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Questionário - A Sociedade e o Alcoolismo 

 

O questionário que se segue tem como objectivo levantar informação que permita 

compreender mais aprofundadamente as interacções sociais dos doentes em tratamento na 

Unidade de Alcoologia da Delegação Regional do Norte do IDT, IP. por problemas ligados ao 

álcool de que padecem. 

 

O preenchimento do questionário é anónimo e voluntário. 

 

Contamos com a sua contribuição para fazermos frente a um problema de saúde que afecta 

milhares de portugueses e suas famílias. 

 

 

I) Informação Pessoal 

A. Sexo: Feminino  Masculino

B. Idade: ______  C. Estado Civil: ______________________ 
 

D. Profissão: _______________________________________________________________ 
 

E. Habilitações literárias (em anos de escolaridade/grau académico): _____________________ 
 

F. Tem acompanhamento/apoio da família: _______________________________________ 

G. Com que vive (ex: só/acompanhado/sem abrigo…): _________________________________ 
 

 

II) Informação Social 

 

1. Há quanto tempo se encontra a fazer tratamento por Problemas Ligados ao Álcool? 
 
 

Há menos de 6 meses  

Entre 6 meses a 1 ano  

Entre 1 e 3 anos  

Há mais de 3 anos  

 
2. De que forma iniciou o seu tratamento nesta Unidade de Alcoologia? 
 

Por iniciativa própria  

Motivado por familiares/amigos  

Por obrigações jurídico-legais  

Motivado pela entidade patronal/laboral  

Encaminhado pelo médico de família  

Encaminhado por uma IPSS  

Outras formas  
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3. Na sua opinião em que medida os Problemas Ligados ao Álcool de que padece interferem 
na forma como as outras pessoas o vêem? 
 
 

Não interferem em nada  

Por vezes interferem  

Interferem na maior parte das vezes  

Interferem sempre  

 
4. Desde que começou a fazer tratamento aos Problemas Ligados ao Álcool como considera 
que as outras pessoas o passaram a tratar no dia-a-dia? 
 
 

Pior do que antes  

Da mesma forma que antes  

Melhor do que antes  

Não sabe/Não responde  

 
5. Como considera que as outras pessoas o vêem? 
 
 

Como uma pessoa normal  

Como uma pessoa doente  

Como um marginal  

Não sabe/Não responde  

 
6. Como se vê a si próprio(a)? 
 
 

Como uma pessoa normal  

Como uma pessoa doente  

Como um marginal  

Não sabe/Não responde  

 
7. Quando contacta com outras pessoas no dia-a-dia tenta: 
 
 

Mostrar que é um doente alcoólico  

Evitar referir que é um doente alcoólico  

Não tem esse tipo de cuidados  
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8. Como considera que as pessoas que conhecem a sua doença alcoólica o(a) tratam? 
 
 

Tratam-me como uma pessoa normal  

Tratam-me como uma pessoa inferior  

Fogem de mim e evitam-me  

Não sabe/Não responde  

 
9. Qual é o espaço onde mais frequentemente bebe e fica/ficava embriagado? 
 
 

No café ou bar habitual   

Em casa  

Na rua  

Discotecas e espaços de diversão nocturna  

Noutros locais  

 
10. Quando bebe/bebia bebidas alcoólicas fá-lo/fazia: 
 
 

Sempre acompanhado(a)   

A maior parte das vezes acompanhado(a)  

Sempre sozinho(a)  

A maior parte das vezes sozinho(a)  

 
11. Quando bebe/bebia bebidas alcoólicas acompanhado(a) fá-lo/fazia: 
 
 

Quase sempre com as mesmas pessoas   

Quase sempre com pessoas diferentes  

Nunca bebo acompanhado  

Não sabe/Não responde  

 
12. Considera que se as pessoas souberem que é um doente alcoólico o irão tratar de maneira 
diferente?  
 
 

Sim   

Não  

Não sabe/Não responde  
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13. Como se sente com a maneira como a sociedade em geral trata os doentes alcoólicos?  
 
 

Sinto-me bem e compreendido  

Sinto-me mal e revoltado  

É-me indiferente   

Não sabe/Não responde  

 
14. Sente que a sociedade discrimina a sua família por ter um doente alcoólico como 
membro? 
 
 
 

Sim  

Não  

É-me indiferente  

Não sabe/Não responde  

 
15. Considera que se ficar abstinente as pessoas o vão tratar melhor?  
 
 

Sim  

Não  

 
16. Sente que vai ser sempre tratado como diferente por ser doente alcoólico?  
 
 

Sim  

Não  

É-me indiferente  

 
17. Acredita que a maior parte dos seus problemas são causa e/ou efeito da sua doença 
alcoólica? 
 
 

Sim  

Não  

 
18. Sente-se feliz e orgulhoso por ser um doente alcoólico em tratamento? 
 
 

Sim  

Não  
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