvolvimento de planejamento familiar criterioso, uma vez que as gestantes, de 

acordo com ALLEBECK & OLSEN (1998), geralmente consomem bebidas alcóolicas 

sem perceberem que estão grávidas nos primeiros meses de gravidez, submetendo o 

embrião esporadicamente à exposição elevada em episódios de consumo excessivo de 

álcool, que seriam suficientes para serem associados aos efeitos fetais desencadeados 

pelo álcool (TOLO & LITTE, 1993). 

 Na Tabela 32, apresentada a seguir, observaremos a distribuição dos resultados 

do T-ACE, de acordo com a crença religiosa das gestantes estudadas. 
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Tabela 32 - Distribuição dos resultados do T-ACE de acordo com a crença 

religiosa das gestantes. 

 

Religião T-ACE Total 

 Negativo Positivo   

 Nº % Nº % Nº % 

Católico 225 

 

74,0 

64,3 

79 

 

26,0 

79,0 

304 

 

100,0 

67,6 

Protestante 100 

 

87,7 

28,6 

14 

 

12,3 

14,0 

114 

 

100,0 

25,3 

Outros 11 

 

84,6 

3,1 

2 

 

15,4 

2,0 

13 

 

100,0 

2,9 

Sem Religião 14 

 

73,7 

4,0 

5 

 

26,3 

5,0 

19 

 

100,0 

4,2 

350 77,8 100 22,2% 450 100,0 Total 

 100,0  100,0  100,0 

 

Qui quadrado = 9,55 
p = 0,023 
 

 Quanto ao credo religioso das 450 gestantes estudadas, observa-se pela Tabela 

28 que entre os 100 casos positivos rastreados pelo T-ACE, 79 casos ou 79% das 

gestantes são católicas, 14 são protestantes, 5 não possuem religião e 2 gestantes 

pertencem a outras religiões. Analisando a distribuição entre os grupos religiosos, 

verificamos que das 304 gestantes católicas entrevistadas o equivalente a 67,6% da 

amostra, 79 casos ou 26% destas gestantes são classificadas como casos positivos pelo 

T-ACE. Entre as 19 gestantes que não possuem religião, o equivalente a 4,2% da 

amostra total, 5 gestantes ou 26,3% destas são casos positivos para consumo alcóolico 

de risco durante a gestação. 

 As gestantes de outras religiões, um total de 13 casos, apresentaram apenas 2 

casos positivos pelo T-ACE ou 15,4% destas 13 gestantes, que integram 2,9% da 

amostra global. Por fim entre as 114 gestantes protestantes entrevistadas, que perfazem 

25,3% da amostra total de gestantes do estudo, 14 ou 12,3% destas apresentaram 

resultado positivo para o T-ACE. 
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 O cálculo do Qui Quadrado foi de 9,55 e valor de p = 0,023, resultados de sugerem 

associação entre essas variáveis. 

 Esses dados indicam que, na amostra estudada, os protestantes possuem a menor 

proporção de casos positivos para o consumo alcóolico de risco durante a gestação, 

enquanto que a grande predominância dos casos positivos segundo o T-ACE, distribui - 

se entre os católicos. 

 

 

Tabela 33 - Distribuição dos resultados do T-ACE, de acordo com a prática da 

crença religiosa das gestantes entrevistadas. 

 

Religião / 
Praticante 

T-ACE Total 

 Negativo Positivo   

 Nº % Nº % Nº % 

Sim 166 

 

87,4 

47,4 

24 

 

12,6 

24,0 

190 

 

100,0 

42,2 

Não 184 

 

70,8 

52,6 

76 

 

29,2 

76,0 

260 

 

100,0 

57,8 

350 77,8% 100 22,2% 450 100,0 Total 

 100,0  100,0  100,0 

 

Qui Quadrado = 17,50 
p<0,0001 
 

 Na Tabela 33 observa-se que existe maior predominância de casos positivos para 

consumo alcóolico de risco entre gestantes religiosas não praticantes; essa afirmação é 

sugerida pela observação dos resultados: entre as gestantes praticantes de sua religião, 

12,6% foram positivas pelo T-ACE, enquanto entre as não praticantes tiveram em 

29,2%, resultados positivos para consumo de risco. 

 Através do exposto podemos observar que os princípios religiosos e o rigor 

doutrinário dos fiéis praticantes de determinados cultos aparentemente acabam 

protegendo as gestantes do consumo abusivo de álcool. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O consumo de álcool pelas mulheres durante a gestação envolve um grande risco 

para o desenvolvimento embrionário ou fetal bem como da saúde da própria gestante, 

principalmente pelas dificuldades obstétricas e ginecológicas em detectar o consumo. 

Por isso torna-se necessário o desenvolvimento de questionários adequados para 

detecção do consumo alcoólico de risco (SOKOL et al., 1989)  

 Este estudo procura mostrar através de alguns aspectos, a gravidade do consumo 

de bebidas alcoólicas para o organismo, no que diz respeito à influência negativa que 

elas provocam durante os períodos embrionário, fetal e neonatal, para o 

desenvolvimento infantil. O que justifica a adoção de medidas preventivas e a validação 

do T-ACE. 

 A versão adaptada do T-ACE é um teste de triagem clínica para uso em 

gestantes, que pode ser aplicado em dois minutos e representa a validação de um 

instrumento sensível para rastreamento do consumo alcoólico de risco para SAF e EFA, 

apropriado para a rotina e prática dos serviços de obstetrícia e ginecologia, como 

demonstraram os resultados. A sua validação e aplicação contribuirão para a 

identificação do risco e prevenção secundária dos efeitos do álcool sobre o feto. 

 A chave do instrumento encontra-se no item sobre tolerância, que levanta as 

informações relativas a intensidade do consumo realizado pela mãe, através da memória 

sobre o nível de tolerância desenvolvido, permitindo que através destas informações, 

possa-se chegar a estimativa do consumo de álcool efetuado pela gestante. 

 Para evitar as anormalidades provenientes do uso do álcool pelas gestantes, o 

cuidado profilático nesse período é necessário, na tentativa de diminuir os riscos e 

possibilitar, além de um bom desenvolvimento intra-uterino, um desenvolvimento 

biopsicossocial normal, no decorrer do desenvolvimento biológico . 

 Existe necessidade de maior rigor na efetivação da anamnese durante a gestação. 

O trabalho profilático a ser desenvolvido com as futuras mães alcoolistas deve ser, 

principalmente de orientação quanto às conseqüências que o consumo destas provoca no 

complexo orgânico fetal, o qual pode implantar dificuldades presentes e futuras. 

 Um dos momentos propícios para encorajar a interrupção do consumo de álcool 

pela gestante é durante o pré-natal. Para tanto as informações devem causar impacto, 

para induzir a mudança de comportamento. 
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 Devido às diferenças individuais de percepção dos riscos do consumo de álcool 

durante a gestação, é necessária a adoção de estratégias pedagógicas adequadas ou 

aconselhamento individual para conduzir a gestante à abstenção, tanto quanto a 

educação em saúde também é uma estratégia efetiva para conscientizar durante o pré – 

natal sobre os efeitos prejudiciais do álcool (TESTA & REIFMAN, 1996;CHANG et 

al., 1998; HANDMAKER et al., 1999; FURTADO & FABBRI 1999) 

 A abstinência neste período é fundamental porque não existe uma dose segura de 

álcool que possa ser consumida durante a gravidez. A quantidade segura para uma 

mulher poderia ser perigosa para outra. No entanto neste estudo encontramos um grande 

percentual de gestantes que não foram classificadas como casos de risco pelo T-ACE, 

mas utilizaram em média de 14 a 27 gramas ou de 1 a 13 gramas de álcool absoluto por 

ocasião, mantendo também o contato com o álcool ao invés de abstinência. 

 Desta forma, torna-se imprescindível incrementar a implantação de programas 

educativos em centros de saúde, através de por ex. dinâmicas grupais, podendo, 

inclusive, serem incluídas visitas domiciliares. 

 Na própria amostra estudada, o T-ACE acusou uma prevalência de casos 

positivos de 22,2%, para uma amostra de uma população SUS estudada de março a 

setembro de 2001, contando-se com 450 gestantes entrevistadas e consideradas pelo 

serviço como gestações que não oferecem risco de nenhum tipo para as gestantes e seus 

conceptos, mesmo assim encontramos 100 casos positivos. 

 Se formos levar em conta as informações de prontuário, em que não são feitos 

diagnósticos de consumo de álcool durante a gravidez, concluiremos que este não seja 

um critério para triagem dos pacientes, não sendo também uma variável válida para 

diferenciar um hospital do outro. Se isto é verdade, pode-se levantar a hipótese de que o 

consumo de álcool das gestantes na MATER, é semelhante ao das demais gestantes que 

compõem a população SUS, que é atendida nos demais hospitais que não recebem 

partos de risco. 

 Seguindo este raciocínio como estaria este problema nos outros hospitais, como 

o próprio Hospital das Clínicas da FMRP - USP, que possui uma política deliberada de 

atender somente partos de risco? 

 Será que o padrão de consumo é o mesmo para as gestantes dos demais 

hospitais? 

 Se levarmos em conta o critério de encaminhamento de gestações clinicamente 

consideradas de risco, poderíamos levantar a hipótese de que as gestantes atendidas no 
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Hospital das Clinicas da FMRP – USP, por exemplo, teriam maior freqüência de 

consumidoras de álcool durante a gestação. 

 Comparando-se os resultados da CID-10 com os obtidos pelo levantamento do 

padrão de consumo e pela aplicação do próprio T-ACE, pode-se levantar a hipótese de 

que um número grande de gestantes podem ter sido sub-diagnosticadas pelos critérios 

para diagnóstico clínico de problemas relacionados ao uso de álcool (CID-10), o que 

demonstra a inadequação deste instrumento para investigação do consumo alcoólico de 

risco para a Síndrome Alcoólica Fetal, Efeitos Fetais do álcool ou Anomalias 

Congênitas Relacionadas ao Álcool. 

 Devido à relevância dos resultados encontrados, percebe-se ser importante o 

desenvolvimento de novas pesquisas na área que ofereçam subsídios para a realização 

de trabalhos educativos entre as gestantes. 

 Outro aspecto importante a ser salientado, é a reformulação dos moldes 

educacionais, no sentido de despertar para esses aspectos, tendo em vista a grande 

exposição da população, de forma geral, a essas sérias ameaças, visando difundir as 

informações, seja através de campanhas educativas, elaboração de cartilhas contendo 

dados sobre morbi-mortalidade a ser distribuída a nível nacional, e outros mecanismos 

de instrução, que auxiliem e promovam os cuidados de prevenção. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A análise dos resultados do presente estudo permitiu-nos concluir que: 

 

1. Quanto às características bio-sociais das gestantes estudadas, verificou-se que: 

- Estas possuíam em sua maioria idade entre 20 e 29 anos (61,6%), eram unidas 

consensualmente (48,9%) e casadas (36,4%), possuíam ensino fundamental 

completo ou incompleto de 5 a 8 anos de estudo (46,0%) e ensino médio 

completo ou incompleto (35,3%), renda familiar baixa (71,6%) menor que 5 

salários mínimos. O credo religioso distribui-se com predominância de católicos 

(67,6%) seguidos pelos protestantes (25,3%), da amostra global obtivemos 42% 

de religiosas praticantes. A maioria das gestantes entrevistadas estava com 36 a 

39 semanas de gestação (77,1%) e 42% eram primigestas. 

 

2. Com relação ao padrão de consumo e os resultados de validação do T-ACE: 

- Foram encontrados apenas 2% de registros em prontuário médico relativos às 

gestantes que consumiram álcool durante a gestação, das 450 mulheres 

estudadas, demonstrando que este não é um instrumento confiável para este tipo 

de estudo; 

- O padrão de consumo estabelecido demonstrou existência de 25,3% das 

gestantes que tinham média de consumo de risco durante o 1º trimestre e que 

essa proporção apresentou redução gradativa ao longo da gestação, chegando a 

10% no 3º trimestre.  

- A entrevista clínica para diagnóstico de uso nocivo e síndrome de dependência  

com critérios da CID-10 detectou 6,0% das gestantes com uso nocivo e 3,1% de 

casos de Síndrome de dependência. 

- O T-ACE identificou uma taxa de 22,1% de gestantes que apresentaram 

consumo alcoólico de risco para SAF ou EAF. 

- O teste de confiabilidade para avaliação da concordância entre diferentes 

entrevistadores, da mesma forma que avaliação teste/re-teste apresentaram 

resultados excelentes com Kappa = 0,95. 

- A análise estatística da comparação dos resultados da CID 10 para uso nocivo e 

síndrome de dependência com os resultados do T-ACE confirmou o papel do T-

ACE como auxiliar na triagem de problemas relacionados ao álcool, 
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contribuindo assim para expressar a validade conceitual e operacional do 

instrumento. 

- As estimativas estatísticas para expressão da validade do T-ACE com o padrão 

de consumo alcoólico trimestral do terceiro trimestre aos três meses que 

antecederam a gestação demonstraram resultados significativos para validação 

do T-ACE. 

3. Em relação a distribuição dos resultados do T-ACE em função das variáveis 

sociais da população estudada, observou-se que: 

- A associação da positividade do T-ACE com as variáveis idade, escolaridade e 

paridade mostrou não ter significância estatística. 

- Quanto ao estado civil, foi maior a freqüência de casos positivos do T-ACE 

entre as gestantes amasiadas, com 28,6%, seguidas pelas solteiras que 

apresentaram freqüência de 26,4% de positivas; 

- As gestantes com baixa renda familiar apresentam uma freqüência maior de 

casos positivos para o T-ACE do que as famílias com renda média mais alta. 

- Houve maior freqüência de casos positivos T-ACE entre católicos (26,3%) do 

que entre protestantes (12,3%); 

- Quanto à prática religiosa, a maior prevalência de casos positivos pelo T-ACE 

ficou com os não praticantes, com 76%. 
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7. RESUMO 

 

Os efeitos deletérios do álcool sobre a gestação bem como as dificuldades para 

detectar o problema vêm preocupando vários pesquisadores, sendo, por isso, 

necessário o desenvolvimento de instrumentos de triagem apropriados para a 

detecção do consumo alcoólico de risco para o desenvolvimento da Síndrome 

Alcoólica Fetal (SAF) durante a gestação. Este estudo teve por objetivo desenvolver 

uma versão brasileira do T-ACE através da tradução e adaptação de seu original 

(SOKOL et al, 1989), bem como proceder à validação deste instrumento de acordo 

com as condições e características nacionais. A amostra estudada constou de 450 

gestantes no terceiro trimestre de gestação, assistidas em um serviço de atendimento 

pré-natal do município de Ribeirão Preto - SP. Os dados foram coletados através de 

entrevistas individuais para aplicação do T-ACE, do estabelecimento quantitativo da 

história de consumo de álcool ao longo da gestação e de entrevista clínica 

padronizada para diagnóstico de problemas relacionados com o uso de álcool de 

acordo com critérios da CID 10. Foram feitos também testes de confiabilidade entre 

diferentes entrevistadores e confiabilidade teste/re - teste. Entre as gestantes 

investigadas, 100 mulheres ou 22,1% da amostra foram consideradas positivas pelo 

instrumento, apresentando história de consumo alcoólico de risco (>=28g). As 

estimativas estatísticas para expressão da validade do T-ACE com o padrão de 

referência CID-10 e o padrão de consumo alcoólico trimestral do terceiro trimestre 

aos três meses que antecederam a gestação demonstraram resultados significativos 

para validação do T-ACE, que mostrou-se um instrumento de alta Sensibilidade e 

Especificidade. Esta validação representa a disponibilização de um instrumento que 

pode ser aplicado em dois minutos de entrevista, sensível para o rastreamento do 

consumo alcoólico de risco para a SAF e apropriado para as rotinas e práticas dos 

serviços obstétricos. 
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8. SUMMARY 

 

The deleterious effects of the alcohol in the gestation as well as difficulties detecting 

the problem have worrying several researchers. There is a need do develop 

appropriate screening instruments for the detection of alcohol consumption as a risk 

for the Fetal Alcoholic Syndrome (SAF). This study had as objective the 

development of a Brazilian version of the T-ACE through the translation and 

adaptation of its original (SOKOL et al, 1989), as well as to proceed to the 

validation of this instrument in agreement with the conditions and characteristics of 

the Brazilian population. The studied sample consisted of 450 pregnant women in 

the third gestational trimester, attended in a prenatal care unit of Ribeirão Preto, São 

Paulo, Brazil. The data were collected through individual interviews for application 

of the T-ACE, with quantitative evaluation of the alcohol consumption along the 

gestational period. Furthermore, a standardized clinical interview was performed to 

diagnose problems related to the use of alcohol in agreement with ICD-10 criteria. 

Reliability tests among different interviewers and reliability test /re-test were made. 

Among the investigated pregnant women, 100 or 22,1% of the sample were 

considered positive for the instrument, presenting history of alcohol consumption of 

risk (>=28g). The statistics for validation of the T-ACE with the ICD-10 and the 

alcohol consumption patterns of reference, from the three months that preceded the 

pregnancy until the gestational third trimester, demonstrated significant and 

favorable results of this instrument. This validation allows the availability of a test 

that can be applied in two minutes of interview, sensitive for the screening of the 

alcohol consumption of risk for SAF and adapted for the routines and practices in 

prenatal care units. 
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FICHA DE REGISTRO DE DADOS     

  
 
 I- Identificação do paciente: 
 

Nome (iniciais):___________________ Nº Registro:______________  
  
 Iniciais do Entrevistador :___________ Data: ____/ _____ / ________  
 
 ΙΙ−Dados sócio-demográficos: 
 

1.Idade:____anos 
 
 2.Biotipo e cútis: branca �   negra �   mestiça/mulata  �  asiática � 
 
 3.Estado civil: casado/amasiado �   solteiro/separado �   viúvo � 
  

4.Escolaridade:  nenhuma �    
até 4 anos – Ensino Básico �    
até 8 anos – Ensino Fundamental �    
até 12 anos – Ensino Médio/Técnico �    
acima de 12 anos – Superior � 
Anos c/ Repetência: ____anos 

  
 5.Situação de emprego:  

Última Profissão exercida _______________________ 
Código da Área de Atuação: _____ 
ativo �   inativo �   do lar �    estudante �   aposentado �   

     licenciado para tratamento �    
 
 6.Nível de renda familiar: até 1 SM �   até 5 SM �   até 10 SM �    acima de 10 SM � 
 
 7.Religião:  católica �  

protestante tradicional �  
protestante pentecostal �  
espírita kardecista �   
religiões afrobrasileiras �    
cultos asiáticos � 
outros �    
sem religião �                                         
 
Praticante? Sim �    não �    
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 III- Dados do prontuário do paciente : 
 
 l.Diagnóstico atual do paciente:  1º_______________________________________ 

2º_______________________________________ 
3º_______________________________________ 

 
 2.Período de gestação: _______________ 
 
 2.Houve registro de uso de alcool?  Sim  �  Não  �  
    Padrão de uso:_____________________________________ 

   Período de uso: ____________________________________ 
 
 3.Houve registro de uso de drogas ilícitas?   Sim �    Não � 
 

Drogas relacionadas Padrão de uso Período de uso 
   
   
   

  
 4.Houve registro de transtorno relacionado ao álcool?   Sim �    Não � 
 
 5.Houve registro de antecedentes familiares relacionados a álcool/drogas?   Sim �   Não � 
 
 6.Houve indicação de algum tratamento específico para transtorno relacionado ao álcool? 
 
               Sim �   Não � 
 
 7. Houve registro de consumo de tabágicos? Sim �   Não � 
 
 8. Não há informação disponível � 
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 IV-Dados colhidos da Gestante : 
  
1. Quantos filhos a Sra. possui ? _______________ 

 
2. Idade na ocasião da primeira gestação: ______anos 
 
3. Qual o n.º. de gestações anteriores?  G___P___C___A___ 

 
4. Qual a data da última menstruação? ______________ 

 
5. Quantos meses ou  semanas da gestação atual? _______________ 

 
6. Qual o seu peso no início da gravidez? __________ kg 

 
7. Qual o seu peso atual? __________ kg 

 
8. A Sra. faz tratamento para algum problema de saúde ?  Sim �  Não ?  

 
9. Que problemas de saúde? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
10.  Liste as doenças ou hábitos dos seus familiares mais próximos: 

 
Parentesco Doenças Álcool (A)/drogas (D) Fumo (F) ?  

Pai   

Mãe   

Irmãos   

Esposo(a)   

Filhos   

Outros   

 
 

11. A Sra. Gosta de Fumar ?  Sim ?    Não ?  
12. A Sra. Fuma atualmente ? Sim ?    Não ?  
13. Quantos cigarros por dia?  ________________________ 
14. Período da Gestação e Consumo de Cigarros: 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
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V- Rastreamento T-ACE: 
 
A Sra. tem bom apetite?_____________________________________ 
 
O que costuma comer nas refeições principais? _____________________ 
 
Qual a bebida de sua preferência? ________________________________ 
(Explique e pergunte se chope, cerveja, pinga, conhaques, licores, bebidas fortes, 
batidas, uísque, etc...)  

 
1. T – Qual a quantidade que você precisa beber para se sentir desinibida ou mais 
“alegre” ? ≥ 1 ? ?  ≥ 2 ? ??  ≥ 3 ?   ≥ 4 ?   (Avaliar conforme nº de drinques-padrão) 
 
Tem facilidade em fazer amizades? ____________________________ 
 
Relaciona-se bem com seus familiares? __________________________ 
 
2. A- Alguém tem lhe incomodado por criticar o seu modo de beber? 
 (Ex: cônjuge, filho, pai ou mãe)    Sim ?     Não ?  
 
Tem trabalhado durante a gravidez? ______________________________ 
 
Quais atividades você faz para descansar/relaxar? 
__________________________________________________________ 
 
3.C - Você tem percebido que deve diminuir seu consumo de bebida? 

 Sim ?     Não ?  
 
A Sra. dorme bem à noite? _____________________________________ 
 
A que horas costuma acordar? ___________________________________ 
 
4. E - Você costuma tomar alguma bebida logo pela manhã para manter-se bem ou 
para se livrar do mal-estar do “dia seguinte” (ressaca) ?  
  Sim ?     Não ?  
 
Pontos obtidos no T-ACE:  _______ 
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VI – Avaliação do padrão de consumo: 

 

1. Se o paciente teve ou tem problemas com álcool, pergunte: 

Uso no ano (vezes/qtde) 
Tipo de bebida 

AG 1ºT 2ºT 3ºT 

Uso no mês 

(vezes/qtde) 

Uso na 

semana 

(vezes/qtde) 

Cerveja/ 

Chopp (5%) 

    

 

 

  

Vinho (13%)       

Destilados (50%)       

Outros:       

 

2. Antes da gravidez teve problemas devido ao uso de álcool?  

(problemas médicos gerais: sintomas físicos relacionados ao uso de álcool, acidentes, 

faltas ao trabalho, problemas sociais, familiares, escolares ou com envolvimento 

policial) 

Sim �  Não � 

Quais/Quantas ocasiões ?__________________________ ____ 

3. Durante a gravidez teve problemas devido ao uso de álcool? 

Sim �  Não �  

Quais/Quantas ocasiões ?_________________________ ____ 

4. Fez ou faz uso de outras substâncias psicoativas ?  

Sim �  Não ?  

Quais/Quantas ocasiões ?__________________________ ____  
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CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS – CID X 

 
VII- USO NOCIVO –          Sim ?   
Não ?  
 
1. Houve dano físico ou psicológico relacionado ao uso de substância psicoativa (lesão/prejuízo nas 

relações interpessoais)  Sim �  Não ?  
 

Com qual ou quais substâncias ? __________________________________________________ 
 
2. Natureza do dano: _____________________________________________________________ 
 
3. Padrão de uso contínuo ao longo de um mês ou em episódios repetidos ao longo de 12 meses  

 Sim �  Não ?   
 

4. O paciente não preenche critérios para outros transtornos mentais (exceto intoxicação) 
 Sim �  Não ?  

 
VIII - SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA -       Sim ?
 Não ?  
 
Três ou mais dos seguintes itens, ocorrendo juntos, por um mês ou repetidamente por doze meses: 
 
1. Forte desejo ou compulsão ?   Sim �  Não ?  
 
2. Dificuldade de controle no uso ?  Sim �  Não ?  
 
3. Síndrome de Abstinência ? Sim �  Não ?  
 
4. Evidência de tolerância (maiores doses) ? Sim �  Não ?  
 
5. Envolvimento com a droga levando a mudança de hábitos ?  Sim �  Não ?  
 
6. Uso continuado apesar da presença de efeitos nocivos ?  Sim �  Não ?  
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Anexo 2 


