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PAI-PAD
Avenida Santa Luzia, nº 383, Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP    CEP: 14025-090
Tel: (16) 3904-9474  paipad@fmrp.usp.br ou paipadt@fmrp.usp.br

O que é o PAI-PAD ?

 PAI-PAD é a sigla do Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade, vinculado ao Núcleo de 
Pesquisa em Psiquiatria Clínica e Psicopatologia (NPCP/PAIPAD), fundado e coordenado pelo Prof. Dr. Erikson Felipe Furtado.

 É um programa de extensão universitária vinculado ao Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Desde 2006, é financiado pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo.

 Criado em 1999, estabeleceu uma parceria com o Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em 2002, quando iniciou o projeto de disseminação e implantação de Intervenções Breves em países em desenvolvimento. Desde então tem participado em 
atividades da OMS e da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) relacionadas às questões de prevenção e melhora da atenção aos problemas 
relacionados ao consumo de álcool e drogas.

 O NPCP/PAIPAD, desde 2001 desenvolve linhas de pesquisa voltadas para a questão do consumo de álcool e drogas na gestação (Projeto Gesta-
Álcool), o desenvolvimento de estratégias de intervenção breve para gestantes (Gesta-IntervBrev) e o estudo sobre problemas do desenvolvimento e saúde 
mental de crianças expostas ao álcool e drogas na gestação (Infanto-Álcool), incluindo a dosagem de marcadores do consumo de álcool através do mecônio (as 
primeiras fezes do recém-nascido).

 O PAI-PAD, através do Prof. Dr. Erikson Furtado, está presente no Comitê para o Desenvolvimento de Diretrizes sobre Uso de Álcool e Drogas na 
Gestação da Organização Mundial da Saúde. Entre os desdobramentos, encontra-se a criação de um serviço ambulatorial para o atendimento longitudinal de 
crianças com o Espectro de Transtornos Relacionados à Exposição Fetal ao Álcool, incluindo a Síndrome Fetal do Álcool, suas formas parciais e crianças 
expostas a outras drogas de abuso..
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Referente ao projeto: Fatores associados à eficácia de um modelo de 
intervenções breves para redução do consumo de álcool na gestação.
 Inclui referências bibliográficas. ISBN 978-85-903724-3-1

1. Gestação. 2. Álcool (Psiquiatria). 3. Intervenções breves. 4. Saúde
mental. I Aliane, Poliana Patrício II. Furtado, Erikson Felipe. III. Souza, 
Joseane de. IV. Esper, Larissa Horta. CDU 

616.89:613.81





2 3

M_01_r03_31-10-2012.indd   3 31/10/2012   13:35:56



4 5

M_01_r03_31-10-2012.indd   4 31/10/2012   13:35:56



4 5

M_01_r03_31-10-2012.indd   5 31/10/2012   13:35:58



6 7

M_01_r03_31-10-2012.indd   6 31/10/2012   13:35:58



6 7

M_01_r03_31-10-2012.indd   7 31/10/2012   13:36:00



8 9

M_01_r03_31-10-2012.indd   8 31/10/2012   13:36:01



8 9

Para todas as perguntas peça para a gestante responder com SIM ou NÃO. Caso ela se mostre em dúvida 
ou responda de forma vacilante (Por exemplo: “às vezes”, “não sei”), aja como se a resposta fosse NÃO.

- Para você, é importante parar de beber agora?

 Resposta SIM: Avance para a próxima pergunta.

Resposta NÃO: Avalie as crenças e expectativas da gestante sobre o uso de álcool e ofereça um contraponto 
para cada crença. Ao final, faça a mesma pergunte para a gestante novamente. Caso a resposta seja sim, avance 
para a próxima pergunta. Caso a resposta seja não, faça um sumário da sessão, agradeça e finalize.

Lista de crenças e contrapontos

Exemplo: “Eu tenho aqui uma lista com pensamentos que algumas pessoas podem ter sobre o uso de 
bebidas alcoólicas. Gostaria que você me apontasse com quais desses pensamentos você concorda.”

CRENÇAS/EXPECTATIVAS CONTRAPONTO

1 - Quando eu bebo me sinto mais corajosa 
para enfrentar os problemas da vida e a 
bebida me ajuda a aguentar as dores da vida.

1 - Menor controle dos comportamentos em 
situações públicas; menor controle sobre os 
filhos e a casa também.  A bebida diminui 
a capacidade de tolerar algumas situações, 
como, por exemplo, o comportamento dos 
filhos, e você age impulsivamente, podendo 
tornar-se agressiva. 
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2 - Quando eu bebo me sinto mais à vontade 
com outras pessoas ou consigo aguentar as 
pessoas que me incomodam. 

2 - Fica exposta a brigas e discussões com 
mais facilidade.

3 - Quando eu bebo fico mais relaxada e 
menos preocupada.

3 - Prejuízo da coordenação motora; 
vulnerável a acidentes; negligência do perigo 
eminente; menor consciência.

4 - Beber me dá sensação de liberdade ou 
poder.

4 - Uso continuado gera dependência, 
que é o oposto da liberdade. Menor nível 
de consciência, menor condição de fazer 
escolhas, de falar com propriedade, de 
decidir sobre si e sobre os outros.

5 - Se eu beber com meu marido ou com 
minhas amigas (os), eles vão me achar uma 
pessoa legal.

5 - As dificuldades de relacionamento com 
o marido aumentam com o uso de álcool.  
Como a bebida deixa você mais desinibida, 
você pode agir de forma desagradável e as 
pessoas podem se afastar de você devido ao 
seu comportamento.
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6 - Eu bebo para me divertir, ficar alegre, rir, 
brincar, etc. Acho que festa sem bebida não 
tem graça.

6 - Náuseas, tombos, vômitos, acidentes 
de trânsito, ressaca e dores de cabeça são 
consequências do uso de bebidas. A diversão 
pode acabar em acidentes. 

- Você se sente preparada para parar de beber agora?

Resposta SIM: Avance para a próxima pergunta.

Resposta NÃO: Avalie a autoeficácia e ofereça encorajamento. Ao final, faça novamente a mesma pergunta 
para a gestante. Caso a resposta seja sim, avance para a próxima pergunta. Caso a resposta seja não, faça um 
sumário da sessão, agradeça e finalize. 

Autoeficácia, nesse caso, refere-se ao juízo pessoal que as gestantes fazem acerca de sua capacidade 
para parar de beber. Essa habilidade pode estar prejudicada por baixa autoestima, história prévia de fracasso, 
ambiguidades em relação ao comportamento adotado/comportamento saudável, estresse, dentre outros.

Uma forma de promover o sentimento de autoeficácia consiste em relembrar com a gestante situações 
difíceis que ela conseguiu superar. Por exemplo: uma dieta bem sucedida, ter largado o cigarro, ter sido aprovada 
em um curso, ter conseguido um emprego, ter cuidado de um filho doente, dentre outros.

É importante para o entrevistador prestar atenção na fala da gestante durante a intervenção. Há elementos 
nessa fala que permitem uma análise de sua autoeficácia. Por exemplo: a gestante é divorciada e sustenta 
sozinha seus filhos, a gestante já cuidou de um parente doente, etc.

Caso esses elementos não estejam presentes na fala da gestante, a lista de encorajamento mostra alguns dos 
principais acontecimentos na vida de uma pessoa, nos quais provavelmente ela precisou enfrentar dificuldades. 
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Essa é uma forma de verificar a capacidade da gestante de superar obstáculos para obter fins desejados. Por 
exemplo: concluir os estudos, superar dificuldades de relacionamento, superar dificuldades financeiras, etc.

Lista de Autoeficácia e Encorajamento

Exemplo: “Você me disse há pouco que não se sente preparada para parar de beber. Peço que você me 
aponte nesta lista com quais desses pensamentos você concorda.”

AUTOEFICÁCIA ENCORAJAMENTO

Eu não me sinto capaz de realizar mudanças na 
minha vida.

Você concluiu os estudos? Teve dificuldades? 
Conseguiu superar?
Você trabalha? Foi difícil conseguir um trabalho? 
Como conseguiu superar?
Você tem amigas ou marido? Tem dificuldades na 
relação? Como consegue superar?
Já teve outra gestação? Teve dificuldades? Como 
superou?
Já teve dificuldades financeiras? Como conseguiu 
superar?

Já tentei diminuir ou parar de beber e não 
consegui.

Eu até tento, mas o problema é que eu gosto de 
beber, então acho que não vou conseguir.

Se eu ficar estressada ou chateada vou acabar 
bebendo.

Eu desisto facilmente das minhas metas.
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- Você tem feito alguma coisa para parar de beber?

Resposta SIM: Avance para a próxima pergunta.

Resposta NÃO: Avance para razões para não beber. Caso a gestante escolha algumas razões, avance para 
situações problemáticas, formas de lidar com situações problemáticas, faça um sumário da sessão, agradeça e 
finalize. Caso contrário, faça um sumário da sessão, agradeça e finalize.

Estabelecendo razões para não beber

Exemplo: “Vou ler uma lista, baseada em pesquisas, sobre os benefícios que você pode esperar se 
parar de beber na gestação. Que tal se você escolher três que pareçam os melhores motivos para você?”

(   ) Eu vou dormir melhor (   ) Vou viver uma vida mais saudável

(   ) Eu vou economizar dinheiro (   ) Vou reduzir as chances de o meu bebê ter 
malformações

(   ) Será mais fácil ficar magra já que as bebidas 
alcoólicas contêm muitas calorias

(   ) Vão aumentar as chances de eu ter um bebê 
saudável

(   ) Terei menos chances de me sentir deprimida (   ) Vou cuidar melhor dos meus filhos e da minha 
família

(   ) As outras pessoas vão me respeitar (   ) Vou ter mais controle sobre minha própria 
vida

(   ) Vou melhorar meu relacionamento com 
meu marido, filhos e amigas (   ) Alguma outra razão?
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Verificando situações problemáticas

Exemplo: “A sua vontade de beber pode mudar de acordo com seu humor, com as pessoas com quem 
você está ou com algumas situações específicas. Você acredita que algumas das situações abaixo podem fazer 
com que você tenha vontade de beber? Quais?”

(   ) Festas, churrascos, aniversários, festas de fim de ano, etc.

(   ) Fim de semana

(   ) Encontro de amigos

(   ) Quando meu marido/amigos está(estão) bebendo perto de mim

(   ) Quando me sinto chateada ou deprimida

(   ) Quando me sinto sozinha

(   ) Quando quero me divertir

(   ) Quando meu marido ou algum amigo insiste

(   ) Quando as pessoas riem e dizem que não vou conseguir

(   ) Eu tentei uma estratégia que não deu certo

(   ) Quando discuto com meu marido ou filhos

(   ) Outras:
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Pensando em alternativas para lidar com as situações problemáticas

Exemplo: “Dentre a lista abaixo, alguma(s) das opções pode(m) ajudá-la a lidar com as situações 
problemáticas?”

(   ) Comer alguma coisa saudável

(   ) Conversar com parentes ou amigos

(   ) Dançar

(   ) Brincar com as crianças

(   ) Fazer algo que gosta como ouvir música, tomar banho, costurar, ler uma revista, etc.

(   ) Jogar algum jogo

(   ) Beber bebidas não alcoólicas

(  ) Dizer às pessoas que está seguindo recomendações de um profissional de saúde para não beber

(   ) Outras:

- Sua estratégia está funcionando bem?

Resposta SIM: Faça um sumário da sessão, agradeça e finalize.

Resposta NÃO: Avalie situações problemáticas e formas de lidar com ela. Faça um sumário da sessão, 
agradeça e finalize. 
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