
Resumo 

O presente trabalho exploratório teve como objectivo avaliar a Proximidade e a 

Satisfação Conjugal do ponto de vista do sujeito com perturbações com o álcool, e de relacionar 

esses constructos com a Motivação para a Mudança. Aplicámos a Escala de Avaliação da 

Satisfação em Áreas da Vida Conjugal, EASAVIC (Narciso & Costa, 1996) e a Escala de 

Inclusão do Outro no Self, IOS (Aron, Aron & Smollan, 1992) a duas amostras: sujeitos 

normativos (n = 63) e sujeitos com perturbações relacionadas com o álcool (n = 45). Para medir 

a motivação para a mudança, aplicámos a Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness 

Scale, SOCRATES, versão 8 (Miller & Tonigan, 1996). Não se verificaram diferenças 

significativas entre as duas amostras, relativamente à Satisfação; e não se verificaram 

correlações significativas da Motivação com as variáveis Satisfação e Proximidade.  
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Abstract 

The aim of this exploratory work was to evaluate the Closeness and Conjugal 

Satisfaction from the point of view of the subject with disorders with alcohol, and to relate these 

constructs with Motivation for Change. We used the Scale of Assessment of Satisfaction in 

Areas of Conjugal Life (Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal), 

EASAVIC (Narciso & Costa, 1996) and Scale of Inclusion of Other in the Self, IOS (Aron, 

Aron & Smollan, 1992) toward two samples: normative subject (n = 63 ) and subject disorders 

with alcohol (n = 45). To measure the motivation for change, we applied the Stages of Change 

Readiness and Treatment Eagerness Scale, Socrates, version 8 (Miller and Tonigan, 1996). 

There were no significant differences in Marital Satisfacton between the two samples, and there 

was no significant correlation of Motivation and the variables Satisfaction and Closeness. 
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