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Anexo I 

Questionário AUDIT 
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AutoTeste 

 
Questionário AUDIT (versão portuguesa) 
 
1. Com que frequência consome bebidas que contêm álcool? (Escreva o 
número que melhor corresponde à sua situação.) 
0 = nunca 
1 = uma vez por mês ou menos 
2 = duas a quatro vezes por mês 
3 = duas a três vezes por semana 
4 = quatro ou mais vezes por semana 
 
2. Quando bebe, quantas bebidas contendo álcool consome num dia normal? 
0 = uma ou duas 
1 = três ou quatro 
2 = cinco ou seis 
3 = de sete a nove 
4 = dez ou mais 
 
3. Com que frequência consome seis bebidas ou mais numa única ocasião? 
0 = nunca 
1 = uma vez por mês ou menos 
2 = duas a quatro vezes por mês 
3 = duas a três vezes por semana 
4 = quatro ou mais vezes por semana 
 
4. Nos últimos 12 meses, com que frequência se apercebeu de que não 
conseguia parar de beber depois de começar? 
0 = nunca 
1 = uma vez por mês ou menos 
2 = duas a quatro vezes por mês 
3 = duas a três vezes por semana 
4 = quatro ou mais vezes por semana 
 
5. Nos últimos 12 meses, com que frequência não conseguiu cumprir as 
tarefas que habitualmente lhe exigem por ter bebido? 
0 = nunca 
1 = uma vez por mês ou menos 
2 = duas a quatro vezes por mês 
3 = duas a três vezes por semana 
4 = quatro ou mais vezes por semana 
 
6. Nos últimos 12 meses, com que frequência precisou de beber logo de 
manhã para "curar" uma ressaca? 
0 = nunca 
1 = uma vez por mês ou menos 
2 = duas a quatro vezes por mês 
3 = duas a três vezes por semana 
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4 = quatro ou mais vezes por semana 
 
7. Nos últimos 12 meses, com que frequência teve sentimentos de culpa ou 
de remorsos por ter bebido? 
0 = nunca 
1 = uma vez por mês ou menos 
2 = duas a quatro vezes por mês 
3 = duas a três vezes por semana 
4 = quatro ou mais vezes por semana 
 
8. Nos últimos 12 meses, com que frequência não se lembrou do que 
aconteceu na noite anterior por causa de ter bebido? 
0 = nunca 
1 = uma vez por mês ou menos 
2 = duas a quatro vezes por mês 
3 = duas a três vezes por semana 
4 = quatro ou mais vezes por semana 
 
9. Já alguma vez ficou ferido ou ficou alguém ferido por você ter bebido? 
0 = não 
1 = sim, mas não nos últimos 12 meses 
2 = sim, aconteceu nos últimos 12 meses 
 
10. Já alguma vez um familiar, amigo, médico ou profissional de saúde 
manifestou preocupação pelo seu consumo de álcool ou sugeriu que 
deixasse de beber? 
0 = não 
1 = sim, mas não nos últimos 12 meses 
2 = sim, aconteceu nos últimos 12 meses 
 
Pontuação do AUDIT: 
 
As perguntas 1 a 8 fornecem respostas numa escala de 0 a 4 pontos; e as respostas 
ás perguntas 9 a 10 cotam-se com 0, 2 e 4 pontos. Os resultados expressam-se em 
valores entre 0 e 40. 
 
Valores de 1 a 7 »» Consumo de baixo risco 
 
Valores de 8 a 19 »» Consumo Nocivo/Abuso 
 
Valores de 20 a 40 »» Dependência 
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Anexo II 

Questionário CAGE 
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PERGUNTAS SIM  NÃO 

Alguma vez senti que tinha 

de parar ou diminuir o 

consumo de álcool?  

  

Alguma vez fui chamado à 

atenção pelo que bebo? 

   

Alguma vez me senti 

culpado por causa do meu 

consumo de álcool?   

  

De manhã, alguma vez tive 

de beber para combater a 

"ressaca"? 

  

 

• 1 ou 2 respostas «sim»: 

A pessoa que responder "sim" a 1 ou 2 destas questões poderá estar em risco de alcoolismo e 

deve procurar um especialista para melhor avaliar a sua situação. 

• 3 respostas «sim»: 

A pessoa tem, provavelmente, um problema de dependência. 

• 4 respostas «sim»: 

A pessoa que responder "sim" às quatro questões está numa situação de dependência 

alcoólica, devendo procurar ajuda especializada. 

 

 


