
Pesquisa da Irmandade 2018 
A cada três anos procuramos reunir dados sobre nossos 
membros, e chegou a hora de fazer essa pesquisa! 
Algumas pessoas poderão perguntar por que queremos 
tais informações e como pretendemos utilizá-las. Um dos 
objetivos da “Visão para o Serviço em NA” é que nossa 
irmandade seja percebida como um “programa de 
recuperação viável”. Com a participação de membros de 

diversos países na convenção mundial de Orlando, na Flórida, juntamente com 
as respostas de companheiros do mundo todo em suas próprias localidades, 
teremos a oportunidade de mostrar que somos sim um recurso de recuperação 
viável e respeitável para a sociedade. Apresentando-nos desta forma, podemos 
oferecer esperança de que mais pessoas se recuperem também. Pedimos a 
todos os companheiros que divulguem a Pesquisa da Irmandade para seus 
amigos. Gostaríamos de contar com a participação do maior número possível de 
membros de NA do mundo todo. 
 

 1a. País de residência (Marque apenas uma resposta)  
 a.    EUA 
 b.   Brasil 
 c.    Canadá 
 d.   Reino Unido 
 e.    Argentina 
 f.    Uruguai 
 g.    Rússia 
 h.    Outro: ____________________________ 

1b.  Estado/Província onde reside (se aplicável) 
  ___________________________________ 

 2. Sexo 
 a.  Masculino 
 b.  Feminino 
   c.    Outro: ____________________________ 

 3. Idade ______ anos 

 4. Etnia 
 a.    Negro (ou afrodescendente) ou Afro-americano 
 b.   Branco (caucasiano; ou eurodescendente) 
 c.    Latino, Hispânico 
 d.    Asiático (incluindo subcontinente Indiano e ilhas  

     do Pacífico) 
 e.    Nativo, Indígena 
 f.    Multirracial / de múltiplos grupos étnicos 
   g.       Do Oriente Médio 
   h.      Outra: ____________________________ 

 5.   Nível de escolaridade concluído 
 a.  Ensino secundário 
 b.  Ensino profissionalizante/Escola técnica 
 c.  Graduação universitária 
 d.  Pós-graduação 
 e.  Nenhuma das respostas acima 
 

6a.  Situação profissional (Marque apenas uma resposta) 
   a.   Dono de casa (avance até o nº 7a) 
 b.   Empregado em horário integral 
 c.   Empregado em meio expediente 
 d.   Aposentado (avance até o nº 7a) 
 e.   Desempregado (avance até o nº 7a) 
 f.  Estudante 

6b.  Ocupação principal (Marque apenas uma resposta) 
 a.   Gerente/administrador 
 b.   Educador   
 c.   Profissional de saúde/tratamento  
 d.   Profissional de tratamento da adicção 
 e.   Outros setores (governo, finanças, etc.) 
 d.   Técnico/profissional de TI 
 g.   Vendas/marketing 
 h.   Artista/artesão/comerciante 
 i.   Operário/indústria de serviços 
 j.   Funcionário administrativo 
 k.   Indústria de transportes 
    l.       Autônomo (qualquer área)/profissional liberal 
 m.   Outra 



 7a.  Você tem padrinho ou madrinha no momento? 
a.  Sim
b.  Não

 7b.  Possui algum afilhado ou afilhada? 
a.  Sim
b.  Não

8. Quais são seus atuais compromissos de serviço 
em NA?  (Marque todas as respostas aplicáveis)

a. Hospitais e Instituições (H&I)
b. Informação ao Público/Relações Públicas (IP/RP)

    e/ou Linha de Ajuda  
c. Reunião (secretário, tesoureiro, manutenção, etc.)
d. Serviço de Área
e. Serviço Regional
f. Serviços Mundiais

g. Serviço Zonal
h. Nenhum

9. Qual sua frequência habitual às reuniões de NA?
(Marque apenas uma resposta)
 Semanal:  _______ vezes
 Mensal: _______ vezes
 Anual:    _______ vezes

10a.  Frequenta reuniões de outras irmandades  
   de doze passos?  

a.  Sim (Avance até o nº. 10b)
b.  Não (Avance até o nº 11)

10b. Quais as irmandades de doze passos que você 
frequenta? (Marque todas as respostas aplicáveis)  

a.  AA
b.  CA
c.  JA
d.  CCA 
e.  Nar-Anon 
f.  Al-Anon

g.  Grupo religioso de 12 Passos
h.  Outra: _________________________________

 11. Algum familiar seu participa de programas de 
recuperação de doze passos?

a.  Sim
b.  Não 

12a. Qual foi a droga PRINCIPAL que você usou? 
(Marque apenas uma resposta) 

a.  Álcool
b.  Cannabis (maconha, haxixe, etc.)
c.  Cocaína
d.  Crack
e.  Ecstasy
f.  Tranquilizantes (Rivotril, Valium, Frontal, etc)

g.  Alucinógenos (LSD, PCP, etc.)
h.  Inalantes (cola, óxido nitroso, etc.)
i.  Opiáceos (heroína, morfina, etc.)
j.  Opioides (oxicodona, fentanil, hidrocodona, etc.)

k.  Estimulantes (anfetamina, metanfetamina, etc.)
l.  Metadona/buprenorfina

m.  Medicação prescrita

12b. Quais drogas você usou regularmente em 
qualquer época? (Marque todas as respostas 
aplicáveis) 

a.  Álcool
b.  Cannabis (maconha, haxixe, etc.)
c.  Cocaína
d.  Crack
e.  Ecstasy
f.  Tranquilizantes (Rivotril, Valium,Frontal, etc)

g.  Alucinógenos (LSD, PCP, etc.)
h.  Inalantes (cola, óxido nitroso, etc.)
i.  Entorpecentes (heroína, morfina, etc.)
j.  Opioides (oxicodona, fentanil, Vicodin, etc.)

k.  Estimulantes (anfetamina, metanfetamina, etc.)
l.  Metadona/buprenorfina

m.  Medicação prescrita
n.  Outra:  _____________________________



 13. Qual a data em que ficou limpo? 

_______ ________ _________ 
Mês Dia Ano 

14. Quando assistiu à sua primeira reunião de NA?

__________ __________ 
Mês Ano 

15. Quando assistiu à sua primeira reunião de NA você
estava sob efeito de medicação para tratamento da 
adicção?  (por exemplo, tomando buprenorfina, 
metadona ou naltrexona) 

a.  Sim
b.  Não

16a.  Alguma vez voltou a usar drogas depois de  
  ingressar em NA?  

a.  Sim (Avance até o nº.16b)
b.  Não (Avance até o nº.17)

16b.  Quantas vezes você recaiu?______ 

16c.  Na época da(s) recaída(s), você estava (Marque 
todas as respostas aplicáveis): 

a.  Frequentando reuniões ativamente
b.  Mantendo contato com o padrinho ou madrinha
c.  Prestando serviço a NA

17. Você foi preso quando usava drogas?
a.  Sim
b.  Não

 18. Assinale as três entidades que mais influenciaram
a sua decisão de ir à primeira reunião de NA
(Marque apenas três respostas)

a.  Membro de NA
b.  Literatura de NA
c.  Serviços de NA (H&I, anúncios, linha de ajuda)
d.  Instituição penal
e.  Membro de Nar-Anon
f.  Membro ou grupo de AA

g.  Instituição de tratamento/aconselhamento
h.  Familiares
i.  Amigo ou vizinho não-membro de NA
j.  Profissional de saúde

k.  Ordem judicial/tribunal de drogas
l.  Agente de condicional

m.  Empregador ou colega de trabalho
n.  Jornal, revista, rádio ou TV
o.  Religioso
p.  Conselheiro escolar, professor ou administrador
q.  Outro:_____________________________

19. Quais fatores influenciaram para que você quisesse
permanecer em NA?
(Marque todas as respostas aplicáveis)

a.  Identificação com os membros da reunião
b.  Receptividade e apoio do grupo
c.  Padrinho/madrinha
d.  Literatura de NA
e.  Compromissos com o serviço
f.  Outros membros de NA

g.  Eventos de NA
h.  Outro:____________________________

20. Qual a importância da sua primeira reunião de 
NA para que você ficasse e permanecesse limpo?
(Em uma escala de 1 a 5, sendo que 1 significa
“nenhuma” e 5 “grande”; favor marcar sua escolha
com um círculo)

1     2   3 4    5 

    nenhuma   grande 

21.  Antes da sua recuperação em NA, você estava…
(Marque todas as respostas aplicáveis)

a.  Empregado?
b.  Em condições de manter sua própria residência?
c.  Em condições de sustentar sua família?
d.  Conseguindo manter relações familiares?
e.  Em condições de manter compromissos

    e relacionamentos íntimos? 
f.  Nenhuma das respostas acima

22.  Depois que chegou a NA, quais foram as áreas da
sua vida que melhoraram? (Marque todas as
respostas aplicáveis)

a.  Moradia estável
b.  Emprego
c.  Progresso nos estudos
d.  Relações sociais
e.  Relacionamentos familiares
f.  Diversões/Interesses



23a. Você toma atualmente alguma medicação  
prescrita? 

a.  Sim
b.  Não
c.  Prefiro não responder

23b. Qual o motivo da medicação?  
(Marque todas as respostas aplicáveis) 

a.  Problemas de saúde mental (depressão,
ansiedade, distúrbio bipolar, etc.) 

b.  Problema médico de curto prazo (cirurgia, fratura,
    tratamento odontológico, etc.) 

c.  Doença crônica (Hepatite C, HIV, câncer, etc.)
d.  Substituição de drogas (metadona,

    buprenorfina, Suboxone etc, usadas para tratar a 
adicção)

e.  Manutenção clínica de problemas de saúde
 (pressão arterial, tireoide, reposição hormonal, 
 etc.) 

f.  Outro:____________________________________
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