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Principais temáticas da apresentação: 

 Diagnóstico 

 Diagnóstico Precoce 

 Rastreio 

 Instrumentos de Rastreio 

  
Instrumentos Instrumentos de Diagnóstico Precocede Diagnóstico Precoce  
  



DiagnósticoDiagnóstico  

Dimensões da Avaliação Clínica e Diagnóstica 

no Uso de Substâncias 



Risco  

Moderado 
 

Uso indevido ou nocivo 

 (+) 

Dependência 

Alto 

Risco 

(-) 

Quadrante II 

 

 Baixo grau de dependência 

e 

Alta incidência de problemas 

Quadrante III 

 

Alto grau de dependência 

e 

Alta incidência de problemas 

(+) 

Quadrante I 

 

Baixo grau de dependência 

e 

Baixa incidência de problemas 

Quadrante IV 

 

Alto grau de dependência 

e 

Baixa incidência de problemas 

Baixo 

Risco 

Uso dentro das normas Situação inexistente  

(-) 

INCIDÊNCIA DE PROBLEMAS 
ASSOCIADOS 

GRAU DE 
DEPENDÊNCIA 



Classificação Internacional das Perturbações Mentais e de 
Comportamento  

(WHO) 

O CID-10 

 

DSM 

Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais  

(APA) 

O DSM-IV e as alterações do DSM-V 

 

 

Instrumentos de Instrumentos de DiagnósticoDiagnóstico  



Diagnóstico Diagnóstico Precoce e o RastreioPrecoce e o Rastreio  

 

 



Diagnóstico Diagnóstico Precoce Precoce   

O diagnóstico precoce implicaria a deteção de uma doença ou condição de saúde 
antes que esta evolua em toda a sua dimensão diagnóstica através dos seus 
sinais e sintomas, ou seja, o indivíduo apresentaria um quadro de critérios 
necessários incompleto ou critérios pouco significantes a vista do profissional 
para um diagnóstico adequado. 

Assim, uma deteção precoce pode ser feita quando se valoriza esses critérios 
pouco significativos ou se aceita validar um diagnóstico com menos critérios do 
que os necessários.  

Pode ser utilizado quando se suspeita da existência de uma evolução do quadro 
de potencial doença do indivíduo e/ou a intervenção proposta pode beneficiar e é 
adequada ao mesmo na situação em que este se encontra. 

 

Um rastreio e identificação de casos não implica um diagnóstico, mas sim a 
deteção precoce de sinais e sintomas que estão presentes no indivíduo (antes 
que o indivíduo ou profissional de saúde a identifique naturalmente) e que 
permitem suspeitar da presença de um quadro de doença ou condição de saúde. 
A intervenção proposta é a adequada a situação identificada. 



Quem faz a Deteção Precoce e o Rastreio? O Acesso a Sistema… 

 

Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos Comportamentos Aditivos e das 
Dependências – Nível I 

… 

“No Nível de Intervenção I, e sendo o acesso preferencial, mas não exclusivo, à Rede de 
Referenciação / Articulação, estão envolvidos os Cuidados de Saúde Primários (CSP) –  
principalmente através das Consultas de Saúde Familiar (CSP e USF)  e das Consultas de 
Resposta aos CAD (CRI?) ”  

(sem desprezar as demais unidades funcionais das ACES ou das estruturas das ULS)   

… 

“É consensual que a utilização de instrumentos, que detetam o consumo de substâncias 
psicoativas e que permitem a avaliação do risco envolvido no consumo destas, 
designadamente o ASSIST e o AUDIT, no âmbito dos CSP bem como noutros Serviços na 
comunidade, nomeadamente Comissões para a Dissuasão da  Toxicodependência é um meio 
efetivo para informar os utentes sobre as  consequências do consumo de risco e nocivo e a 
necessidade de mudança nos seus padrões de consumo de substâncias.” 

Diagnóstico Diagnóstico Precoce e o RastreioPrecoce e o Rastreio  



Diagnóstico Diagnóstico Precoce Precoce e o e o RastreioRastreio  

Rastreio  

O rastreio visa detetar precocemente problemas de saúde ou fatores de risco de 
forma a prevenir o agravamento da situação ou a presença de outros problemas. 

É aplicado a população em geral ou a grupos populacionais pré-definidos com 
risco potencialmente aumentado. 

 

Conceitos base: 

Visa detetar precocemente 
• problemas de saúde 

• fatores de risco  

 

Visa prevenir 
• o agravamento da situação 

• a presença de outros problemas 

(Beaglehole et al., 2003) 



Diagnóstico Diagnóstico Precoce e o RastreioPrecoce e o Rastreio  

Rastreio - Critérios de realização: 
Um programa de rastreio deve respeitar alguns critérios relevantes em três dimensões identificadas : 
Doença ou Condição de Saúde 
A doença deve ser grave quando se estabelece. 
Alta prevalência na fase pré-clínica. 
Ter uma história natural conhecida. 
Longo período entre os primeiros sinais detetados pelo rastreio e a doença estabelecida. 
 
Teste de Rastreio Utilizado  
Simples e de baixo custo. 
Seguro e aceitável. 
Válido quanto à sua sensibilidade e especificidade. * 
Fiável e de confiança para os objetivos definidos. 
 
Diagnóstico e Tratamento 
Existência de instalações e recursos suficientes no sistema de saúde. 
Existência de tratamento precoce mais efetivo, seguro e aceitável 

* SENSIBILIDADE é a percentagem de verdadeiros casos positivos que são identificados pelo teste corretamente.  

 ESPECIFICIDADE é a percentagem de verdadeiros casos negativos que são identificados pelo teste corretamente. 

(Beaglehole et al., 2003) 



Diagnóstico Diagnóstico Precoce Precoce e o e o RastreioRastreio  

Fases de rastreio, avaliação e indicação de intervenção para o uso de substâncias. 

 

Fase 1 - Avaliar o uso de substâncias: 

a. Nível e padrão de consumo. 

b. Aplicar escalas ou questionários relacionados com consumo e grau de dependência. 

 

Fase 2 - Avaliar os problemas relacionados com o uso de substâncias: 

a. Problemas clínicos (físicos e mentais). 

b. Problemas de funcionamento social. 

c. Problemas relacionados com a dependência. 

 

Fase 3 - Aconselhe uma estratégia adequada. 

 

Fase 4 - Monitorize a evolução do cliente. 

 (adaptado de NIAAA, 1995, 2005; Graham et al., 2003) 



Avaliações sobre o uso de drogas… Avaliações sobre o uso de drogas… onon  lineline  

O Levantamento Global de Drogas(GDS) é o maior 
levantamento sobre drogas do mundo.  
O GDS é coordenado pelo professor Adam Winstock 
do Kings College de Londres.  
Conta com a participação de 33 países e pela primeira 
vez em português. 
 
http://www.globaldrugsurvey.com/GDS2014/   http://drugsmeter.com/ 

 

drugs meter - the unique objective 

personal drug use assessment app. 

 

drugs meter examines your drug use 

for the nine most commonly used 

drugs, and can show you how your 

use of different drugs compares to 

other people from around the world 

who have also completed the drugs 

meter 

Take any of 9 individual drugs meters: 

Alcohol Cannabis Cocaine 

Ketamine MDMA Mephedrone 

Amphetamine GHB/GBL Tobacco 

http://www.globaldrugsurvey.com/GDS2014/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=705077889502345&set=a.347891415220996.93012.304720439538094&type=1
http://drugsmeter.com/
https://www.drugsmeter.com/alcohol/
https://www.drugsmeter.com/cannabis/
https://www.drugsmeter.com/cocaine/
https://www.drugsmeter.com/ketamine/
https://www.drugsmeter.com/mdma/
https://www.drugsmeter.com/mephedrone/
https://www.drugsmeter.com/methamphetamine/
https://www.drugsmeter.com/ghbgbl/
https://www.drugsmeter.com/tobacco/


Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

Rastreio de dependência  

CAGE (Álcool)  

UNCOPE (Álcool e outras drogas)  

 

Rastreio de uso indevido, nocivo e dependência 

ISCA (Inventário Sistemático sobre o Consumo de Álcool)  

AUDIT (The alcohol use disorders identification test)  

ASSIST (The alcohol, smoking and substance involvement 
screening test) 

 



Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

Rastreio de dependência  

CAGE (Álcool)  

UNCOPE (Álcool e outras drogas)  

 

Caracterização 

• Testes de fácil execução, que indiciam a existência de provável dependência  

• A sua aplicação é mais adequada em populações onde há um risco objetivo ou danos 
para a saúde ou funcionamento social associados ao uso de substâncias quer pelo 
setting onde são detetados (utentes das urgências, serviços especializados para 
patologias associadas, tribunais), quer por indícios anteriores (patologias pré-
existentes, situações de saúde especiais) 



Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

CAGE (Álcool)  
2 ou mais respostas positivas indicam provável dependência 

Questões do CAGE Perguntas complementares 

C – Cut-down 

Alguma vez sentiu que deveria diminuir ou parar o 

seu consumo de álcool? 

 Como foi? 

 Conseguiu? 

 Porque decidiu parar? 

A – (Annoyed) 

Alguma vez se sentiu aborrecido por alguém 

criticar o seu modo de beber? 

 

 O que causou a preocupação? 

 Isso irritou-o? 

 Alguma vez limitou a quantidade de bebida para 

agradar alguém? 

G – Guilty 

Alguma vez se sentiu culpado por causa da forma 

como costuma beber? 

 Já alguma vez ficou aborrecido por alguma coisa 

que disse ou fez enquanto bebia? 

 Já se arrependeu de alguma coisa que lhe 

aconteceu devido ao álcool? 

E – Eye-opener 

Alguma vez teve de beber assim que se levantou 

ou logo pela manhã para diminuir o nervosismo ou 

a ressaca? 

 Já alguma vez acordou com tremores? 

 O que fez para aliviar esses tremores? 

(adaptado de Ewing, 1984; Jaber Filho, 2002) 



Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

UNCOPE (Álcool e outras drogas)   
2 ou mais respostas positivas indicam possível abuso ou dependência 

4 ou mais respostas positivas indicam uma alta probabilidade de dependência 

UNCOPE Questões do UNCOPE 

U – Used  No ano passado, bebeu ou usou mais drogas do que o pretendido?  
ou 
 Passou mais tempo do que o pretendido a beber ou a usar? 

N – Neglected  Algumas das suas responsabilidades habituais foram negligenciadas devido ao 
uso de álcool ou drogas? 

C – Cut-down  Sentiu que queria ou que precisava de reduzir a bebida ou o uso de drogas no 
último ano? 

O – Objected  Alguém se opôs a que você bebesse ou usasse drogas? 
ou 
 Algum membro da sua família, um amigo ou outra pessoa se opôs a que você 

bebesse ou usasse drogas? 

P – Preoccupied  Alguma vez esteve preocupado com querer beber ou usar? 
ou 
 Deu por si a pensar muito em beber ou usar? 

E – Emotional  Alguma vez usou álcool ou drogas para aliviar o desconforto emocional como 
por exemplo tristeza, raiva ou tédio? 

(Hoffman, 2003) 



Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

Rastreio de uso indevido, nocivo e dependência 

ISCA (Álcool)  

AUDIT-C (Álcool) 

 

Caracterização 

• Teste de execução simples, que indiciam a existência de níveis de risco associados ao 
consumo 

• A sua aplicação é mais adequada quando o potencial risco envolvido no uso de 
substâncias não está ainda identificado 

 



ISCA – INVENTÁRIO SISTEMÁTICO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL  

 

Avaliação rápida do uso de uma substância (álcool): 

 

1. Quando consome bebidas alcoólicas (vinho, cerveja, etc.), quantos copos bebe num dia? 
(n.º de unidades-padrão de álcool). 

 

2. Com que frequência o faz? (n.º de dias na semana). 

 

3. Nos fins-de-semana (ou dias festivos, ou determinados dias de trabalho) muda os seus 
hábitos de consumo? (n.º de unidades-padrão de álcool e n.º de dias na semana). 

Baseado do ISCA – Inventário Sistemático sobre o Consumo de Álcool (Gual et al., 2001). 

NOTA: 
Uma unidade bebida standard habitualmente contém cerca de  10g de álcool: 
• 330 ml de cerveja com  5% de graduação 
• 140 ml de vinho com  12% de graduação  
• 90 ml de  vinho generoso (ex: sherry) com 18% de graduação 
• 70 ml de um licor ou aperitivo com 25% de graduação 
• 40 ml de bebidas destiladas com  40% de graduação 

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Níveis de risco e respectivas intervenções 

Resultado 

ISCA 
Nível de risco 

Situação 

identificada 
Intervenção preconizada 

H: <280g/ sem. 

M: <140g/sem. 
Zona I 

Abstinência ou  

uso de baixo risco 
Educação 

H: 280-349 g/sem. 

M: 140-209 g/sem. 
Zona II 

Uso para além  

das normas 
Orientação (Advice) 

H: =350g/sem. ou+ 

M: =210g/sem. ou+ 
Zona III 

Uso para além  

das normas 

Orientação (Advice) + 

Aconselhamento breve 

(Counselling) e Monitorização 

Critérios ICD-10 Zona IV Provável dependência Encaminhamento para especialista 

ISCA – Inventário Sistemático sobre o Consumo de Álcool 

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

Baseado do ISCA – Inventário Sistemático sobre o Consumo de Álcool (Gual et al., 2001). 

Ficha de Registo  
para os Consumos   

Quantidade  
(unidades-padrão)  

Frequência  
(dias na semana) 

Totais 
 

diário / ordinário 3 5 15 

fins-de-semana / eventual 3 1 3 

Totais  semanais   -- 6 18  (180g) 



AUDIT  C - Questões / Pontuação 0 1 2 3 4 

1. Com que frequência consome bebidas que contêm álcool?  Nunca Uma vez por 

mês ou menos 

2 a 4 vezes 

por mês 

2 a 3 vezes por 

semana 

4 ou mais 

vezes por 

semana 

2. Quando bebe, quantas bebidas contendo álcool consome num 

dia normal? 

1 a 2 3 ou 4 5 ou 6 7, 8 ou 9 10 ou mais 

3. Com que frequência consome seis bebidas ou mais numa 

única ocasião?  

Nunca Menos do que 

mensalmente 

Mensalmente Semanalmente Diariamente 

ou quase 

diariamente 

  
BABOR, T.F. et al. – AUDIT: the alcohol use disorders identification test. Geneva: WHO Department of Mental Health and Substance Dependence, 2001. 

  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

AUDIT-C  - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  



OBSERVAÇÔES: 

• O julgamento clínico deve ser utilizado para interpretar a pontuação obtida pelo cliente quando esta não é consistente com as outras evidências ou quando o 
cliente tem uma história anterior de dependência de álcool. 

Níveis de risco e respectivas intervenções 

Resultado 

AUDIT-C 
Nível de risco 

Situação 

identificada 
Intervenção preconizada 

H: <5 

M: <4 
Zona I 

Abstinência ou  

uso de baixo risco 
Educação 

H: =5 ou + 

M: =4 ou + 
Zona II 

Uso para além  

das normas 
Orientação (Advice) 

Presença de 

danos 
Zona III 

Uso para além  

das normas 

Orientação (Advice) + 

Aconselhamento breve 

(Counselling) e Monitorização 

Critérios ICD-10 Zona IV Provável dependência Encaminhamento para especialista 

 BABOR, T.F. et al. – AUDIT: the alcohol use disorders identification test. Geneva: WHO Department of Mental Health and Substance Dependence, 2001.  

AUDIT-C  - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

Rastreio de uso indevido, nocivo e dependência 
AUDIT (The alcohol use disorders identification test)  

ASSIST (The alcohol, smoking and substance involvement screening test) 

Caracterização  
• Testes mais amplos e que indiciam vários níveis de risco, possibilitando intervenções mais 

adequadas a cada um desses níveis 

• A sua aplicação é mais adequada quando o potencial risco envolvido no uso de substâncias 
não está ainda identificado 

• É mais útil nos cuidados primários de saúde ou noutros serviços na comunidade (serviços de 
orientação em estabelecimentos de ensino ou laborais, comissões de dissuasão) 

Fontes de informação:  
• Ver AUDIT project  - The Alcohol Use Disorders Identification Test               

       ( http://www.who.int/substance_abuse/activities/audit/en/ ) 

•  Ver  ASSIST project - Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test         
       ( http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist/en/ ) 

• Ver INEBRIA - International Network on Brief Interventions for Alcohol  and Drug Problems   
       ( http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html ) 

 

http://www.who.int/substance_abuse/activities/audit/en/
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist/en/
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html
http://www.inebria.net/Du14/html/en/Du14/index.html


BABOR, T.F. et al. – AUDIT: the alcohol use disorders identification test. Geneva: WHO Department of Mental Health and Substance Dependence, 2001.  

AUDIT - Domínios Conteúdo das questões 

Uso para além das normas 

recomendadas ou uso indevido 

Q.1 – Frequência do consumo de álcool 

Q.2 – Quantidade típica consumida de álcool 

Q.3 – Frequência de consumo excessivo ou pesado de álcool 

Uso com sintomas de 

dependência  

Q.4 – Perda de controlo do consumo de álcool 

Q.5 – Aumento da importância do consumo de álcool 

Q.6 – Consumo de álcool ao acordar 

Uso nocivo Q.7 – Culpa após o consumo de álcool 

Q.8 – Blackouts  

Q.9 – Ferimentos ou danos relacionados com o consumo de álcool 

Q.10 – Preocupação dos outros em relação ao consumo de álcool 

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

 É composto por 10 questões com resultados de pontuação numérica  
 Demora cerca de 2 a 3 minutos a ser preenchido pelo paciente  
 Foca-se no uso recente de álcool; 
 Determina o nível de risco relacionado com o uso; 
 Providencia informação que permite dar feedback aos clientes sobre a sua situação; 
 Recomenda o tipo de intervenção necessária 
 Introduz a possibilidade de se estabelecerem objetivos 
 É um instrumento que é consistente com as classificações presentes no CID-10 

AUDIT - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  



Questão 1 

Questão 3 

Fim da  
Entrevista 

 Questão 2 

Questão 4 

Questão 10 

Calcular a  
Pontuação Final 

Questão 9 

Questão 5 

Questão 6 
Interpretar  
Resultado 

Algoritmo do AUDIT 
passar para Q.9 e Q.10  
se o valor de Q.1= 0  

passar para Q.9 e Q.10  
se o valor total de Q.2 e Q.3 = 0  

Questão 7 

Questão 8 



AUDIT - Questões / Pontuação 0 1 2 3 4 

1. Com que frequência consome bebidas que contêm álcool? 

(passe para Q. 9-10 se o valor para Q.1 for =0)  

Nunca Uma vez por 

mês ou menos 

2 a 4 vezes por 

mês 

2 a 3 vezes por 

semana 

4 ou mais 

vezes por 

semana 

2. Quando bebe, quantas bebidas contendo álcool consome num 

dia normal? 

1 a 2 3 ou 4 5 ou 6 7, 8 ou 9 10 ou mais 

3. Com que frequência consome seis bebidas ou mais numa 

única ocasião? (passe para Q. 9-10 se o valor total para Q.2 e Q.3 

for = 0)  

Nunca Menos do que 

mensalmente 

Mensalmente Semanalmente Diariamente 

ou quase 

diariamente 

4. No último ano, com que frequência se apercebeu de que não 

conseguia parar de beber depois de começar? 

Nunca Menos do que 

mensalmente 

Mensalmente Semanalmente Diariamente 

ou quase 

diariamente 

5. No último ano, com que frequência não fez o que 

normalmente era esperado de si por ter bebido? 

Nunca Menos do que 

mensalmente 

Mensalmente Semanalmente Diariamente 

ou quase 

diariamente 

6. No último ano, com que frequência precisou de beber logo de 

manhã para “curar” uma ressaca? 

Nunca Menos do que 

mensalmente 

Mensalmente Semanalmente Diariamente 

ou quase 

diariamente 

7. No último ano, com que frequência teve sentimentos de culpa 

ou de remorsos por ter bebido? 

Nunca Menos do que 

mensalmente 

Mensalmente Semanalmente Diariamente 

ou quase 

diariamente 

8. No último ano, com que frequência não se lembrou do que 

aconteceu na noite anterior por causa de ter bebido? 

Nunca Menos do que 

mensalmente 

Mensalmente Semanalmente Diariamente 

ou quase 

diariamente 

9. Alguma vez você ou alguém ficou ferido por você ter bebido?  Não Sim, mas não 

no último ano 

Sim, no 

último ano 

10. Já alguma vez um familiar, amigo, médico ou outro 

profissional de saúde manifestou preocupação pelo seu 

consumo de álcool ou sugeriu que o reduzisse? 

Não Sim, mas não 

no último ano 

Sim, no 

último ano 

  
BABOR, T.F. et al. – AUDIT: the alcohol use disorders identification test. Geneva: WHO Department of Mental Health and Substance Dependence, 2001. 

  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



OBSERVAÇÔES: 

• O julgamento clínico deve ser utilizado para interpretar a pontuação obtida pelo cliente quando esta não é consistente com as outras evidências ou quando o 
cliente tem uma história anterior de dependência de álcool. 

• Pode ser instrutivo proceder à análise das respostas do cliente às questões individuais relacionadas com os sintomas de dependência (questões 4, 5 e 6) e com 
o uso nocivo (questões 9 e 10). Aplique o nível de intervenção seguinte mais elevado aos clientes que pontuem 2 ou mais nas questões 4, 5 e 6, ou que 
pontuem 4 nas questões 9 ou 10.  

Níveis de risco e respectivas intervenções 

Resultado 

AUDIT 
Nível de risco 

Situação 

identificada 
Intervenção preconizada 

0-7 Zona I 
Abstinência ou  

uso de baixo risco 
Educação 

8-15 Zona II 
Uso para além  

das normas 
Orientação (Advice) 

16-19 Zona III 
Uso para além  

das normas 

Orientação (Advice) + 

Aconselhamento breve 

(Counselling) e Monitorização 

20-40 Zona IV Provável dependência Encaminhamento para especialista 

 BABOR, T.F. et al. – AUDIT: the alcohol use disorders identification test. Geneva: WHO Department of Mental Health and Substance Dependence, 2001.  

AUDIT - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Recomendações – Zona I (Abstinência  / uso dentro das normas - Baixo risco) 

• Dar feedback sobre os resultados do teste. 

• Educar os clientes sobre os níveis de consumo com menor risco e sobre as consequências caso os 

limites estabelecidos sejam ultrapassados. 

• Felicitar os clientes pelo facto de não estarem a beber ou por o fazerem com um risco reduzido. 

AUDIT - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Recomendações – Zona II (Uso para além das normas: uso indevido - Risco Moderado) 

• Dar feedback sobre os resultados do teste, introduzindo o assunto da possibilidade de aumento do risco 

se a situação se mantiver. 

• Dar informação sobre riscos específicos associados à manutenção do padrão de uso atual e encorajar 

de forma direta e firme uma alteração desse padrão. 

• Estabelecer um objetivo a alcançar em termos de alteração do comportamento, sendo que este se deve 

enquadrar nos limites de consumo de álcool com baixo risco. Ao fazê-lo deve-se ter em conta que 

existem indivíduos a quem se deve encorajar a abstinência a indivíduos:  
 com história anterior de dependência de substâncias ou com problemas de fígado 
 com problemas mentais anteriores ou presentes 
 grávidas ou a amamentar 
 a tomarem medicação ou cujo estado de saúde (i.e.: doenças agudas ou crónicas) requeira 

abstinência 
 durante o período de trabalho, a condução automóvel ou o manuseamento de máquinas 
menores de 18 anos 

• Encorajar e monitorizar a mudança de comportamento. 

AUDIT - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Recomendações – Zona III (Uso para além das normas: Uso Nocivo - Risco moderado) 

• Dar feedback sobre os resultados do teste. 

• Dar informação sobre riscos específicos associados à manutenção do padrão de uso actual e encorajar 

de forma direta e firme uma alteração desse padrão. 

• Avaliar o estágio de mudança do cliente em termos dos fatores que contribuem para a manutenção da 

situação identificada, ao mesmo tempo que deve ser avaliada a sua motivação para mudar. 

• De acordo com estas informações devem ser mais ou menos enfatizados elementos das intervenções 

breves. 

• Recomenda-se a entrega de um manual simples de auto-ajuda ao cliente. 

• Continuar a dar apoio, feedback e monitorizar as alterações do comportamento e a sua manutenção, 

ajudando para tal, o cliente a identificar situações de possível recaída.  

• Caso o cliente mantenha o seu progresso, a monitorização pode ser reduzida para visitas semestrais ou 

anuais. Contudo, na eventualidade de nos meses seguintes o cliente demonstrar dificuldades 

continuadas em alcançar e manter as mudanças, deve-se considerar o seu encaminhamento para o 

próximo nível de intervenção e para tratamento especializado. 

AUDIT - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Recomendações – Zona IV (Provável dependência – Alto Risco) 

• Encaminhar o cliente para um profissional mais especializado, assegurando-se de que este o contacta. 

• A intervenção para o encaminhamento deve ser clara e bastante objetiva centrando-se essencialmente 

nos seguintes pontos:  

 Fornecer feedback, salientando o facto de que o consumo de substâncias é de alto risco, estando 

presentes os problemas associados a esse consumo e ainda sinais que indicam a possível 

presença de uma dependência de substâncias.  

Dar orientação clara de que se trata de um problema médico sério, com indicação para a 

abstinência,  e que como tal deve ser visto por um profissional mais especializado para um 

diagnóstico mais preciso e possivelmente um tratamento adequado ao caso em questão.  

Responsabilização, ajudando o cliente para que este lide com a situação; caso este esteja 

resistente, marcando nova entrevista para que este tenha tempo para pensar na sua decisão.  

Disponibilizar informação genérica sobre o que está envolvido no tratamento, quer sobre o tipo de 

profissionais quer a intervenção propriamente dita.  

 Encorajar no sentido do próprio prosseguir para o tratamento adequado.  

 Fazer um follow-up após o tratamento já que, sendo a dependência uma doença crónica e 

recorrente o cliente deverá ser monitorizado e apoiado de forma a prevenir uma eventual recaída 

ou a intervir prontamente caso tal aconteça. 

AUDIT - THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST  
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Zona I 

Abstinência  

Uso baixo risco 

Zona II 

Uso para além da normas 

Zona III 

Uso nocivo 

Zona IV 

Provável dependência 

Objectivos 

• Reforçar a necessidade de 

abstinência  

• Gestão do risco e 

encaminhamento 

Objectivos 

• Reduzir o consumo 

• Reforçar o beber de baixo 

risco e considerar abstinência 

temporária 

Objectivos 

• Reduzir o consumo 

• Reforçar o beber de baixo risco 

Objectivos 

• Manter baixo risco 

Contextualizar o rastreio no âmbito do exame à saúde do cliente 

Rastreio – aplicação do AUDIT 

Interpretar resultados do AUDIT 

Intervenção 

• Reforçar o beber de baixo risco 

• Educação e informação sobre 

riscos associados ao consumo 

Intervenção  

• Orientação e conselho  

• Dar informação sobre riscos 

específicos 

• Ajudar o cliente a estabelecer 

objectivos 

• Monitorar c/ follow-up 

Intervenção 

• Aconselhamento breve 

• Avaliar e adaptar a 

intervenção ao estágio de 

mudança do cliente 

• Monitorar c/ follow-up 

Intervenção  

• Avaliar o risco 

• Dar informação  e estabelecer 

objectivos concretos  

•Monitorar e encaminhar para 

especialista 

Dar feedback sobre os resultados do AUDIT 



Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

 É composto por 8 perguntas com resultados de pontuação numérica; 
 Cobre todas as substâncias; 
 Foca-se no uso recente de substâncias; 
 Identifica os vários níveis de risco associados ao padrão de uso de cada uma das substâncias; 
 Providencia informação e permite dar feedback aos clientes sobre a sua situação; 
 Recomenda o tipo de intervenção necessária 
 Introduz a possibilidade de se estabelecerem objetivos; 
 É um instrumento que é consistente com as classificações presentes no CID-10. 

HENRY-EDWARDS, S.; HUMENIUK, R.; ALI, R.; POZNYAK, V.; MONTEIRO, M. – The alcohol, smoking and substance involvement screening test (ASSIST): guidelines 
for use in primary care. (Draft version 1.1 for field testing). Geneva, World Health Organization, 2003a  

ASSIST - Substâncias 

1. Produtos do tabaco 4. Cocaína 7. Ansiolíticos/Sedativos/Hipnóticos 

2. Bebidas alcoólicas 5. Estimulantes tipo anfetamina 8. Alucinógenos 

3. Cannabis 6. Inalantes 9. Opiáceos 

ASSIST – THE ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT 
SCREENING TEST 



Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  

ASSIST - Domínios Conteúdo 

Q.1.  Uso para além das normas 

recomendadas ou uso 

indevido durante a vida 

• As substâncias usadas ao longo da vida pelo cliente. 

Q.2.  Uso para além das normas 

recomendadas ou uso 

indevido actual 

• A frequência do uso de substâncias nos últimos três meses, permitindo 

assim obter uma indicação sobre quais as substâncias mais relevantes para 

o presente estado de saúde do cliente. 

Q.3.  Uso com sintomas de 

dependência 

• A frequência com que o cliente, nos últimos três meses, sentiu necessidade 

ou vontade de usar cada uma das substâncias. 

Q.4.  Uso nocivo - problemas 

associados 

• A frequência, nos últimos três meses, de problemas de saúde, sociais, legais 

ou financeiros relacionados com o uso de substâncias. 

Q.5.  Uso com sintomas de 

dependência 

• A frequência com que o uso de cada uma das substâncias interferiu, nos 

últimos três meses, com as responsabilidades do cliente. 

Q.6.  Uso nocivo - preocupação 

de terceiros  

• Se alguma vez ao longo da vida alguém expressou preocupação sobre o uso 

do cliente e quando foi que isso ocorreu. 

Q.7.  Uso com sintomas de 

dependência 

• Se o cliente alguma vez ao longo da vida tentou parar ou diminuir o seu uso 

de substâncias e quando foi que isso ocorreu. 

Q.8.  Uso nocivo - risco de 

contágio (HIV) 

• Se o cliente alguma vez ao longo da vida se injectou com qualquer 

substância. 

ASSIST – THE ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT 
SCREENING TEST 



 
 

 
 

ASSIST - Questões Pontuação 

1. Ao longo da sua vida, quais das seguintes substâncias já 

usou? (uso não médico apenas) 

Não 

(0) 

Sim 

(3) 
--- --- --- 

2. Nos últimos três meses, com que frequência usou cada uma 

das substâncias que mencionou (primeira substância, segunda 

substância, etc.)?  
Nunca  

(0) 

Uma ou duas 

vezes 

(2) 

Mensalmente 

(3) 

Semanalmente 

(4) 

Diariamente 

ou quase 

diariamente 

(6) 

3. Durante os últimos três meses, com que frequência sentiu um 

forte desejo ou vontade de usar (primeira substância, segunda 

substância, etc.)?  
Nunca  

(0) 

Uma ou duas 

vezes 

(3) 

Mensalmente 

(4) 

Semanalmente 

(5) 

Diariamente 

ou quase 

diariamente 

(6) 

4. Durante os últimos três meses, com que frequência o seu uso 

de (primeira substância, segunda substância, etc.) originou 

problemas de saúde, sociais, legais ou financeiros?  
Nunca  

(0) 

Uma ou duas 

vezes 

(4) 

Mensalmente 

(5) 

Semanalmente 

(6) 

Diariamente 

ou quase 

diariamente 

(7) 

5. Durante os últimos três meses, com que frequência não fez o 

que normalmente era esperado de si devido ao seu uso de 

(primeira substância, segunda substância, etc.)?  

(esta questão não é feita para o Tabaco) 
Nunca  

(0) 

Uma ou duas 

vezes 

(5) 

Mensalmente 

(6) 

Semanalmente 

(7) 

Diariamente 

ou quase 

diariamente 

(8) 

6. Já alguma vez um amigo, familiar ou outro demonstrou 

preocupação pelo seu uso de (primeira substância, segunda 

substância, etc.)?  

(para todas as substâncias já usadas ao longo da vida – ver Q.1)  
Não, Nunca 

(0) 

Sim, mas não 

nos últimos 3 

meses 

(3) 

Sim, nos 

últimos 3 

meses 

(6) 

--- --- 

7. Alguma vez tentou, sem sucesso, controlar, reduzir ou parar o 

seu uso de (primeira substância, segunda substância, etc.)?  

(para todas as substâncias já usadas ao longo da vida – ver Q.1)  
Não, Nunca 

(0) 

Sim, mas não 

nos últimos 3 

meses 

(3) 

Sim, nos 

últimos 3 

meses 

(6) 

--- --- 

8. Alguma vez usou substâncias por via injectável?  

(uso não médico apenas)  Não, Nunca 

(0) 

Sim, mas não 

nos últimos 3 

meses 

(1) 

Sim, nos 

últimos 3 

meses 

(2) 

--- --- 

HENRY-EDWARDS, S.; HUMENIUK, R.; ALI, R.; POZNYAK, V.; MONTEIRO, M. – The alcohol, smoking and substance involvement screening test (ASSIST): guidelines 
for use in primary care. (Draft version 1.1 for field testing). Geneva, World Health Organization, 2003a  

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Questão 1 

Questão 3 
Fim da  

Entrevista 

 Questão 2 

Questão 4 Questão 7 
Calcular a  

Pontuação Final 

Questão 6 

Se “Não”  
para todas  

as substâncias 

Questão 5 Questão 8 

Se “Sim”  
para qualquer 

substância 

Se “Nunca” 
para todas as 

substâncias Se “Sim”  
para qualquer 

substância 

Interpretar  
Resultado 

Algoritmo do ASSIST 



 
  HENRY-EDWARDS, S.; HUMENIUK, R.; ALI, R.; POZNYAK, V.; MONTEIRO, M. – The alcohol, smoking and substance involvement screening test (ASSIST): guidelines 

for use in primary care. (Draft version 1.1 for field testing). Geneva, World Health Organization, 2003a  

Níveis de risco e respectivas intervenções 

Resultado ASSIST 
Nível de 

risco 

Situação 

identificada 
Intervenção preconizada 

0-10 (Álcool) 

0-3 (Outras substâncias) 
Baixo 

Abstinência ou uso 

de baixo risco 

Informação 

Educação 

11-26 (Álcool) 

4-26 (Outras substâncias) 
Moderado 

Uso para além das 

normas / indevido 

Orientação (Advice)  

Monitorização 

Uso nocivo 

Aconselhamento breve 

(Counselling) 

Monitorização 

27 ou + (Álcool) 

27 ou +(Outras substâncias) 
Alto 

Provável 

dependência 

Encaminhamento para um nível 

de cuidados mais especializado 

ASSIST – THE ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT 
SCREENING TEST 

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Recomendações – Baixo Risco (Abstinência ou Uso de baixo risco) 

 Dar feedback sobre os resultados do teste. 

 Perguntar se deseja informação adicional. 

 Educar os clientes sobre os níveis de risco e consequências caso os limites estabelecidos sejam 

ultrapassados (deve-se usar material informativo escrito). 

 Reforçar o comportamento responsável dos clientes.  

ASSIST – THE ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT 
SCREENING TEST 

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Recomendações – Nível de Risco Moderado (Uso para indevido e  Uso Nocivo)  

 Dar feedback sobre os resultados do teste.  
 Dar informação sobre os riscos específicos associados à manutenção do padrão de uso atual e da 

possibilidade de aumento dos problemas associados. 
 Encorajar de forma direta e firme uma alteração desse padrão, com uma indicação de que a melhor 

forma de diminuir o risco é reduzir ou interromper o uso de substâncias.  
 De acordo com estas informações recolhidas deve ser definida a intensidade da intervenção breve. 
 Avaliar o estágio de mudança do cliente em termos dos fatores que contribuem para a manutenção da 

situação identificada, ao mesmo tempo que deve ser avaliada a sua motivação para mudar. 
 Estabelecer um objetivo a alcançar em termos de mudança do comportamento e do uso, considerando 

que se deve, por exemplo, encorajar veementemente a abstinência a indivíduos: 
 com história anterior de dependência de substâncias 
 com problemas mentais anteriores ou presentes 
 grávidas ou a amamentar 
 a tomarem medicação ou cujo estado de saúde (i.e.: doenças agudas ou crónicas) requeira abstinência 
 durante o período de trabalho, a condução automóvel ou o manuseamento de máquinas 
 menores de 18 anos 

 Recomenda-se a entrega de um manual simples de auto-ajuda ao cliente. 
 Encorajar, dar apoio e monitorizar a mudança de comportamento e a sua manutenção, ajudando para 

tal, o cliente a identificar situações de alto risco e possível recaída.  
 Caso o cliente mantenha o seu progresso, a monitorização pode ser reduzida para visitas semestrais ou 

anuais. Contudo, na eventualidade de nos meses seguintes o cliente demonstrar dificuldades 
continuadas em alcançar e manter as mudanças, deve-se considerar o seu encaminhamento para o 
próximo nível de intervenção e para tratamento especializado.  

ASSIST – THE ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT 
SCREENING TEST 

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Recomendações – Nível de Risco Alto (Provável Dependência) 

 Encaminhar o cliente para um profissional mais especializado, assegurando-se de que este o contacta. 

 A intervenção para o encaminhamento deve ser clara e bastante objectiva centrando-se essencialmente 

nos seguintes pontos:  

 Fornecer feedback, salientando o facto de que o consumo de substâncias é de alto risco, estando 

presentes os problemas associados a esse consumo e ainda sinais que indicam a possível 

presença de uma dependência de substâncias.  

 Dar orientação clara de que se trata de um problema médico sério e que, como tal, deve ser visto 

por um profissional mais especializado para um diagnóstico mais preciso e possivelmente um 

tratamento adequado ao caso em questão.  

 Responsabilização, ajudando o cliente para que este lide com a situação; caso este esteja 

resistente, marcando nova entrevista para que este tenha tempo para pensar na sua decisão.  

 Disponibilizar informação genérica sobre o que está envolvido no tratamento, quer sobre o tipo de 

profissionais quer a intervenção propriamente dita.  

 Encorajar no sentido do próprio prosseguir para o tratamento adequado.  

 Fazer um follow-up após o tratamento já que, sendo a dependência uma doença crónica e 

recorrente, o cliente deverá ser monitorizado e apoiado de forma a prevenir uma eventual recaída 

ou a intervir prontamente caso tal aconteça.  

ASSIST – THE ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT 
SCREENING TEST 

Testes de rastreio e avaliação do riscoTestes de rastreio e avaliação do risco  



Baixo Risco 

Abstinência  

Uso baixo risco 

Risco Moderado 

Uso para além da normas ou 
indevido 

Risco  Moderado  

Uso nocivo 

Alto Risco 

Provável dependência 

Objectivos 

• Reforçar a necessidade de 

abstinência  

• Gestão do risco e 

encaminhamento 

Objectivos 

• Reduzir o uso 

• Reforçar o uso de baixo risco 

e considerar abstinência 

temporária 

Objectivos 

• Reduzir o uso 

• Reforçar o uso de baixo risco 

Objectivos 

• Manter baixo risco 

Contextualizar o rastreio no âmbito do exame à saúde do cliente 

Rastreio – aplicação do ASSIST 

Interpretar resultados do ASSIST 

Tarefas da Intervenção 

• Educação e informação sobre 

riscos associados ao uso 

Tarefas da Intervenção 

• Orientação e conselho  

• Dar informação sobre riscos 

específicos 

• Ajudar o cliente a estabelecer 

objetivos 

• Monitorar c/ follow-up 

Tarefas da Intervenção 

• Aconselhamento breve 

• Avaliar e adaptar a 

intervenção ao estágio de 

mudança do cliente 

• Monitorar c/ follow-up 

Tarefas da Intervenção 

• Avaliar o risco 

• Dar informação  e estabelecer 

objetivos concretos  

• Monitorar e encaminhar para 

especialista 

Dar feedback sobre os resultados do ASSIST 



  
Rastreio, Rastreio, avaliação do risco e intervenção avaliação do risco e intervenção brevebreve  
  



ObrigadoObrigado  
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Avenida da República n.º 61 - do 1º ao 3º e do 7ºao 9º 
1050-189 Lisboa 

T. 211 119 000 - F. 211 112 795  

sicad@sicad.min-saude.pt – www.sicad.pt 

HILSON CUNHA FILHO 
e-mail: hilsonfilho@gmail.com 

mailto:hilsonfilho@gmail.com

