
ERRATA 

 

1. Na capa onde se lê, Filhos de alcoolista leia-se FILHOS DE ALCOOLISTAS 

2. Na página 46 onde se lê 64,28% dos pais ou estão desempregados leia-se 78,6% 

dos pais estavam desempregados 
3. Na página 46 onde se lê 14% das mães trabalhavam leia-se 57,14% das mães 

trabalhavam 
4. Na página 50 onde se lê CUNHA, 1993 leia-se CUNHA, 2001. 
5. Na página 52 onde se lê Foram utilizados os testes não-paramétricos leia-se; 

foram utilizados os seguintes testes: 

6. Na página 53 onde se lê: Camparou-se, ainda, as díades filho-mãe e filho-pai e 

filho-pai/mãe na visão do filho, pai e mãe de famílias alcoolistas e de não-

alcoolistas leia-se:  Camparou-se, ainda, as díades filho-mãe, filho-pai e 

filho-pai/mãe na visão do filho, pai e mãe de famílias alcoolistas. 
7.  Na página 57 onde se lê; 50% das crianças apresentaram resultados que 

representaram indicativos de capacidade cognitiva levemente abaixo da média, 

na média e acima da média, leia-se: 50% das crianças apresentaram 

resultados que representaram indicativos de capacidade cognitiva 
levemente abaixo da média e na média. 

8. Na página 58 na tabela 3 onde se lê  

Tabela 3 – Distribuições dos valores descritivos do Inventário de depressão de Beck 

(IDB) aplicado nos pais alcoolistas e suas esposas, com relação a média do percentil, 

desvio padrão, mediana, mínima, máxima.  

Participantes M DP MD Min Max 

Pai 13 12.83 13.83 0 35 

Mãe 20 9.95 19.84 7 38 

 

Leia-se; 

Tabela 3 – Distribuições dos valores descritivos do Inventário de depressão de Beck 

(IDB) aplicado nos pais alcoolistas e suas esposas, com relação a média do percentil, 

desvio padrão, mediana, mínima, máxima.  

Participantes M DP MD Min Max 

Pai 13.83 12.83 13 0 35 

Mãe 19.84 9.95 20 7 38 

 

9. Na página 58 onde se lê; Cinqüenta porcento das mães apresentaram escores 

acima de 19 indicativos de depressão leve leia-se: Cinqüenta porcento das 

mães apresentaram escores acima de 19 indicativos de depressão moderada 
e grave. 

10. Na página 67 onde se lê: Para discutir os resultados acima apontados foram 

eleito os escores do Familiograma com a avaliação cognitiva, comportamental 

emocional dos filhos  e avaliação da depressão dos pais seguindo os seguintes 

tópicos, leia-se: Para discutir os resultados acima apontados foram eleito os 

escores do Familiograma com a avaliação cognitiva, comportamental 
emocional dos filhos, avaliação da depressão dos pais e a análise do 
genograma seguindo os seguintes tópicos, 


