
Resumo
 
O conhecimento emergente da epidemia da SIDA ressalta a forte associação entre consumo de 
substâncias e comportamentos sexuais de risco para a infeção. Mas se o risco de infeção pelo 

2008), o mesmo não acontece em relação ao consumo do álcool. O presente estudo é observacional, 
descritivo, indutivo, e pretendeu avaliar se as pessoas com dependência de álcool poderiam 
ser consideradas grupo prioritário para a prevenção e rastreio do VIH/SIDA, equiparando-os 
às pessoas com dependência de substâncias ilícitas. A amostra de conveniência contemplava 
246 sujeitos (156 homens e 91 mulheres), com idades entre os 19 anos e os 67 anos, e dividia-se 
em 3 grupos: o Grupo 1 constituído por sujeitos dependentes de álcool; o Grupo 2 constituído 

-
-

o VIH/SIDA, e permitem-nos concluir que os dependentes de álcool são um grupo que cumpre 

risco para a infeção pelo VIH/SIDA. 
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Abstract

The emerging knowledge of AIDS’ epidemic highlights the strong association between 
substance use and sexual risk behaviors. But if the HIV risk of infection related to the injected 

alcohol consumption. The present study was observational, descriptive, inductive, and 
intended to evaluate whether the person with alcohol dependence could be considered a 
priority group for the prevention and screening of the HIV, equating them to the dependents 
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of illicit substances. The convenience sample included 246 subjects (156 men and 91 women), 
aged 19 years to 67 years, and divided into 3 groups: Group 1 consisting of alcohol-dependent 
subjects; Group 2 consisting of dependent on illicit substances subjects; and finally the 

between the three groups regarding the perception and risk behavior variables, and also the 
screening test for HIV, and allowed us to conclude that the alcohol dependent subjects are 
a group that meets the requirements to be integrated in the definition of subpopulation 
with high-risk behaviors for the HIV infection. 

Keywords: HIV, alcohol consumption, risk behavior, risk perception

A SIDA atingiu a sua maioridade há cerca de 10 anos e durante este processo inúmeras 
medidas têm sido adotadas de forma a diminuir o número de mortes associadas à doença 
e prevenir que mais pessoas sejam infetadas. Desde a Declaração de Compromisso sobre 
o VIH em 2001 que se verifica um aumento das respostas de cada região no combate ao 
VIH/SIDA (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS [UNAIDS], 2008). Estes esforços 
parecem refletir-se nos dados sobre as novas infeções, que demonstram uma diminuição 
global do número de novos casos, e o aumento do número de pessoas a viver com VIH/SIDA 
(UNAIDS, 2011). Apesar dos dados serem bastante animadores, muito caminho há ainda 

O padrão epidemiológico da transmissão do VIH/SIDA também tem sofrido algumas 
alterações ao longo dos anos. À conceção inicial de grupos de risco sucedeu a noção de compor-
tamentos de risco, na medida em que o número dos heterossexuais infetados foi aumentando 
progressivamente (Instituto Nacional de Saúde [INSA], 2012; Torres, Davim, & Almeida, 1999). 
Estes factos espelham a necessidade dos países em sustentarem as suas estratégias para 
a SIDA com base na compreensão da sua epidemiologia e nas suas respostas nacionais. 
O aumento significativo do número de pessoas heterossexuais infetadas reflete esta falha 
da adequação das estratégias às necessidades nacionais de cada país (UNAIDS, 2010). 

a infeção não se expandiu mais do que 5% pelas subpopulações com comportamentos de alto 

disseminação em subgrupos populacionais com comportamentos de alto risco para a infeção. 
Considera-se uma epidemia concentrada quando a prevalência da infeção é superior a 5% em 

-

(nomeadamente heterossexual, em 42.9% dos casos), e que a transmissão associada ao consumo 

dos países Europeus, Portugal apresenta uma epidemia concentrada. 
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Segundo o European Centre for Disease Prevention and Control (2013), cerca de 30% dos 
europeus não sabe que está infetado com o VIH/SIDA e em Portugal a mesma percentagem de 

2009). Estes dados reacendem a discussão sobre o rastreio precoce da infeção, que tem sido 
um dos temas centrais em matéria de VIH/SIDA nos últimos anos, não só em portugal mas em 
todo o mundo. 

de Aconselhamento e Deteção (CAD) mostram uma tendência decrescente no número de testes 

número de rastreios (25032). Contudo, apesar da percentagem de testes positivos ter estabili-

A emergência da epidemia da SIDA, desde muito cedo, centrou parte dos esforços da 

perspetiva mais alargada de compreensão da exposição das pessoas ao risco de infeção pelo 
VIH/SIDA, encontramos constructos como a perceção de risco que é tida por muitos autores 

o fator principal para a compreensão do que motiva as pessoas a exporem-se às situações 
potencialmente perigosas relativas à contaminação pelo vírus. Contudo, a evolução do conhe-

da incidência de casos de pessoas consumidoras de substâncias psicoativas, obrigou a que 
esta nova variável se juntasse à equação. Desta forma, os comportamentos sexuais e o consumo 
de substâncias assumiram alguma centralidade nas investigações de modo a conseguir-se 

disseminação do VIH/SIDA.
A produção de conhecimento sobre a sexualidade e o consumo de substâncias ressalta 

a sua forte associação, indicando o consumo como um fator de risco para o sexo desprotegido 
(Boyer, Tschann, & Shafer, 1999; Shafer & Boyer, 1991).

-
temente associados aos comportamentos sexuais (Leigh & Stall, 1993). Segundo Plant e Plant 

A primeira são as ligações culturais e sociais entre o consumo e os encontros sexuais, na medida 
em que o beber, por exemplo, pode ser simplesmente um acompanhante ou percursor dos encontros 

têm efeitos positivos na performance e desinibição sexual. Aliás, Pechansky, Diemen e Genro 
(2001) referem, relativamente a este assunto, o aumento de comportamentos sexuais promíscuos 

pelo VIH/SIDA. Mas, e o risco de infeção pelo VIH/SIDA associado ao consumo de substâncias 
pela via injetada está bem documentado e reúne consenso dentro -

& Mcleod, 2008), o mesmo já não 
acontece em relação ao consumo de substâncias pela via não injetada, como é o caso do álcool. 

Contudo, várias teorias sobre os efeitos do álcool nos comportamentos têm sido publicadas, 
e sustentam que as alterações provocadas pelos efeitos do álcool interferem na capacidade 

-
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mentos cujas consequências não mediram. Um dos modelos mais difundidos é o da miopia 
alcoólica (Alcohol Myopia) (Steele & Josephs, 1990). Este modelo tem sido usado para interpretar 
o aumento dos comportamentos de risco, sustentando que as pessoas com miopia alcoólica 

Apesar da associação entre consumo de álcool e o risco de infeção pelo VIH/SIDA ser 
referida em variados estudos (Baliunas, Rehm, Irving, & Shuper, 2010; Cardoso, Malbergier, & 

direta entre o consumo de álcool e o sexo desprotegido é contestada (Leigh & Stall, 1993; 

 Na literatura podemos encontrar várias associações entre consumo de álcool e o risco 
de infeção pelo VIH/SIDA. Alguns estudos (e.g., Patrick, O’Malley, Johnston, Terry-McElrath, 
& Schulenberg, 2012; Santos et al., 2013) comprovam esta associação de acordo com as quanti-
dades de álcool ingeridas, ou seja, referem que o consumo nocivo aumenta o risco de infeção 
pelo VIH/SIDA. Outros usam a variável tempo para determinar esta associação, referindo que 
o consumo de álcool antes ou durante o ato sexual aumenta a probabilidade de falha no uso 
do preservativo e nesse sentido, aumenta o risco de infeção pelo VIH/SIDA (Fisher, Cook, 
& Kapiga, 2010). Encontramos, ainda, estudos mais generalistas que concluem que o consumo 
de álcool está associado a uma maior probabilidade de ocorrência de múltiplos parceiros 

& Voss, 2011), de falha no uso do preservativo e no uso dos serviços sexuais das(os) trabalha-

-
mentos de risco tenham limitado a ação, tanto ao nível da prevenção, como da intervenção 

ligados ao álcool (PLA). No entanto, a relação existe por mais complexa e indireta que possa 

de questionamento pessoal sobre a temática do VIH/SIDA, suscitado não só pela magnitude do pro-
blema que constitui, mas também pela constatação de que em alguns contextos de saúde dirigidos 
à prestação de cuidados a grupos da população mais vulneráveis, como é o caso de dependentes de 

Este estudo pretendeu avaliar e comparar a perceção dos comportamentos de risco, 

de três grupos que se diferenciam pelo tipo de consumo de substâncias que apresentam, 
sustentado numa sub-amostra de indivíduos com dependência alcoólica, noutra constituída por 

de sujeitos sem história de dependência de substâncias (álcool e drogas ilícitas). 
Deste modo, consideramos os seguintes objetivos de investigação: 
1.  Conhecer a dimensão da perceção de comportamentos de risco para a infeção do VIH/

SIDA dos três grupos; 

(pessoas com dependência de álcool, pessoas com dependência de drogas e pessoas 
sem dependência de substâncias);
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3.  Determinar quantas pessoas, de cada grupo, estariam infetadas pelo VIH/SIDA, 
através de auto-relato;

4.  Avaliar se existem diferenças entre os três grupos quanto à auto-perceção dos comporta-
mentos de risco. 

1.  Avaliar se os três grupos se distinguem quanto à perceção dos comportamentos de 
risco;

2.  Determinar se o grupo de pessoas com dependência de álcool e o grupo de pessoas 
sem dependência de substâncias apresentam menos comportamentos de risco efetivos 
do que o grupo dos dependentes de drogas ilícitas;

-

Método

O presente estudo tem um formato observacional e descritivo com carácter indutivo, 

um grupo prioritário para a prevenção e rastreio do VIH/SIDA, equiparando-os aos dependentes 
de substâncias ilícitas, nomeadamente de heroína. 

cada um deles. 
-

cidades de associação e de diferenciação entre algumas das variáveis, que nos pareceram 
pertinentes para a investigação.

Participantes

A amostra recolhida por conveniência foi constituída por 297 participantes, que após 
emparelhamento e análise exploratória dos dados, resultou numa amostra com 246 sujeitos de 
ambos os sexos (156 homens e 91 mulheres), com idades compreendidas entre os 19 anos e os 
67 anos (M = 39.97; DP = 10.24), que consentiram participar neste estudo. Esta amostra divide-se 

constituído por sujeitos que tinham como característica comum preencherem os critérios de 
diagnóstico para “dependência de álcool” de acordo com o DSM IV-TR (American Psychiatric 
Association, 2000); o Grupo 2 (G2) constituído por sujeitos que cumpriam os critérios de diagnóstico 

dependências constituído por sujeitos sem história de tratamento para o consumo de substâncias 
(álcool e/ou drogas ilícitas). Devido às características da população com dependência de álcool 
serem bastantes diferentes da população dependente de drogas ilícitas, principalmente no que 

conta as variáveis sexo e idade. 
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Os três grupos apresentam médias de idade relativamente próximas [G1: 44 anos (DP = 9.83), 
G2: 36 anos (DP = 8.34), G3: 39 anos (DP = 10.85)], contudo o G1 surge como o grupo mais 
envelhecido, ou seja, com participantes mais velhos [F(2; 1332.71) = 14.07; p < .001]. No G1 
predominam elementos com nível de escolaridade equivalente ao 1º ciclo (43.9%), no G2 o nível 
secundário (36.6%) e o G3 é o que apresenta níveis mais elevados de escolaridade (secundário: 
40.2% e superior: 20.7%). Relativamente a esta variável, o G1 também se destaca como o grupo 
cujos elementos têm menos anos de escolaridade [F(2; 39.43) = 27.38; p < .001]. No que respeita 

prevalece o desemprego. Já no G3, a maioria (76%) dos participantes estava ativa [ ² (2) = 26.159, 
p

fato, enquanto no G3 encontramos a maioria dos sujeitos solteiros (60.2%) [ ² (8) = 57.67, p

a) Entrevista de despiste de tratamento do consumo de substâncias 

na escolha do grupo 3,  a ausência de casos com história de consumos de problemáticos de  álcool 
e de outras substâncias ilícitas.

b) Entrevista estruturada

A recolha de dados foi efetuada através de uma entrevista estruturada, construída para o efeito 

-
mentos de risco para a infeção pelo VIH/SIDA, nomeadamente com a perceção do risco e a prática 
efetiva de alguns destes comportamentos. A terceira parte comportava questões cujo teor visava 

-

-
nantemente de resposta sim/não ou de escolha múltipla. A unidade de medida padrão refere-se 
a uma medida de álcool puro que cada bebida contém quando servida nos recipientes estandardi-

usados para as diferentes bebidas têm quantidade idêntica de álcool o que corresponde a uma uni-
dade de bebida padrão com cerca de 10 a 12g de álcool puro. A quantidade de álcool é, pois, idênti-

consumidas diariamente ou semanalmente (Instituto da Droga e Toxicodependência [IDT], 2010).

Procedimentos

Recolha dos dados.

Os critérios de seleção dos grupos um (G1) e dois (G2) foram a integração dos seus membros 

sexual no último ano. 
No caso dos elementos do grupo de sujeitos com dependência de álcool, o primeiro critério 

(integração em programa de tratamento) foi assegurado pelo local de recolha de dados – serviço 

Porto e abrangendo utentes de cinco distritos.  
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 Já no caso dos participantes dependentes de  substâncias ilícitas, os locais eleitos para 
a recolha dos dados foram dois serviços públicos de tratamento da toxicodependência, um 
situado no Porto e outro em Viana do Castelo. O critério de seleção dos participantes foi a 
integração dos utentes no programa de substituição por agonista opiáceo (cloridrato de meta-

neste caso, de heroína.
A recolha dos participantes do grupo de não dependentes foi feita numa unidade de saúde 

privada e  para a sua seleção foram estabelecidos como critérios de exclusão a existência de 

desta história de consumos, em formato de entrevista breve.
O critério de exclusão da amostra considerado para os três grupos foi o analfabetismo, na 

medida em que parte do questionário era autoadministrado, embora em presença do entrevistador. 
A administração dos instrumentos cumpriu todos os requisitos éticos que garantem 

e recolhidos sem associação física à restante informação coletada. 
A sequência dos procedimentos foi a seguinte: 
1. Leitura e preenchimento do formulário de consentimento;
2. Entrevista de despiste de tratamento do consumo de substâncias (apenas para o grupo 3); 
3. Entrevista estruturada. 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva (frequências absolutas 
e relativas, médias e respetivos desvios-padrão) e estatística inferencial. Nesta usou-se o teste 
Anova para medidas repetidas, o teste do Qui-quadrado de independência e o teste Anova One

distribuição e o pressuposto de homogeneidade de variâncias foram analisados com os testes 
de Kolmogorov-Smirnov e teste de Levene. Nas situações em que a dimensão das amostras era 
superior a 30 aceitou-se a normalidade de distribuição de acordo com o teorema do limite cen-

20% das células com frequências esperadas inferiores a 5 foi analisado. As diferenças foram 

p p

A análise estatística foi efetuada com o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 
versão 20).
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Resultados

Relacionamentos e Parceiros

participantes ao longo da vida e no último ano. Para além disto, tentamos avaliar se os parcei-
ros do último ano representavam na altura uma relação amorosa estável. Junto dos sujeitos 
que responderam positivamente à questão do parceiro estável, exploramos a existência de 
relacionamentos sexuais extraconjugais.

Os dados obtidos revelaram que a maioria dos participantes de todos os grupos teve múltiplos 
parceiros ao longo da vida, contudo no último ano a maioria referiu a existência de apenas um 
parceiro (G1: 81.7%, G2: 69.5%, G3: 78.5%). Contudo, há a ressaltar que quatro sujeitos do G1 (4.9%) 
referiram mais de 10 parceiros no último ano, contra dois do G2 (2.4%) e um do G3 (1.2%).

 Neste domínio pretendemos averiguar, para além da perceção do risco individual dos 
participantes, a existência de comportamentos de risco efetivos para a infeção pelo VIH/SIDA. 

Dados do grupo 1 (G1) – dependentes de álcool.  

A análise das variáveis centradas nos conhecimentos e práticas de comportamentos de 
risco revelou que o G1 apresentou 14 participantes (17.1%) que desconheciam saber o que são 
comportamentos de risco (Tabela 1). Relativamente a este ponto importa ressaltar que sempre 
que um participante respondia negativamente à questão “sabe o que são comportamentos de 

segunda questão deste ponto incidia sobre a perceção dos comportamentos de risco dos pró-

Relativamente à perceção individual sobre os comportamentos de risco 68.3% (n = 56) 
do G1 referiu não ter este tipo de comportamento. No entanto quando aprofundamos esta 

74.4% (n = 61) da amostra já havia tido relações sexuais sem preservativo, que 22% (n = 18) já 
praticou sexo sem preservativo com desconhecidos e que a mesma percentagem teve relações 
sexuais das quais não se lembrava como teriam acontecido, este último mais frequente no 
G1 e no G2, deixando espaço para subentender a alteração do estado de consciência subjacen-

serviços das(os) trabalhadoras(es) do sexo, que foram referidos por 19.5% (n = 16) do total da 
amostra e que representam 28.8% da amostra masculina. Outro comportamento referido, mas 
por menor percentagem de sujeitos, foi a prática de sexo em grupo (4.9%, n
respeito à partilha de seringas, este comportamento não foi relatado pelos participantes deste 

este grupo tem uma média de 2.05 (DP = 1.33) comportamentos de risco por sujeito, sendo 
a mediana de dois comportamentos.

Dados do grupo 2 (G2) – dependentes de drogas ilícitas.

n = 54) 

de risco, destaca-se o sexo sem preservativo referido por 79.3% (n = 65) dos sujeitos, as práticas 
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sexuais com desconhecidos (43.8%, n = 35), as relações sexuais que não se lembram como 
aconteceram (21.3%, n  
n

injetada, apenas 16.3% (n = 13) referiu já ter partilhado seringas. No entanto outro comporta-
mento foi referido por 10% (n = 8) da amostra e refere-se à prática de sexo em grupo. Relativa-

-
mentos por cada sujeito da amostra, a média é de 2.30 (DP = 1.58), sendo a mediana 
equivalente a dois comportamentos de risco por sujeito. 

Dados do grupo 3 (G3) – grupo de não dependentes.

n = 77) dos participantes sabia o signi-
n = 28) referiu já ter tido este tipo de compor-

tamento. Contudo, na análise aprofundada pudemos perceber que 79.3% (n = 65) já havia tido 
sexo sem preservativo e que 12.2% (n = 10) já o teria feito com desconhecidos. A prática  
de sexo que pressupõe a alteração da consciência provocada pelo consumo de substâncias 
(“relações sexuais que não se lembra como aconteceram”), apenas foi referida por dois sujeitos 
(2.5%), assim como o sexo em grupo que foi referido por 7.3% (n = 6). A prática de sexo com 
prostitutas(os) também foi a menor dos três grupos (Tabela 1), referida por apenas cinco sujeitos 
(6.1%), ( ²(2) = 8.401, p = .015). Já a partilha de seringas, também tal como esperado, não foi 
referida por nenhum dos participantes deste grupo. Quanto à média dos comportamentos 
de risco deste grupo, ela situa-se nos 1.33 (DP = .97), apresentando uma mediana de 1 compor-

as frequências relativas aos conhecimentos e práticas de comportamentos de risco, as diferenças 
entre os grupos também se encontram descritas na Tabela 1. 



Margarida Maria Soliz Machado Pinto Fernandes, Zélia Ângela Tato de Macedo Teixeira  

84

Tabela 1

Frequências das Variáveis Relativas aos Conhecimentos e Práticas de Comportamentos de Risco  

para os Grupos 1, 2 e 3 e Diferenças entre Grupos 

Variáveis
G1 

(n = 82)
G2 

(n = 82)
G3

(n = 82)
2 

n % n % n %

Sabe o que são comportamentos de risco

10.28 (p = .006)Sim 68 82.9 77 93.9 78 96.3

Não 14 17.1 5 6.1 3 3.7

Perceção dos seus comportamentos de risco

Sim 26 31.7 28 35 54 65.9 24.16 (p = .001)

Não 56 68.3 52 65 27 32.9

Prática de sexo sem preservativo

Sim 61 74.4 65 79.3 65 79.3 .94 (p = .626)

Não 21 25.6 17 20.7 16 19.5

Partilha de seringas

27.68 (p < .001)Sim 0 0 13 16.3 0 0

Não 82 100 67 83.8 82 100

Prática de sexo em grupo

Sim 4 4.9 6 7.3 8 10 4.19 (p = .473)

Não 78 95.1 76 92.7 72 90

Relações sexuais que não se lembra 
como aconteceram
Sim 18 22 2 2.5 17 21.3 15.22 (p < .001)

Não 64 78 79 97.5 63 78.8

Sexo sem preservativo com desconhecido

Sim 18 22 10 12.2 35 43.8 21.43 (p < .001)

Não 64 78 72 87.8 45 56.3

Recorrer aos serviços das trabalhadoras  
do sexo
Sim 16 19.5 5 6.1 17 21.3 8.40 (p = .015)

Não 66 80.5 77 93.9 63 78.8

Como pudemos constatar, a maioria dos participantes do G1 e do G3 referiu que nunca 
teve comportamentos de risco (G1: 68.3%; G3: 65%), apenas o G2 surge com a maioria dos seus 
elementos (65.9%) a considerar já ter estado em situações de risco para a infeção pelo VIH/SIDA. 

-
tamentos relacionados com as práticas sexuais foram os que obtiveram valores mais elevados 
em todos os grupos, estando os comportamentos relativos ao uso do preservativo no topo das 
práticas sexuais de risco.
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Com a análise seguinte pretendemos perceber se os participantes já haviam tido relações 
sexuais sob o efeito do álcool, e para averiguarmos o risco tentamos perceber se os parceiros 
sexuais foram ocasionais e se tinham usado preservativo nessas ocasiões. Também tentamos 

sexual, explorando qual o seu efeito.
Dados do grupo 1 (G1) – dependentes de álcool.

Quando analisamos a associação entre consumo de álcool e as relações sexuais ressaltam os 
valores apresentados pelo G1 (Tabela 2), onde se constata que para além dos 85.4% (n = 70) da 
amostra que já teve relações sexuais sob o efeito do álcool, 60% (n = 42) dos participantes referiu 
nunca ter usado o preservativo nessas ocasiões e 24.5% (n = 17) assumiu tê-lo feito apenas algumas 

n = 11) dos 
casos o parceiro era sempre ocasional. Quanto ao peso do álcool na decisão de iniciar a relação 
sexual naquelas ocasiões, 75.4% (n = 52) dos participantes disseram que não, assumindo que mes-
mo sem o álcool a prática sexual teria acontecido. Contudo, 87.3% (n = 69) considera que o álcool 
interfere na sua relação sexual, sendo paradoxalmente, os itens relativos à desinibição (35.3%, 
n = 24) e inibição (25.4%, n = 17) os que congregam o maior número de respostas positivas.

Dados do grupo 2 (G2) – dependentes de drogas ilícitas.

Relativamente ao G2, considerado de alto risco para as infeções sexualmente transmissíveis, 
apesar de 75% (n = 57) ter referido que já teve relações sexuais sob o efeito do álcool, 32.8% 
(n = 19) usou sempre preservativo nestas ocasiões e 46.6% (n -

n = 30) e para 19% (n
no processo de tomada de decisão em iniciar ou não a relação sexual, registamos que 35.1% 
(n = 20) se não estivesse sob o efeito do álcool não teria iniciado a relação sexual. É de salientar 
que 71.9% (n = 46) dos participantes do G2 referiu que esta substância também interferia no seu 
relacionamento sexual. Para a maioria (72.1%, n = 31), o seu efeito é de desinibição, e contraditoria-
mente, também é percebido como excitante (23.3%, n = 10) e como relaxante (20.9%, n = 9).

Dados do grupo 3 (G3) – grupo de não dependentes.

A análise dos dados do G3 relativa à associação entre álcool e relacionamento sexual 
demonstrou que mais de metade (65.8%, n = 52) dos participantes nunca teve relações sexuais 
sob o efeito do álcool. Dos que tiveram, 61.5% (n
e 23.1% (n = 6) nunca usaram o preservativo nestes casos. Há que referir que para 53.6% (n = 15) 

Relativamente à interferência do álcool na tomada de decisão em iniciar a relação sexual, 
a maioria dos sujeitos (85.7%, n = 24) referiu não existir. Quanto à interferência no relaciona-
mento sexual, 62.2% (n
sexual. Para a maioria (60.9%, n = 14), esta interferência transparece na maior desinibição e para 
26.1% o álcool promove a excitação, só para 4 sujeitos (17.4%) é que o álcool funciona como 
relaxante na relação sexual. 

A Tabela 2 congrega os resultados dos três grupos concernentes às frequências das variáveis 
relativas à associação entre consumo de álcool e relações sexuais e os resultados relativos às 
diferenças entre grupos. 
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Tabela 2

Frequências das Variáveis Relativas à Associação entre Consumo de Álcool e Relações Sexuais  

para os Grupos 1, 2 e 3 e Diferenças entre Grupos

Variáveis
G1 

(n = 82)
G2 

(n = 82)
G3

(n = 82)
2 

n % n % n %

Relações sexuais sob o efeito do álcool

49.24 (p < .001)Sim 70 85.4 57 75 27 34.2

Não 12 14.6 19 25 52 65.8

Usou preservativo  

Nunca 42 60 12 20.7 6 23.1

26.45 (p < .001)Algumas vezes 17 24.5 27 46.6 16 61.5

Sempre 11 15.5 19 32.8 4 15.4

O parceiro era ocasional

Nunca 35 50.7 17 29.3 12 42.9

10.46 (p = .033)Algumas vezes 23 33.3 30 51.7 15 53.6

Sempre 11 16 11 19 1 3.6

Teria iniciado a relação sexual se não 
estivesse sob o efeito do álcool
Sim 52 75.4 37 64.8 24 85.7 4.34 (p = .114)

Não 16 24.6 20 35.1 4 14.3

O álcool interfere no relacionamento sexual

Sim 69 87.3 46 71.9 23 62.2
8.69 (p = .013)

Não 10 12.7 18 28.1 14 37.8

Álcool como desinibidor

Sim 24 35.3 31 72.1 14 60.9 15.26 (p < .001)

Não 44 64.7 12 27.9 9 39.1

Álcool como inibidor

Sim 17 25.4 3 7 2 8.7 7.66 (p = .022)

Não 50 74.6 40 93 21 91.3

Álcool como excitante

Sim 13 19.4 10 23.3 6 26.1 0.53 (p = .768)

Não 54 80.6 33 76.7 17 73.9

Álcool como relaxante

Sim 4 9 9 20.9 4 17.4 3.29 (p = .193)

Não 63 91 34 79.1 19 82.6

Álcool com outro efeito

Não refere 68 82.9 81 98.8 80 97.6

0.43 (p = .187)

Atrasa o orgasmo 2 2.4 0 0 0 0

Dá mais força 2 2.4 0 0 0 0

Impotência 1 1.2 0 0 1 1.2

Outro 9 11.1 1 1.2 1 1.2
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-
mar que a maioria dos elementos dos grupos de consumidores de substâncias (G1 e G2) já teve 
relações sexuais sob o efeito do álcool (G1: 85.4%, G2:75%), ao contrário do G3 em que a maioria 

que o uso do preservativo nestas ocasiões não é consistente. A maioria dos participantes do 

G3: 61.5%), ( ²(2) = 26.455, p < .001). A acrescentar ao risco para a infeção pelo VIH/SIDA que 

com o parceiro estável, sendo o G2 o grupo que mais relações sob o efeito do álcool tem com 
parceiros ocasionais (70.7%), seguindo-se o G3 (57.2%). Já o G1, nestes casos, tem na maioria das 

-

que maioria dos participantes de todos os grupos (G1: 75.4%, G2: 64.8%, G3: 85.7%) considerou 
não haver interferência, pois, mesmo que não estivessem sob o efeito do álcool, teria tido relações 
sexuais naquelas ocasiões.

nas relações sexuais (G1: 87.3%, G2: 71.9%, G3: 62.2%), sendo a desinibição o efeito mais referido 
pelos três grupos (G1: 35.3%, G2: 72.1%, G3: 60.9%).

Tentamos com a análise que se segue conhecer a realidade relativa à deteção do VIH/SIDA 

de deteção e no caso de o terem feito, qual o resultado (positivo ou negativo).

diferenças entre os três grupos. 
Desta análise podemos concluir que a maioria dos elementos, de todos os grupos, não 

se preocupava em obter informação sobre o despiste do VIH/SIDA dos seus parceiros antes da 

esta informação perguntando diretamente ao parceiro se já tinha feito o teste (G1: 89%, G2:85.2%, 
G3: 100%). Contudo, também constatamos que metade dos elementos do G1 (50%) e mais 

em que 97.5% já o havia feito. 
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Tabela 3

Frequências das Variáveis Relativas ao Despiste do VIH/SIDA para os Grupos 1, 2 e 3  e Diferenças  

entre Grupos

Variáveis
G1 

(n = 82)
G2 

(n = 82)
G3

(n = 82)
2 

n % n % n %
Costuma obter informação sobre despiste  
do VIH/SIDA junto dos parceiros

8.66 (p = .013)Sim 19 23.5 37 46.3 21 31.3

Não 62 76.5 43 53.8 46 68.7

De que forma

Pergunta 16 89 29 85.2 17 100

26.45 (p < .001)Pede/faz análises 1 5.5 4 11.7 0 0

Outro 1 5.5 1 2.9 0 0

Realizou teste VIH/SIDA 

Sim 41 50 79 97.5 37 45.7
58.54 (p < .001)

Não 41 50 2 2.5 44 54,3

Porque realizou o teste

Desconfiança/dúvida 11 27.5 21 26.9 5 13.5

22.36 (p < .001)
Pedido do médico 23 57.5 44 56.4 8 21.6

Burocracias 4 10 5 6.4 9 24.3

Outra razão  2 2.4 8 10.3 15 40.5

Resultado do teste 

Positivo 3 7.5 11 13.9 0 0 6.92 (p = .031)

Negativo 37 92.5 68 86.1 37 100

Parceiro realizou o teste

Sim 17 42.5 43 60.6 20 52.6 6.41 (p = .041)

Não 23 57.5 28 39.4 17 47.4

Resultado do teste do parceiro

Positivo 1 5.9 8 20.5 0 0 1.45 (p = .485)

Negativo 16 94.1 31 79.5 20 100

Porque não fez teste 

Medo do resultado 0 0 0 0 1 2.5

1.45 (p = .485)

Não interessa/não precisa 12 32.4 0 0 18 45

Nunca pensou nisso 20 54.1 2 100 15 37.5

Outra razão 2 5.4 0 0 0 0

Mais do que uma resposta 3 8.1 0 0 6 15

(45%) considerarem que não tinha interesse e que não precisavam ou então não o tinham feito 
por estarem despreocupados, referindo que nunca tinham pensado nisso (G1: 54.1%, G2: 100%, 
G3: 37.5%). 

a maioria dos participantes do G1 e do G2, o pedido do médico (G1: 57.5%, G2: 56.4%, G3: 21.6%). 
Para o G3 as motivações, claramente extrínsecas, dividem-se também pela necessidade de 
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que apesar de ser negativo para a maioria dos elementos dos vários grupos (G1: 92.5%, 
G2: 86.1%, G3:100%), encontramos 7.5% de resultados positivos para o G1 e 13.9% de resultados 
positivos para o G2.

nenhum dos parceiros do G3 teve um resultado positivo. 

A seguinte análise pretendeu aprofundar as questões relativas aos consumos de álcool 
e de drogas dos participantes, como a idade do primeiro contacto com as substâncias, a idade 
de instalação do consumo nocivo de álcool e as quantidades de bebida consumidas por dia 
medidas em unidades de medida padrão. Nas variáveis relativas ao consumo de drogas ilícitas, 

e qual a situação atual dos participantes face ao seu consumo.  
-

mitida por lei por lei e também antes da idade estabelecida como mais segura que são os 18 
anos, devido às questões de maturação biológica. O G1 foi o grupo que apresentou idades mais 
baixas de início (11-15 anos: 40%), o G2 e o G3 apesar do seu início também precoce começou 
ligeiramente mais tarde entre os 16 e os 20 anos (G2: 51.5%, G3: 67.2%). A instalação de pa-
drões nocivos de uso de álcool pressupõe uma continuidade no consumo desde o primeiro con-
tacto, para este nível apenas o G1 e o G2 apresentam valores, sendo a adolescência a idade de 
instalação desta forma de beber tanto para o G1 (16-20 anos: 23.8%) como para o G2 (16-20 
anos: 54.1%). Já as quantidades de bebida consumida por dia antes do início do tratamento (va-
lores apenas para o G1 e G2) mostram que o G1 é o que mais álcool consome (mais de 10 unidades 
por dia: 64.2%).

Análise inferencial     

mais detalhada dos dados. 
O primeiro objetivo pretendia avaliar se os três grupos se distinguem quanto à perceção 

dos comportamentos de risco.

mais elevada de sujeitos do grupo com dependência de drogas ilícitas (Tabela 4) com perceção 
de comportamentos de risco (65.9% vs. 31.7% e 34.1%), ( (2)= 24.164;  p = .001), quando compa-
rado com os outros dois grupos. Eventualmente a intervenção efetuada nos serviços de saúde 

-
-

mente aos seus comportamentos que os colocam em maior risco de se infetarem pelo VIH/SIDA.
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Tabela de Contingência das Variáveis “Grupo” e  Autoperceção de Comportamentos de Risco 

Grupo
Total

G1 G2 G3

Auto-perceção dos 
comportamentos de risco

Não Frequência 56 28 54 138

% Grupo 68.3% 34.1% 65.9% 56.1%

Sim Frequência 26 54 28 108

% Grupo 31.7% 65.9% 34.1% 43.9%

Total Frequência 82 82 82 246

% Grupo 100% 100% 100% 100%

Relativamente ao objetivo dois, determinar se o grupo de pessoas com dependência de 
álcool e o grupo de pessoas sem dependência de substâncias apresentam menos comportamentos 
de risco efetivos que o grupo das pessoas com dependência de drogas ilícitas, pareceu-nos 
pertinente explorar se nesta amostra o grupo dos dependentes de drogas ilícitas também 
cumpria os requisitos de ser o grupo com mais comportamentos de risco, quando comparado 
com os restantes grupos. 

Os resultados obtidos (Tabela 5) demonstram que as diferenças no número de comporta-
F(2); 154.251) = 16.213; p < .001. O teste 

de comparação múltipla a posteriori (Tabela 5) indica-nos que as diferenças significativas 
se encontram entre os sujeitos do grupo sem dependência de substâncias e os dos grupos de 

mais baixo (1.33 vs. 2.05 e 2.38). 

Tabela 5

Significância das Diferenças Entre os Grupos Relativamente aos Comportamentos de Risco 

G1 G2 G3 Sig.

M DP M DP M DP

Comportamentos de risco 2.05 1.33 2.38 1.57 1.33 0.96 .000 *

*p
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Comparação dos Grupos Segundo o Teste De Tukey 

N
Subset for alpha = .05

1 2

1.33

2.05

Sig. 1.000

Curiosamente, o que estes resultados demonstraram foi que o grupo dos dependentes 
de álcool não se diferencia do grupo de dependentes de drogas ilícitas, relativamente aos 
comportamentos de risco. 

Na exploração do objetivo três, que pretendia avaliar se os três grupos apresentam 

encontram-se na Tabela 7. 


integração das UA no IDT.I.P., os sujeitos do grupo dos dependentes de drogas ilícitas continuam 

Tabela 7

Tabela de Contingência das Variáveis “Grupo” e Realização de VIH/SIDA

Grupo
Total

G1 G2 G3

Realização do teste  
de despiste do VIH/SIDA

Não Frequência 41 2 44 87

% Grupo 50% 2.5% 54.3% 35.7%

Sim Frequência 41 79 37 157

% Grupo 50% 97.5% 45.7% 64.3%

Total Frequência 82 81 81 244

% Grupo 100% 100% 100% 100%

(Tabela 8), permitem-nos apurar que há uma proporção mais elevada de sujeitos do grupo de 
dependentes de drogas ilícitas cujo resultado do teste de despiste do VIH/SIDA foi positivo 
(13.9% vs. 7.5% e .0%), ( (2) = 6.967, p = .030).
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Análise das Diferenças na Proporção do Resultado do Teste do VIH/SIDA Entre os Três Grupos

Grupo
Total

G1 G2 G3

Resultado do teste  
de despiste do VIH/SIDA

Não Frequência 37 68 37 142

% Grupo 92.5% 86.1% 100.% 91.%

Sim Frequência 3 11 0 14

% Grupo 7.5% 13.9% 0% 9%

Total Frequência 40 79 37 156

% Grupo 100% 100% 100% 100%

análise comparando apenas o G1 e o G2. Os resultados demostraram que as diferenças relativas 
p

diferenças anteriormente encontradas, possivelmente se sustentam na frequência nula de testes 
positivos do G3.

Discussão 

em que têm lugar e, nesse sentido, devem salientar o paradigma político, social e institucional 
em que decorrem. A recolha dos dados da amostra deste estudo decorreu num tempo político, 

imprimiu enormes mudanças na reforma do Estado, que tiveram repercussões não só ao nível 
do bem-estar e sobrevivência da população, mas também ao nível das instituições e serviços 
públicos. Um exemplo dessa mudança, foi a extinção, em 2012, do IDT, no qual os serviços 

– CRA) tinham sido integrados em 2007. 

acarretar enormes vantagens se as sinergias de conhecimentos forem aproveitadas. Este foi 

de práticas, facto que parece não ter acontecido, espelhando uma sensibilidade política e técnica 
que continua a discriminar positivamente dependentes de drogas ilícitas, não acontecendo 
o mesmo com os dependentes de álcool. 

Segundo Fernandes e Teixeira (2010), os dados epidemiológicos portugueses sobre a infeção 

como primeiro passo para a fundamentação do objetivo geral deste estudo. Como já referimos, 
a recolha da amostra, ocorreu num tempo de mudanças (integração das Unidades de Alcoologia 

respeito. Esta estrutura integrava como uma boa prática, o aconselhamento, deteção e referen-
ciação do VIH/SIDA em todas as suas equipas de tratamento. 
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de alto risco, e consequentemente taxas de infeção pelo VIH/SIDA superiores a 5%. Se a inclusão 
dos consumidores de drogas ilícitas nesta subpopulação é consensual, o mesmo já não acontece 
com os dependentes de álcool. Contudo, apesar de não existirem dados em termos nacionais 
ou mesmo internacionais relativamente à taxa de infeção destes sujeitos, como já referimos, 

-

de drogas ilícitas, embora ambos os grupos façam parte da mesma instituição de intervenção 
no problema da dependência – o IDT. Este facto demonstra que a prática comum de ras-
treio do VIH/SIDA do IDT não foi alargada aos dependentes de álcool. 

-
mos que a percentagem de dependentes de álcool com teste de VIH/SIDA positivo foi de 7.5% 
contra 13.9% de sujeitos do grupo de dependentes de drogas ilícitas, mas registamos igualmente 

-
te à frequência de seropositivos, ao contrário do que aconteceu com o grupo de sujeitos sem 
dependência, cuja frequência de resultados positivos no teste do VIH/SIDA foi nula. Estes dados 

é superior a 5%, sustentando, deste modo, a importância do protocolo de despiste dos serviços 

Apesar de termos consciência que o constructo de perceção do risco é subjetivo e multidi-

grupo dos dependentes de drogas ilícitas tem maior perceção dos seus comportamentos de risco 
que o grupo dos dependentes de álcool e que o grupo sem dependência de substâncias. Aliás, a 

Estes resultados parecem dar resposta a uma das nossas dúvidas que era se os dependentes de 
álcool teriam uma auto-perceção de risco idêntica à das pessoas sem dependência, ou seja, à 
população geral.

-
mos que a maioria dos elementos, tanto do grupo de pessoas com dependência de álcool como 
do grupo de pessoas com dependência de drogas ilícitas, teve dois ou mais comportamentos de 
risco, sendo os mais frequentes a prática de sexo sem preservativo e a recorrência aos serviços 
da(o)s trabalhadora(e)s do sexo. Estes dois grupos (G1 e G2), quando comparados com o grupo de 

-

para a infeção pelo VIH/SIDA (Fisher et al., 2010; Shuper et al., 2010). Esta associação muito 
centrada nos efeitos do álcool, assume que a desinibição provocada pelo consumo está muitas 
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de álcool não se diferencia do grupo de dependentes de drogas ilícitas relativamente à prática de 

são equiparados em termos dos comportamentos que os colocam em risco de se infetarem 

álcool na noção de população chave em maior risco de infeção pelo VIH/SIDA, a par dos de-
pendentes de drogas ilícitas.  

Conclusão

 Este estudo emergiu da necessidade de responder a algumas dúvidas que se levantaram 
relativamente à infeção pelo VIH/SIDA em dependentes de álcool. 

No decorrer da presente investigação que pretendia abrir o leque do conhecimento acerca 
da associação entre álcool e VIH/SIDA em Portugal, deparamo-nos com muitas perguntas que 

conclusões, com implicações para a prática, podem ser retiradas dos dados encontrados. 
Aquela que mais depressa nos surge prende-se com a necessidade, por nós percebida, de 

alargar o corpo de conhecimento sobre uma população que, tendo reconhecidamente compor-

físicas às quais não podemos fugir. Sequelas inerentes ao evoluir do problema e centradas nos 
consumidores, mas também suscitadas por comportamentos de risco para a saúde, quer de cada 
um destes indivíduos, quer dos que lhe possam estar mais próximos, nomeadamente quando 
falamos de VIH/SIDA. Deste modo, indo ao encontro da questão central de investigação que se 
focou numa análise detalhada sobre a possibilidade de os dependentes de álcool se constituírem 

comportamentos de alto risco para a infeção pelo VIH/SIDA. Os resultados obtidos guiaram-nos 

ao que se tem feito ao nível da intervenção nas áreas das dependências e do VIH/SIDA. 
Seguidamente, e tendo em linha de conta o que encontramos em termos de auto-perceção 

do presente estudo. Na realidade, percebemos que a perceção de risco é um constructo demasia-

SIDA. Apesar disto, consideramos prioritária a abordagem da sexualidade junto desta popula-

registo preventivo e educativo.
Uma outra limitação prende-se com o facto de a inclusão de participantes em cada um dos 

grupos se basear em auto-relatos quanto aos comportamentos de uso e abuso de substâncias, 

área de eventual investimento de pesquisa a avaliação da perceção e prática de comportamentos 
de risco em consumidores de de álcool e com consumo nocivo para além dos dependentes desta 
substância.
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Finalmente, recomendamos a implementação do que consideramos ser uma boa prática e 
que consiste no treino e formação das estruturas de saúde e dos seus técnicos, na consideração 
da avaliação do VIH/SIDA, descartando gradualmente os preconceitos associados, não só à 
doença, mas também a todo o processo de detecção da

mesma. Como já referimos, a população de pessoas com problemas ligados ao álcool, no-
meadamente os dependentes de álcool, parece não se diferenciar de uma parcela da população 
sentinela para o VIH/SIDA como são os consumidores de drogas ilícitas. 
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