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Resumo  

Introdução: O consumo de álcool durante o período gestacional ocasiona 
danos à formação do embrião e ao desenvolvimento do feto. Objetivo: 
validar a versão em português do questionário T-ACE traduzido e adaptado 
culturalmente para o uso em gestantes brasileiras, em uma população de 
gestantes da cidade de Campinas. Métodos: Trata-se de um estudo 

metodológico e diz respeito à investigação de métodos de obtenção, 
organização e análise de dados, que objetiva a elaboração, a adaptação, a 
validação e a avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa. Os 
instrumentos, na elaboração do relatório final, deverão demonstrar se 
realmente são confiáveis para coleta de dados a que se destinam. 
Resultados: Com a aplicação do T-ACE foi observada a ocorrência de 12 

grávidas (35,3%) com escores igual ou superior a dois pontos, indicando alta 
suspeição para um consumo alcoólico de risco durante a gestação, 
compondo, portanto, o grupo caso positivo. Dentre estas, o grupo de 
gestantes com pontuação inferior ao ponto de corte e consideradas como 
caso negativo para o rastreamento do T-ACE foi composto de 22 gestantes 
com pontuação de zero a um ponto, totalizando (64,7%) casos negativos. 
Nem todas as gestantes que frequentavam a consulta de pré-natal foram 
orientadas quanto à importância do não consumo de bebida alcoólica 
durante a gestação. Considerações Finais: Sendo assim, o estudo 
demonstrou que existem gestantes consumindo uma substância 
sabidamente teratogênica, além de estarem sendo negligenciadas na 
assistência de saúde recebida. Considera-se que para a validação de critério 
concorrente dos escores coletados, será necessário dar continuidade à 
coleta de dados, de maneira a constituir uma amostragem igual ou superior 
a 50 participantes. 
 
Descritores: Complicações na gravidez. Cuidado pré-natal. Questionários. 
Troca materno-fetal. 
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Introdução 

O uso do álcool durante a gravidez é motivo de grande preocupação e 

os danos ocasionados ao concepto pelo uso da substância, considerada 

teratogênica, irão variar de acordo com a idade gestacional (KAUP, 

MERIGHI e TSUNECHIRO, 2001). Os efeitos teratogênicos relacionados ao 

consumo de álcool foram denominados como síndrome alcoólica fetal (SAF), 

aproximadamente, na década de 70. A SAF é uma condição irreversível, 

caracterizada por anomalias craniofaciais típicas, deficiência de crescimento, 

disfunções do sistema nervoso central, dentre outras malformações 

associadas (FREIRE et al., 2005). 

Para entender a síndrome é necessário saber que o mecanismo 

fisiológico de nutrição fetal caracteriza-se a partir do momento da 

fecundação, na relação de dependência entre mãe e o novo ser que começa 

a se desenvolver o que constitui, na realidade, a integração de dois seres 

em um mesmo organismo, suscetíveis a todas as ações ou influencias que 

venham envolvê-los (FABRI, 2002). 

A exposição fetal ao álcool é definida pela quantidade ingerida, idade 

gestacional, estado nutricional, e capacidade de metabolização materna e 

fetal. Porém, independentemente, é recomendada a abstinência alcoólica 

durante a gestação, devido ao fato de não haver na literatura estudos que 

comprovem com segurança, a quantidade a ser ingerida neste período 

(FREIRE et al., 2005). O consumo de álcool durante a gestação também 

está associado ao aumento do número de abortos e a fatores 

comprometedores do parto, como risco de infecções, deslocamento 

prematuro de placenta, hipertonia uterina, prematuridade do trabalho de 

parto e líquido amniótico meconial (PARKS et al 1996). 

Em um estudo com 445 mulheres, muitas delas afirmaram que 

consumiam bebida alcoólica durante a gestação, sem saber dos riscos, e 

também negaram terem sido questionadas sobre o hábito de ingerir bebidas 

alcoólicas durante neste período, pelos profissionais de saúde que 

acompanhavam o seu pré-natal. Observa-se que a ocorrência de alcoolismo 



 3 

é subdiagnosticada durante a gestação, provavelmente pelo despreparo dos 

profissionais da saúde para investigar adequadamente, ou valorizar as 

queixas compatíveis com o hábito de beber (KAUP, MERIGHI e 

TSUNECHIRO, 2001).  

A avaliação adequada sobre o consumo de álcool durante a gestação 

é condição fundamental para a prevenção da SAF. Entretanto, a assistência 

pré-natal no Brasil, ainda necessita desenvolver rotinas e instrumentos 

confiáveis que respaldem os profissionais de saúde nas ações de prevenção 

e diagnóstico precoce para os problemas relacionados ao consumo de álcool 

(FABRI, FURTADO e LAPREGA, 2007). 

Sokol, Martier e Ager (1989 apud FABRI, FURTADO e LAPREGA, 

2007) publicaram o questionário Tolerance, Annoyed, Cut down e Eye-

opener (T-ACE), originalmente em língua inglesa, com o objetivo de detectar 

na gestante o risco da prática do consumo de álcool. 

Em 2002, Fabri traduziu, adaptou e validou o questionário T-ACE 

(Tolerance, Annoyed, Cut down e Eye-opener), produzido originalmente em 

língua inglesa. A versão brasileira do T-ACE, ao ser testado quanto à 

confiabilidade e validade, demonstrou ser um instrumento de medida 

adequado quanto aos critérios de desempenho, que o qualificam como uma 

ferramenta básica para o rastreamento do consumo de álcool durante a 

gravidez. Dessa maneira, pode-se afirmar que sua utilização é 

recomendável nas rotinas e práticas dos serviços obstétricos devido à 

tendência de aumento do consumo alcoólico feminino, dificuldades para 

identificação do abuso de álcool pela gestante e riscos de problemas de 

desenvolvimento nos filhos (FABRI, FURTADO e LAPREGA, 2007). 

Observa-se, mediante levantamento da literatura, que existe uma 

carência de instrumentos de medida para o rastreamento do consumo de 

álcool entre gestantes. Pondera-se, que a versão brasileira do questionário 

T-ACE é uma ferramenta com propriedades de medida confiáveis. Sendo 

assim, argumenta-se a importância dos instrumentos originais ou adaptados 

serem avaliados e reavaliados por diferentes pesquisadores, em distintas 
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culturas e situações clínicas, para que dessa maneira seja possível avaliar e 

comparar seu desempenho mediante outros estudos. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo consistiu em verificar o 

desempenho da versão brasileira do questionário T-ACE em uma amostra 

distinta da do estudo inicial de tradução, adaptação cultural e validação do 

instrumento original. 

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo metodológico e diz respeito à investigação de 

métodos de obtenção, organização e análise de dados, que objetiva a 

elaboração, a adaptação, a validação e a avaliação de instrumentos e 

técnicas de pesquisa. Os instrumentos, na elaboração do relatório final, 

deverão demonstrar se realmente são confiáveis para coleta de dados a que 

se destinam (POLIT, BECK e HUNGLER, 2004). 

Foram entrevistadas 10 gestantes de um curso preparatório para 

gestação, parto e puerpério de uma instituição sem fins lucrativos, e 24 

inscritas no SISPRENATAL de uma unidade básica de saúde do SUS. 

Foram incluídas no estudo as gestantes que tinham interesse e 

manifestarem o desejo de participar do estudo, e excluídas, aquelas que 

apresentarem incapacidade de compreender as instruções e responder 

verbalmente, ou por escrito os itens do questionário. 

Foram utilizados para a coleta de dados um instrumento específico 

para caracterização da amostra, juntamente com as quatro questões que 

integram a versão brasileira do questionário T-ACE (Tabela 1) que têm por 

finalidade levantar informações sobre a tolerância (Tolerance – T); investigar 

a existência de aborrecimento com relação às críticas de familiares e 

terceiros sobre o modo de beber da gestante (Annoyed – A); avaliar a 

percepção da necessidade de redução do consumo (Cut Down – C); e 

conseguir informações sobre a persistência do consumo e dependência, por 

meio de forte desejo e compulsão para beber durante a manhã (Eye-opener 

– E). Cada uma das quatro questões possui uma pontuação que varia de 

zero a dois pontos, para a primeira questão, e de zero a um ponto da 

segunda à quarta questão. 
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Este estudo obedeceu às normas regulamentadoras da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Assim, cada participante, antes de responder a entrevista, 

leu e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Anhanguera 

Educacional, o qual concedeu ao projeto de pesquisa um parecer favorável 

(Parecer n. 303.073/2013). 

Os dados obtidos, até o presente momento, foram inseridos em um 

banco de dados. Algumas análises comparativas para as variáveis 

sociodemográficas, condições gerais de saúde e do consumo de álcool das 

gestantes foram realizadas pela aplicação de análises univariadas, e de 

diferenças de proporções.  

 

Resultados 

Tabela 1 –  Estrutura e pontuação do questionário T-ACE. 

T – Qual a quantidade que você precisa beber para se sentir desinibida ou 
“mais alegre”? 
(avaliar conforme número de doses-padrão) 
Não bebo – 0 ponto  
Até duas doses – 1 ponto 
Três ou mais doses – 2 pontos 
 

A – Alguém tem lhe incomodado por criticar o seu modo de beber? 
Não – 0 ponto 
Sim – 1 ponto 
 

C – Você tem percebido que deve diminuir seu consumo de bebida? 
Não – 0 ponto 
Sim – 1 ponto 
 

E – Você costuma tomar alguma bebida logo pela manhã para manter-se bem 
ou para se livrar do mal-estar do “dia seguinte” (ressaca)? 
Não – 0 ponto 
Sim – 1 ponto 

T-ACE: Tolerance, Annoyed, Cut Down e Eye-opener 
 

Dentre as gestantes que participaram do estudo, a mais nova tinha 15 

e a mais velha 34 anos, e a idade gestacional informada variou entre sete e 

39 semanas gestacionais. Das entrevistadas, 17 (50%) eram solteiras, 10 

(29,5%) casadas, e sete (20,5%) unidas consensualmente, com renda 
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familiar, em sua maioria, de dois salários mínimos. Declararam como cor da 

pele branca (47,1%), parda (29,4%) e preta (23,5%). Afirmaram ter 

planejado a gravidez apenas 18 (52,9%) gestantes, e 16 (47,1%) negaram o 

planejamento. Referente à prática de atividade física, sete (20,6%) prativam 

(caminhada e hidroginástica), e 27 (79,4%) não realizavam nenhum tipo de 

atividade. Das gestantes, cinco (14,6%) eram fumantes (5/cigarros/dia), 

quatro (11,8%) declararam possuir alguma doença pré gestacional 

(hipotireoidismo, hipertensão e alergia), e cinco (14,6%) afirmaram ter 

desenvolvido alguma doença na gestação atual (hipertensão arterial 

gestacional, infecção do trato urinário, sífilis e anemia). Das 26 pacientes 

(76,5%) que receberam algum tipo de orientação acerca do uso de bebida 

alcoólica durante a consulta de pré-natal, 13 pacientes (50%) receberam a 

orientação do médico e as outras 13 (50%) receberam do enfermeiro. As 

demais oito (33,5%) gestantes negaram ter recebido qualquer tipo de 

orientação acerca desta abordagem.  

Referente ao consumo de bebida alcoólica na gestação (Tabela 2) 

segue a distribuição dos escores com a aplicação da versão em português 

do questionário T-ACE, em uma amostra de gestantes, usuárias dos 

serviços de Unidade de Saúde do SUS. 

 

Tabela 2 – Escores das gestantes para consumo de bebida alcoólica, 

segundo o T-ACE (n=34). Campinas, 2013. 

 
Variável 

 
Número de 

casos 

 
Porcentagem 

(%) 

 
Evidência 

 
Escore de zero a 1 
ponto 

 
22 

 
64,7% 

 
Caso negativo 

 
Escore igual a dois 
pontos 

 
05 

 
14,7% 

 
Caso positivo 

 Escore igual a três 
pontos 

 
03 

 
8,8% 

 
Caso positivo 

  
Escore igual a quatro 
pontos 

 
 

02 

 
 

5,9% 

 
 

Caso positivo 
 

  
Escore igual a cinco 
pontos 

 
02 

 
5,9% 

 
Caso positivo 



 7 

 

Dentre as participantes, 22 gestantes (64,7%) com pontuação de zero 

a um ponto, foram consideradas como “caso negativo” para o rastreamento 

do T-ACE. O T-ACE indicou a ocorrência de 12 grávidas (35,3%) com 

escores igual ou superior a dois pontos, indicando alta suspeição para um 

consumo alcoólico de risco durante a gestação, compondo, portanto, o grupo 

“caso positivo”. O grupo, composto pelos casos positivos, relatou que entre 

as bebidas consumidas, as preferidas eram a tequila, a vodka, a cerveja e o 

vinho. 

 

Considerações Finais 

Considera-se que o estudo deva prosseguir, visto o valor das 

informações obtidas até o presente momento. Existem mulheres, passando 

pela gestação, em total ignorância quanto aos malefícios do consumo do 

álcool neste período. Além da necessidade de triá-las quanto ao consumo 

desta substância, também é imprescindível instigar a conscientização dos 

profissionais de saúde que prestam assistência a essas gestantes, quanto à 

real necessidade de instituir em suas práticas diárias, esse tipo de 

abordagem. 

Como objetivo principal, está proposta a validação do T-ACE na 

população de gestantes da cidade de Campinas, para tanto, será necessária 

a continuidade da coleta de dados, de modo a perfazer uma amostragem 

igual ou superior a 50 sujeitos. Dessa maneira, a amostra maior permitirá 

analisar os valores de sensibilidade e especificidade, o valor preditivo 

positivo (VPP) e preditivo negativo (VPN), quando realizada a validação de 

critério concorrente com o padrão-ouro do estudo – os critérios da CID para 

Uso Nocivo e Síndrome de Dependência de Álcool. 

Sendo assim, é possível afirmar que existe a viabilidade de 

continuação do estudo, e dessa maneira, possam ser alcançados os 

objetivos inicialmente propostos. 

 

 

 



 8 

Referências 

 
FABBRI, C.E. Desenvolvimento e validação de um instrumento de 
rastreamento do uso nocivo do álcool durante a gravidez (T-ACE). 2002. 
Dissertação (Mestrado) em Medicina social. Universidade de São Paulo 
(USP) Ribeirão Preto. 
 
FABBRI, C. E.; FURTADO, E. F.; LAPREGA, M. R. Consumo de álcool na 
gestação: desempenho da versão brasileira do questionário T-ACE. Rev. 
Saúde Pública,  São Paulo,  v. 41,  n. 6, Dez.  2007.   
 
FREIRE, T. de M. et al. Efeitos do consumo de bebida alcoólica sobre o feto. 
Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro,  v. 27,  n. 7, Jul  2005.    

 
KAUP, Z. de O. L.; MERIGHI, M. A. B.; TSUNECHIRO, M. A. Avaliação do 
Consumo de Bebida Alcoólica Durante a Gravidez. Rev. Bras. Ginecol. 
Obstet.,  Rio de Janeiro,  v. 23,  n. 9, Oct.  2001. 

 
PARKS K. A. et al. Assessing alcohol problems in female DWI offenders. 
Alcohol Clin Exp Res. 1996; 20(3): 434-9. 
 
POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa 
em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5. ed., Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 487 p. 


