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Questões para o paciente responder ho-
nestamente durante a primeira consulta. As
perguntas seguintes nos auxiliam a avaliar
as origens da síndrome de dependência al-
coólica e a sua relação com locais, situações,
pessoas e atividades. A formulação sugesti-
va terapêutico-específica é elaborada a par-
tir do máximo de informações colhidas.

 Se realmente deseja deixar de beber,
qual o motivo básico que o faz pensar as-
sim? Este é o ponto essencial. _________

_______________________________

 Tem problemas: de saúde física? 
doenças psiquiátricas?  emocionais?  no
trabalho?  nos estudos?  com familia-
res?  conjugais?  com colegas?  com
leis de trânsito? 

 Acha que pode ficar completamente
afastado de bebidas alcoólicas sem nunca mais
colocá-las na boca? Sim  Não  Não sei 

 Quando e como começou a beber? _
_______________________________

 Por que começou a beber? _______
_______________________________

 Qual bebida bebia no início? _____
_______________________________

 Atualmente quais as bebidas que pre-
fere e quanto bebe por dia?____________

Cerveja
Uísque
Vodca
Vinho
Conhaque
Cachaça
Champanhe
Martini
Coquetéis
Licor
Cuba libre
Caipirinha
Álcool
Ou ________________________
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Garrafa de 355ml de  Garrafa de
600ml  Lata de 350ml  Copo de 300ml

 Dose 30ml 
Garrafas — 1 , 2 , 3 , 4 , 5

, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,
12 , ou _____________________
Doses — 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

, 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
, ou _______________________

Taças — 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
, 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
, ou _______________________

Qual o local preferido para beber:
No lar?
No bar da esquina?
No clube?
No trabalho?
Na casa de amigos?
No restaurante
Numa festa?
Ou ____________________________

Qual a hora preferida para beber e o dia
da semana? ______________________
_______________________________
Quais as companhias preferidas com as

quais costuma beber?____________
_______________________________
Há parente alcoolista na família?_____
_______________________________
Esse hábito tem lhe causado:
Prejuízos orgânicos
Prejuízos conjugais
Prejuízos familiares
Prejuízos financeiros
Prejuízos econômicos
Prejuízos políticos
Prejuízos profissionais
Prejuízos sociais?

Deixando de beber alguma pessoa que
você gosta ficará mais contente?

Namorado(a)
Noivo(a)

Esposa(o)
Filha(o)
Pai
Mãe
Avó(ô)
Tio(a)
Sogro(o)
Chefe
Amigo(a) especial

Como poderá utilizar melhor o dinheiro
economizado pela ausência das bebi-
das alcoólicas? ________________

_______________________________

Eliminando as bebidas alcoólicas pode
obter alguma coisa que deseja? 

O quê? _________________________

Tem algum outro motivo pelo qual valeria
a pena deixar de beber? 

Qual? __________________________

Você gosta do seu corpo? Sim  Não 

De quem é a responsabilidade da sua saú-
de? ____________________________
Necessita tomar algum medicamento in-
compatível como uso de bebidas alcoóli-
cas? Não   Sim 

Qual? __________________________

Existe alguma condição física importan-
tíssima que para melhorar você precisa
abandonar o álcool?

Impotência sexual

Diabetes

Problemas no fígado

Polineuropatias

Tremores

Gastrite

Alucinações
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Descobrir as causas básicas iniciais
do excesso alcoólico habitual, e suas in-
fluências na vida do paciente.

Curiosidade e intenção de sentir em si
mesmo os efeitos experimentados por
outros amigos? 

Para “aparecer” numa reunião social? 
Para “dissolver” um reação depressiva

frente a algum problema ou dificul-
dade quanto ao sexo , amor , reli-
gião , relacionamento com outra pes-
soa , dificuldades econômicas ,
financeiras , conjugais , no traba-
lho , na escola 

Necessidade de superar inibições provoca-
das por algum aspecto físico que lhe é desa-
gradável, como:

Uso de prótese auditiva
Uso de aparelho nos dentes
Uso de óculos
Uso de coletor para fezes
Dificuldade para andar
Cicatrizes
Queimaduras
Alguma outra prótese

Apresenta alguma condição ou doença men-
tal associada a compulsão pela bebida? De-
pressão  Síndrome do pânico  Transtor-
no bipolar   Transtorno de ansiedade  ou

_________________________________

Há parente alcoolista na família?  Quem?

_________________________________

O que significa para você parar de beber?

_________________________________

_________________________________
Neste momento procuram-se descobrir gos-
tos, desejos, hobbies e hábitos positivos e
salutares do paciente, porque durante o tra-

tamento muitas vezes vamos facilitar e re-
forçar a continuidade dos hábitos salutares.

Quais coisas gosta de fazer? ________
_______________________________
_______________________________

Quais as diversões preferidas? ______
_______________________________
_______________________________

Quais os hobbies preferidos? _______
_______________________________
_______________________________
O que gostaria de fazer no futuro? ___
_______________________________
_______________________________

Quais seus hábitos alimentares?______
_______________________________

Quais alimentos prefere? ___________
_______________________________

Quais alimentos detesta? ___________
_______________________________

Quais são os sabores preferidos?_____
_______________________________

Quais são os sabores detestados? ____
_______________________________

Quais os odores preferidos? ________
_______________________________

Quais os odores detestados? ________
_______________________________

Tem algum problema com a polícia ou
com a justiça? Não  Sim 

Qual?__________________________
_______________________________

Apreciaria aprender algo novo:
Uma língua estrangeira
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Um novo esporte
Freqüentar academia de ginástica
Freqüentar academia de dança
Fazer um novo curso
Aprender pintura
Freqüentar os AA
Outra coisa ___________________
_______________________________
_______________________________

Como prefere beber?
Com a mão direita
Com a mão esquerda
Com ambas as mãos

O que aprecia?
Viajar
Fazer turismo
Ler jornal

Ler revistas
Ler livros
Usar o computador
Navegar pela Internet
Pescar

Qual é o grau de sua motivação para eli-
minar as bebidas alcoólicas da sua vida?

Nenhum
Algum
Mais ou menos
Muito
Bastante

Faça comentários sobre as bebidas alcoó-
licas:_______________________
____________________________
____________________________

____________________________


