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Resumo 

 

Pinto, FI. Aspectos dimensionais de personalidade, fissura e adesão 

ao tratamento ambulatorial entre dependentes de cocaína e crack [Tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Introdução: A dependência de cocaína é doença crônica e afeta uma 

população bastante heterogênea. Fatores psicológicos, biológicos e sociais 

estão envolvidos com o quadro e sua evolução. A fissura, sintoma 

importante, pode ser influenciada por aspectos biológicos e psicológicos e 

altera o curso do quadro. Além disso, faltam sistemas classificatórios desta 

doença tão complexa. Os objetivos deste estudo são: investigar como a 

fissura pode ser influenciada por traços de personalidade e tentar agrupar 

pacientes com diferentes características pessoais em relação à resposta ao 

tratamento cognitivo comportamental. 

Métodos: Foram avaliados 100 pacientes que iniciaram o tratamento 

manualizado proposto. Classes de participantes que apresentavam 

características psicológicas relacionadas ao uso da droga e impulsividade 

semelhantes foram identificados em análise de classes latentes. A 

associação destas variáveis na adesão ao tratamento foi investigada. Dentre 

o grupo que terminou as quatro avaliações ao longo do acompanhamento, 

analisou-se como os traços de personalidade influenciam a intensidade, 

frequência e duração da fissura, usando o modelo de Equações de 

Estimativas Generalizadas com estrutura de correlação autorregressiva. 



Resultados: Dois grupos foram delineados. Participantes do Cluster 1 (n=60) 

foram caracterizados com maior nível de impulsividade, uso de maior 

quantidade de  cocaína, maior nível educacional, mais história de tratamentos 

prévios e mais história familiar positiva de TUC que o Cluster 2 (n=40). 

Indivíduos do Cluster 1 aderiram mais ao tratamento. Em relação à fissura, 

observou-se que varia ao longo do tratamento. Traços de personalidade 

como busca por novidades, dependência de gratificação e esquiva ao dano 

interagem com a intensidade da fissura e persistência interage com a 

duração. Existe interação entre intensidade da fissura, uso de droga e via de 

administração.  

Conclusões: informações sobre características pessoais associadas à não 

adesão e ao abandono de tratamento, assim como à variação da fissura e 

sua correlação com fatores de personalidade devem ser investigados e 

avaliados para que tratamentos mais atrativos e eficazes possam ser 

propostos. 

Descritores: transtornos relacionados ao uso de cocaína; análise por 

conglomerados; terapia comportamental; fissura; personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Ismael F. T	   Dimensional aspects of personality, craving and treatment 

adhesion between cocaine and crack users [Thesis]. São Paulo: "Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015. 

 

Introduction: Cocaine dependence is a chronic condition affecting a very 

heterogeneous population. Biological, psychological and social factors are 

involved in addiction and how it evolves. Craving is an important symptom, it 

is influenced by both psychological and biological factors, and affects how the 

patient addiction evolves. Furthermore, there are no classifying systems for 

this very complex disease. The aims of this study are to investigate how 

craving is influenced by personality traits, and atempt to cluster patients with 

different personality traits in terms of their response to cognitive behavioral 

therapy. 

Methods: This study evaluate 100 patients who started the proposed 

manualized treatment. Latent class analysis was used to cluster subjects with 

similar psychological characteristics, cocaine use related aspects and 

impulsivity. This study looked at the association between these variables and 

adherence to treatment. We analyzed how personality traits influence craving 

intensity, frequency and duration in the group of subjects completing the four 

follow-up period evaluations, using the Generalized Estimating Equations 

model and an autoregression correlation structure. 

Results: Two clusters emerged: Cluster 1 (n=60) subjects were characterized 

as being more impulsive, using larger amounts of cocaine, having more years 



of schooling, a history of more prior treatments, and increased positive Family 

history of cocaine abuse than Cluster 2 (n=40) subjects. Individuals in Cluster 

1 adhered more to treatment. Regarding craving, we found that it varied over 

the course of treatment. Personality traits such as novelty seeking, reward 

dependence and harm avoidance interact with intensity of craving, and 

persistence interacts with duration. There is an interaction between intensity 

of craving, drug use and route of administration.  

Conclusion: information about the personal characteristics associated with 

treatment non-adherence and abandonment, as well as the variation in 

craving and its correlation with personality traits must be investigated and 

analyzed so that more effective and attractive treatments may be developed. 

Descriptors: cocaine-related disorders; cluster analysis; behavior therapy;  

craving; personality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. A Cocaína 

 

O abuso de cocaína acarreta sérios prejuízos ao indivíduo e à sociedade, 

interferindo em aspectos familiares, sociais, legais e profissionais do usuário. O 

uso crescente e preocupante desta droga é um fenômeno que afeta nosso país 

em diferentes classes sociais. Apesar da atenção que vários órgãos nacionais 

e internacionais têm tido ao abordar o tema, a disseminação das múltiplas 

formas de utilização da cocaína tem continuado. Dados mostram aumento do 

consumo no Brasil e, não obstante as inúmeras tentativas de controle, o uso e 

suas consequências vêm se agravando.  

A cocaína é uma substância alcaloide produzida a partir da folha do 

arbusto Erythroxylon coca, planta nativa da América do Sul, México, Indonésia 

e partes da Índia. (UNODCCP, 2001).  

 

1.2. Histórico 

 

O uso da cocaína mais antigo que se tem conhecimento foi pela 

sociedade Inca, no Peru, que mascava folhas de coca em rituais. Nessa forma 

de uso, apesar de haver ação no Sistema Nervoso Central, a absorção de 

cocaína é baixa e os efeitos são pouco notados quando comparados a outras 

formas de consumo. A quantidade de c                               de 5% 
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do seu peso em gramas (Ruiz e Strain, 2011). Logo, o hábito de mascar 

dificilmente poderia levar ao uso abusivo. Com a chegada dos espanhóis à 

América e a tentativa de escravizá-los, os Incas começaram a mascar a folha 

com maior frequência para suportar o trabalho. 

Apenas em meados de 1800 seu alcaloide foi isolado, na Alemanha. Já 

nessa época, a cocaína passou a ser usada como analgésico no tratamento de 

asma e febre, e também a ser adicionada a vinhos e tônicos (Goldstein at al, 

2009). Na década de 1880, John Smith Pemberton criou a fórmula da Coca-

Cola, que continha cocaína dentre seus ingredientes. Em 1884, Sigmund Freud 

publicou um    ig  d    i  d  “Üb       ”, no qual fazia menções a inúmeros 

efeitos benéficos da cocaína, como: estimulante, afrodisíaco, anestésico, 

auxiliar no tratamento de doenças - digestivas, exaustão nervosa, histeria, sífilis 

- assim como de abstinência de álcool ou morfina e de estados depressivos 

(Freud, 1885, Markel, 2011). Nessa época, seu uso não era considerado 

problemático, pelo contrário, era considerado um tônico para o cérebro, capaz 

de melhorar as funções cognitivas. 

Em 1905, tornou-se popular cheirar cocaína. Nos cinco anos seguintes, 

os hospitais e a literatura médica começavam a reportar casos de danos nasais 

como resultado do uso desta droga. 

        Em 1914, os Estados Unidos da América (EUA) passaram a reconhecer a 

cocaína como narcótico e baniram seu uso terapêutico. Dessa época em 

diante, o uso da cocaína começou a diminuir e voltou a ganhar força apenas 

por volta de 1970 (Goldstein et al, 2009). Nessa década, seu uso ainda era 

feito principalmente pela elite. 
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Na década de 1980, a droga se tornou mais popular e seu uso se 

espalhou por todas as classes sociais – época em que os EUA já relatavam os 

efeitos deletérios da droga (Jerome, 2000). Na mesma década, surgiu o crack, 

que pouco a pouco espalhou-se pelo mundo. No Brasil, os primeiros relatos de 

apreensão desta forma da substância datam de 1991.  

A disseminação do crack em território nacional deu-se de forma bastante 

rápida: em 1993 foram registradas 204 apreensões da substância e em 1995 o 

número foi de 1.906 (Nappo, 2003).  Desde então, o consumo da cocaína 

passou a se tornar um problema de saúde pública marcado pela velocidade do 

surgimento de prejuízos intensos associados ao seu uso (Duailibi et al. 2008).  

Desta forma, a dependência e os prejuízos associados ao consumo da 

cocaína são assuntos bastante recentes e suas formas de tratamento ainda 

estão longe de se tornarem temas bem estabelecidos.  

 

1.3. Epidemiologia 

 

No mundo, aproximadamente 17 milhões de pessoas usaram cocaína ao 

menos uma vez no último ano. Isso equivale a 0,37% da população entre 15 e 

64 anos de idade (UNODCCP, 2013).   

 A prevalência do uso de cocaína na América do Sul é comparável ao uso 

na América do Norte: cerca de 1,3% da população adulta. Além disso, o uso no 

Brasil aumentou significativamente nos últimos anos. Estima-se que haja 0,9 

milhões de usuários de cocaína no Brasil.  (UNODCCP, 2013). Esta tendência 

não é observada nos EUA e Europa, onde há uma estabilização e até queda 
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no consumo e nas apreensões da droga. Em relação ao acesso a serviços, 

estima-se que na América do Sul um em cada onze usuários de substâncias 

receba tratamento. Este número é bastante baixo quando comparado ao dos 

EUA, onde um a cada três usuários recebe acompanhamento especializado. 

Estes dados demonstram grande disparidade de disponibilidade e 

acessibilidade ao tratamento em diferentes partes do mundo.  (UNODCCP, 

2013). 

No Brasil, em levantamento domiciliar feito em 2005, que incluiu 7.939 

pessoas com idade superior a 12 anos, moradoras das principias cidades 

brasileiras com mais de 200 mil habitantes, o uso relatado de cocaína ao longo 

da vida foi de 2,9% e de crack, 0,7%. A porcentagem de pessoas que referiam 

uso de cocaína no último ano foi de 0,7%, e no último mês de 0,4% (CEBRID, 

2006). Em 2011 e 2012 foram coletados dados com 4.607 pessoas maiores de 

14 anos. Os dados obtidos dessa vez foram: ao longo da vida, 3,9% e 1,5% da 

população usaram cocaína inalada e fumada respectivamente. No último ano, 

1,7% referiam ter usado a forma inalada e 0,8%, a forma fumada. (Abdalla et 

al, 2014). 

 Estes dados corroboram a informação do relatório das Nações Unidas, 

que mostra aumento significativo do consumo da droga no Brasil nos últimos 

anos.  
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1.4. Produção e Formas de Administração 

 

A produção da cocaína se inicia com a maceração das folhas, que depois 

são misturadas a produtos químicos produzindo assim, uma pasta de natureza 

alcalina, denominada pasta base (Negrete, 1992). O refino da pasta forma a 

cocaína em pó, e o crack é produzido a partir da base livre. 

A cocaína pode ser administrada de várias maneiras, sendo as principais: 

inalada, injetada ou fumada. Nas duas primeiras, é usada na forma de 

hidrocloreto de cocaína, e na terceira, na forma de base, conhecida como crack 

(Gossop et al., 1994).  

O uso do crack, no Brasil, dá-se comumente com o uso de cachimbos. 

Embora inúmeros materiais possam ser empregados à sua confecção, a lata 

de alumínio (de cerveja ou     ig       )       i  i    “     i -  i  ”. A   d   

é misturada a cinzas de cigarro para que o crack seja sublimado (Oliveira, 

2008).  

Já a cocaína,   i    d           d  “     i   ”. A absorção da cocaína 

inalada é baixa, pelo fato de a droga provocar vasoconstrição nasal.  

Dos indivíduos que experimentam cocaína, 5% a 6% se tornam 

dependentes nos dois anos seguintes. Fatores relacionados ao maior risco de 

dependência são: raça, sexo, idade e via de administração (O´Brien et al., 

2005).   

Esta droga adquire características distintas de acordo com a via de 

administração. Um dos motivos para isso ocorrer pode ser o fato de que, 

quando fumada, a cocaína atinge o Sistema Nervoso Central bem mais 
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rapidamente do que quando usada por outras vias, causando assim efeitos 

euforizantes imediatos e contribuindo para maior gravidade da dependência. 

Quando inalada, a cocaína atinge seu pico de ação em 15 minutos e seus 

efeitos duram até uma hora. Quando fumada, na forma de crack, atinge o 

Sistema Nervoso Central em segundos e seus efeitos duram no máximo 20 

minutos.  

Considerando os critérios para a Síndrome de Dependência, a tolerância 

e o estreitamento do repertório de atividades são mais observadas entre os 

usuários da substância em forma de crack do que entre os usuários de cocaína 

(O´Brien et al., 2005; Chen et al., 2004).  

Existem também diferenças sociodemográficas entre os usuários das 

formas distintas da substância.  Quem usa crack ou ambas as formas da droga 

(crack e cocaína inalada) tende a ser mais jovem do que quem usa apenas 

cocaína inalada. Outra diferença entre estes grupos é o padrão de uso de 

álcool: usuários de cocaína costumam usar álcool juntamente com a droga, 

enquanto usuários de crack costumam beber em menor quantidade e depois 

do uso da droga (Gossop et al., 2006). Os usuários de cocaína inalada relatam 

mais problemas com o uso de álcool, enquanto os usuários de crack referem 

mais problemas com esta e outras drogas ilícitas, além de relatarem mais 

problemas com a saúde física e mental (Gossop et al., 2006). Além disso, os 

usuários de crack tendem a apresentar mais problemas sociais e de saúde, 

maior envolvimento com atividades criminais e menor permanência em 

atividades escolares (Ferri et al., 1999; Hatsukami, 1996; Guindalini et al., 

2006; Gianinni et al, 1993).  
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Baseando-se nestas informações, pode-se inferir que apesar de ser a 

mesma substância, usuários de cocaína, crack ou ambos podem diferir em 

vários aspectos, tais como: risco de desenvolvimento de síndrome de 

dependência, gravidade do quadro, comorbidades clínicas e psiquiátricas ou 

prejuízos sociais, familiares e ocupacionais. Porém, há escassez de dados 

sobre outras diferenças, incluindo resposta a tratamento entre estes grupos.  

 

1.5. Cocaína e Personalidade 

 

A associação entre uso de substâncias e transtorno de personalidade 

(TP) está bem estabelecida, assim como suas implicações etiológicas e 

prognósticas.  

Em relação à etiologia, há fatores ou traços relacionados à personalidade 

que aumentam o risco de desenvolvimento de transtorno por uso de 

substâncias. Vias associadas a comportamento desinibido, reatividade ao 

estresse e sensibilidade à gratificação são fatores comuns tanto no 

desenvolvimento dos transtornos de personalidade como nos transtornos por 

uso de substâncias (Verheul, 2001, Ball, 2005).  

Na população geral, a prevalência dos transtornos de personalidade varia 

entre 10 e 13% (Caballo, 2011). Quando se avalia a prevalência de transtornos 

da personalidade em pacientes em tratamento para problemas relacionados a 

substâncias, esta porcentagem varia de 37% a 60% (Weaver et al., 2003; Grant 

et al., 2004; Skodol et al., 1999; Rousanville, 1998). Em comparação à 

população geral, os usuários de substâncias em tratamento tendem a ter 
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quatro vezes  ou mais o diagnóstico de transtorno de personalidade (Verheul, 

2001). Em pacientes com esta comorbidade, a adesão ao tratamento e as 

taxas de abstinência costumam ser menores quando comparados a usuários 

de substâncias sem TP, contribuindo assim para um pior prognóstico e 

dificultando o manejo destes casos (Leal et al., 1994).  

Em dependentes de cocaína, a coocorrência de TP chega a 70% 

(Kranzler et al., 1994). Nestes, os transtornos de personalidade mais 

prevalentes são o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de 

personalidade borderline, assim como outros transtornos com características 

impulsivas, seguidos pelo transtorno de personalidade paranóide e transtorno 

de personalidade evitativo (Falck et al., 2004; Rosselli et al., 2001, Verheul, 

2001).  

Outro fator a ser considerado é o fato de o usuário de cocaína 

desenvolver comportamentos antissociais como forma de manutenção do uso, 

o que se torna uma variável confundidora na avaliação da comorbidade. Além 

disso, o uso crônico da droga pode alterar comportamentos e o funcionamento 

cerebral, o que normalmente reforça traços disfuncionais de personalidade.  

Estudos recentes têm observado alterações pré-frontais em dependentes 

de cocaína e crack. Estas alterações relacionam-se a déficits na tomada de 

decisões. Estes circuitos são bases neurobiológicas das dependências 

químicas (Bechara et al, 2001, Goldstein et al, 2002, Cunha et al, 2004).  

Assim, dados indicam que o uso da cocaína, que é mais comum dentre 

indivíduos mais impulsivos, pode reforçar estas características: mais impulsivos 
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têm maior chance de usar mais droga, o que torna ainda mais difícil o alcance 

e a manutenção da abstinência.  

 

1.6. Cocaína e Neuroimagem  

 

Técnicas de Neuroimagem têm sido amplamente utilizadas para 

elucidação dos quadros de dependências.  

A administração de cocaína está associada à redução global no 

metabolismo cerebral de glicose e do fluxo sanguíneo cerebral (Nicastri, 2001).  

Estudos de imagem identificaram várias áreas cerebrais que são ativadas 

pelo uso agudo de cocaína, incluindo proencéfalo basal, núcleo caudado, 

nucleus accumbens, área tegmental ventral e córtex pré-frontal (Breiter et al, 

1997).   

Além disso, demonstrou-se que os indivíduos dependentes geralmente 

têm menor disponibilidade de receptores D2 (Volkow et al, 1990, 1993, 1997). 

Estudos de ressonância magnética funcional revelaram que usuários de 

cocaína apresentam alterações no padrão de ativação cerebral, como 

hipoativação em mesencéfalo e tálamo, desativação em regiões de projeção 

dopaminérgica e hiperativação de regiões corticais envolvidas no processo de 

atenção, como córtex pré-frontal e parietal (Tomasi et al, 2007). Estudos com 

imagens por tensores de difusão (DTI) mostraram que os dependentes de 

cocaína têm menor anisotropia fracionada do que os controles, 

especificamente na massa branca frontal inferior (Lim et al, 2008) . Além disso, 

prejuízos na integridade da substância branca foram significativamente 
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correlacionados com piores resultados baseados na abstinência (Xu et al, 

2010). 

  

1.7. Avaliação Dimensional de Personalidade 

 

Personalidade pode ser definida como a organização dinâmica individual 

em que sistemas psicofisiológicos determinam um ajuste único ao ambiente 

(Allport, 1937).  

A avaliação da personalidade pode ser feita de forma categorial, como é 

utilizada atualmente na Classificação Internacional de Doenças (CID), 

preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e no Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), preconizado nos 

Estados Unidos (OMS, 1993, APA, 2000). Neste caso, identificam-se sintomas 

e, para determinar se um indivíduo tem ou não TP, há que se preencher um 

número mínimo de sintomas listados. Amplamente aceita, esta forma facilita a 

homogeneidade do diagnóstico classificatório, porém tem suas falhas, 

principalmente no que concerne a quadros mistos ou que envolvam 

comorbidades. Na prática clínica, não é difícil ocorrer mais de um diagnóstico 

de transtorno de personalidade em um mesmo paciente, ou mesmo, quadros 

que apresentam características de vários transtornos, sem completar quesitos 

para nenhum deles.  

Em contrapartida e na tentativa de solucionar o problema exposto 

anteriormente, outra maneira de se investigar a personalidade é por meio da 

forma dimensional. Assim, transtornos de personalidade seriam mais bem 
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conceituados como variáveis mal-adaptadas ou amplificações de traços 

comuns de personalidade (Skodol et al., 2002; Svrakic et al., 2002). Desta 

forma, haveria um continuum entre o normal e o patológico. A vantagem do 

modelo dimensional é a possibilidade de se estabelecer perfis flexíveis que 

permitam um olhar preciso para a complexidade de casos reais.  

Uma das formas de avaliação dimensional foi proposta por Cloninger e 

colaboradores entre as décadas de 80 e 90, com base em informações 

provenientes de estudos genéticos, filogenéticos e neurobiológicos a respeito 

da organização funcional das redes cerebrais que regulam o condicionamento 

clássico em animais (Cloninger, 1986).  

Inicialmente, na década de 80, o grupo descreve, como formadores da 

personalidade, três características de temperamento baseadas na resposta ao 

estímulo: b           vid d   (“  v   y    ki g”),   q iv    d     (“     

 v id    ”)   d    dê  i  de g   i i  çã  (“  w  d d    d    ”). E     

características estariam envolvidas com dispositivos neurobiológicos 

associados às emoções primárias e às reações do indivíduo. São hereditárias e 

relacionadas com neurotransmissores específicos, sendo relativamente 

estáveis ao longo da vida.  

A busca por novidades (BN) é descrita como uma tendência hereditária a 

intensa excitação em resposta a um estímulo novo ou pistas para um estímulo 

potencialmente gratificante. Este traço leva o indivíduo a frequente atividade 

exploratória em busca de prazer e à evitação ativa de monotonia e potencial 

punição.  
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A esquiva ao dano (ED) é a resposta a sinais de estímulo aversivo. É o 

comportamento aprendido para evitar punição, frustração ou novidade não 

gratificante.  

A dependência de gratificação (DG) é a tendência a responder 

intensamente por estímulos de recompensa, como sinais verbais de aprovação 

social, sentimento e socorro. Também é a manutenção ou tentativa de não 

extinguir um comportamento que no passado foi reconhecido e gratificado 

(Cloninger, 1987). 

Estas três dimensões interagem entre si: em resposta a um novo 

estímulo, a BN tende a reforçar o comportamento exploratório, enquanto a ED 

tende a extingui-lo. Em resposta à frustração, a DG predispõe a continuar a 

busca por recompensa, enquanto a ED predispõe a frear este comportamento. 

A DG tende a manter um comportamento familiar que previamente foi 

recompensado, ao passo que a BN impulsiona a tentar uma nova atividade que 

possa ser gratificante.  

Indivíduos que têm a BN mais alta que a média são impulsivos, 

exploradores, inconstantes, excitáveis, lábeis, extravagantes, desorganizados. 

São pessoas que rapidamente se engajam em novas experiências e 

atividades, mas tendem a negligenciar detalhes e facilmente se distraem ou se 

entediam.  Aqueles com BN baixa costumam ser pouco engajados em novos 

interesses, preocupam-se e atêm-se a detalhes, pensam cautelosamente antes 

de tomar decisões. São reflexivos, rígidos, leais, estoicos, organizados.  
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Pessoas com alta ED são cautelosas, tensas, apreensivas, medrosas, 

inibidas, tímidas, preocupadas. Já aquelas com baixa ED são confiantes, 

relaxadas, otimistas, despreocupadas, desinibidas, enérgicas.  

Aqueles que apresentam alta DG são ansiosos por ajudar e agradar os 

outros, persistentes, calorosos, sentimentais e sensíveis a pistas sociais, mas 

capazes de atrasar gratificações com a expectativa de, eventualmente, serem 

recompensados. Em contrapartida, aqueles com baixa DG costumam 

responder melhor a gratificações práticas e materiais, como dinheiro, e são 

insensíveis a estímulos sociais, além de persistir em comportamentos em 

busca de gratificação, mesmo com desaprovação social (Cloninger, 1987).  

Seguindo esta linha de pesquisa, observou-se que havia um item, 

inicialmente parte da DG, que apresentava características genéticas 

independentes: a persistência (P), que diz respeito a perseverar, apesar de 

frustrações e fadiga (Cloninger et al, 1993). Desta forma, criou-se um quarto 

item a fazer parte do temperamento. Além disso, viu-se que as quatro 

características de temperamento por si só não diferenciavam os indivíduos com 

e sem transtorno de personalidade e propôs-se que a personalidade se 

formava a partir de traços de temperamento (BN, DG, ED, P) combinados a 

traços de caráter.  

O desenvolvimento do caráter se dá a partir da reorganização de 

conceitos individuais construídos através do aprendizado inconsciente ou 

introspectivo. Este aprendizado diz respeito às memórias aprendidas e 

conduzidas através da percepção. Refere-se assim a processos cognitivos 

superiores como lógica, construção formal, interpretação simbólica e alguns 
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aspectos da memória (memória seletiva). A função primordial do caráter seria 

otimizar a adaptação do temperamento ao ambiente. Além disso, o caráter tem 

a característica de mudar ao longo da vida através de modificações da 

significância e saliência de estímulos percebidos, para melhor adaptar-se ao 

meio. Estes traços se relacionam com diferentes conceitos de self como quem 

e o que nós somos e por que estamos aqui (Cloninger et al, 1993, Svrakic et al, 

2002). 

O caráter se divide em três traços: autodirecionamento, cooperatividade e 

autotranscendência.  

O autodirecionamento (AD) é a capacidade de solução de conflitos 

internos e percepção de si como um indivíduo autônomo. Agrupa traços 

associados à responsabilidade, determinação, desenvoltura, autoaceitação e 

autodisciplina. Seus conceitos básicos são: autodeterminação e força de 

vontade. Diz respeito à habilidade de controlar, regular e adaptar 

comportamentos para situações de acordo com objetivos e valores particulares. 

Auxilia na resolução de problemas. É o principal traço que determina se um 

indivíduo tem, ou não, transtorno de personalidade. É o que faz o indivíduo 

sentir-se responsável pelo que é e o que faz em sua vida (Cloninger et al, 

1993, Svrakic et al, 1993). 

A cooperatividade (C) é a capacidade de ser empático e conciliar 

diferentes disposições em um grupo de indivíduos. Possibilita reconhecer e 

aceitar a diferença do outro. Agrupa traços como tolerância, empatia, 

compaixão e generosidade. É a aceitabilidade. Seu oposto seria a 

agressividade e a hostilidade do indivíduo autocentrado. Todos os transtornos 
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de personalidade associam-se à baixa cooperatividade (Cloninger et al, 1993, 

Svrakic et al, 1993).  

O terceiro e último item do caráter é a autotranscendência (AT). 

Corresponde à visão de si mesmo como parte integrante de uma realidade 

ampliada não alcançada pela apreensão sensorial - sensação de que fazemos 

parte de um todo maior. Agrupa elementos como altruísmo, comunhão cósmica 

e espiritualidade (Cloninger et al, 1993).   

Em resumo, as características de caráter dizem respeito à qualidade das 

relações do indivíduo em três níveis: consigo mesmo (autodirecionamento), 

com o outro (cooperatividade) e com a realidade ampliada do universo 

(autotranscendência). 

Assim, indivíduos com transtorno de personalidade devem ter traços de 

temperamento muito fortes que, aliados a fatores externos, formam um caráter 

mal-adaptativo e desenvolvem tal transtorno. Se um indivíduo apresenta um 

temperamento que tem traços fortes de um ou mais itens, mas tem um caráter 

bem-adaptado, normalmente não tem transtorno de personalidade. Mas 

quando ele tem características disfuncionais de temperamento combinadas 

com AD e C baixas, a chance de preencher critérios para um transtorno de 

personalidade é grande. 

Dentre os transtornos de personalidade, há uma associação entre traços 

de temperamento e os clusters do DSM: cluster A associa-se a baixa DG, 

cluster B associa-se a alta BN e cluster C a alta ED (Svrakic et al, 1993). 

A fim de aproximar as formas de avaliação categorial de dimensional, o 

DSM-5 (APA, 2013) incluiu algumas mudanças na avaliação diagnóstica dos 
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transtornos de personalidade. Assim, qualquer transtorno de personalidade 

deve afetar pelo menos duas áreas da vida do indivíduo como: cognição, 

afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulso. Porém, este 

método ainda está longe de abranger as características multifacetadas da 

personalidade propostas pelas avaliações dimensionais.  

 

1.8. Avaliação Dimensional de Personalidade entre usuários de 

Cocaína 

 

A relação entre traços de personalidade e uso de drogas pode ser 

avaliada sobre diferentes ângulos. Há, por exemplo, uma associação bem 

estabelecida e estudada entre características de personalidade e maior 

exposição à experimentação de substâncias. Dentre os principais fatores 

considerados como precedentes para a adicção, estão impulsividade e busca 

por sensações (Caselles et al, 2010; Alemany, 2008). Além disso, há indícios 

de que estes mesmos fatorem possam estar envolvidos na manutenção do uso 

e na dependência da droga. A busca por sensações, em modelos animais, 

demonstrou associação ao sistema adrenérgico: há evidências de que o 

sistema hipotálamo-hipófise-adrenal é mais reativo quando há maior busca por 

novidades, causando assim, uma maior resposta ao estresse (Alemany, 2008).   

Outro fator que pode ser avaliado é como aspectos da personalidade 

contribuem para maior gravidade da dependência (Alemany, 2008) ou mesmo 

como influenciam na escolha da droga, por exemplo, estimulantes versus 

depressoras (Hopwood et al, 2001; Spotts and Shontz, 1986).  
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A personalidade pode também estar envolvida com fatores relacionados à 

resposta ao tratamento e ao prognóstico da dependência. Sabe-se que traços 

disfuncionais de personalidade estão associados a comportamento criminal e 

sexual de risco. A dependência também se associa a estes comportamentos 

(Hayaki et al, 2006; Lipman, 2001). Além disso, o uso crônico de drogas está 

vinculado a mudanças no funcionamento cerebral, assim como no 

comportamento do indivíduo. Características de personalidade se refletem no 

comportamento.  

Ao estudar a associação entre aspectos dimensionais de personalidade e 

uso de cocaína, uma das grandes dificuldades impostas é o fato de haver 

inúmeras formas de avaliação dimensional. Isto dificulta a revisão bibliográfica 

e impede, muitas vezes, comparação entre estudos.  

Na mesma linha da presente pesquisa, na tentativa de criar tipologias 

associadas ao uso de substâncias, Cloninger e Babor dividiram os usuários de 

álcool em dois tipos: A ou 1 - quadros mais leves, com idade de início mais 

tardio, menor hereditariedade, menos fatores de risco na infância e menos 

prejuízo psicossocial; e B ou 2 - mais grave, com início de uso mais jovem, 

maior hereditariedade, problemas de comportamento na infância e maior busca 

por sensações, impulsividade e comportamento antissocial. Este modelo foi 

replicado para dependentes de múltiplas substâncias (opióides, cocaína e 

álcool). Demonstrou-se que 59% da amostra de usuários apresentava 

características agrupadas no grupo A, enquanto 41% encontrava-se no grupo 

B. Além das características já citadas, houve, no grupo A, menor impulsividade 

e menor esquiva ao sofrimento. O grupo B também apresentou sintomas 
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psiquiátricos mais graves, pior socialização, além de maior associação a 

transtornos de personalidade (principalmente cluster B e exceto transtorno de 

personalidade esquizoide). Aqueles que tinham cocaína como principal droga 

de escolha representavam 35% da amostra (Ball et al, 1995; Ball et al, 1998).  

Em estudo com 100 homens dependentes de cocaína em que se avaliou 

a personalidade através do Inventário Multifásico de Personalidade de 

Minnesota, dividiu-se a amostra em três tipos: Tipo 1 (n= 59), com perfil 

significativo MMPI compatível com uso de cocaína com automedicação para 

sintomas depressivos; tipo 2 (n= 37) com médias comparativamente normais, 

não sugeriu psicopatologia significativa; Tipo 3 (n= 4) com perfil de MMPI 

sugestivo de graves prejuízos ou perfil inválido (Moss e Werner, 1992).  

A associação entre traços ou dimensões de personalidade e dependência 

de cocaína apresenta inúmeras facetas. Se, por um lado, características 

específicas de personalidade mostram correlação com risco de experimentação 

e gravidade da dependência, a associação destas características a fatores 

prognósticos e de evolução ainda está em aberto. 

 

1.9. Impulsividade 

 

A impulsividade, como traço de personalidade, pode ser definida, de 

forma abrangente, como agir de forma rápida, sem adequado planejamento a 

estímulos internos ou externos e sem a consideração das consequências do 

ato (Loree et al, 2014, Moeller et al, 2001). Por esta definição, a impulsividade 

contribui para a tomada de decisões, sendo útil e vantajosa em situações que 
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exigem rapidez de ação e muitas vezes protege a vida do indivíduo em 

situações de perigo iminente (Mitchell, 2014). Porém, em altos níveis, 

normalmente é traço mal-adaptativo resultando em consequências negativas, 

como agir sem pensar ou de forma agressiva.   

A impulsividade é um construto multidimensional que pode ser dividido, 

de forma didática, em pelo menos três formas distintas: traço de impulsividade, 

ação impulsiva e escolha impulsiva (Moeller et al, 2001, Evenden, 1999).  

Outra forma de avaliar a impulsividade é dividi-la em funcional e 

disfuncional. Define-se como impulsividade funcional (IF) a tendência a tomar 

decisões de forma rápida quando a situação implica benefício pessoal. Assim, 

esta envolve risco calculado. Já a impulsividade disfuncional (ID) seria a 

tendência a tomar decisões irreflexivas, rápidas e sem precisão com 

consequências negativas ao sujeito. A IF se relaciona a traços de 

personalidade como busca de sensações e aventuras, desinibição e 

excitabilidade exploratória, enquanto a ID se associa à falta de premeditação, 

ausência de deliberação e de reflexão, busca por diversão, extravagância e 

desordem (Dickman, 1990). Ambas se associam à extraversão e estão 

vinculadas a predisposição a conduta aditiva, à exacerbação do consumo e ao 

aumento da vulnerabilidade ao consumo de substâncias (Pedrero Perez, 

2009). 

Como construto, a impulsividade pode ser observada de diversas formas, 

como em modelos animais. Em humanos, é medida principalmente por escalas 

de autopreenchimento ou mesmo observada do ponto de vista clínico.  
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Do ponto de vista biológico, pode ser caracterizada como: diminuição da 

sensibilidade a consequências negativas de comportamento, reações rápidas e 

não planejadas a estímulos antes que a informação seja processada, falta de 

consideração às consequências de longo prazo. Do ponto de vista social, é 

comportamento aprendido - inicialmente no ambiente familiar, onde a criança 

aprende a reagir imediatamente para obter o que é desejado como gratificação 

(L’Ab   , 1993). Esta estrutura conceitual inclui o fato de o indivíduo impulsivo 

não medir as consequências de seus atos, para ele ou para outros. Desta 

forma, assim como o construto dimensional de personalidade, a impulsividade 

também carrega facetas biológicas que podem ser reforçadas pelo meio, 

resultando em estrutura de comportamento mais ou menos impulsivas, com 

características funcionais ou não.  

A impulsividade está presente em inúmeros diagnósticos psiquiátricos 

como: transtornos de personalidade (antissocial, borderline), quadros 

maniformes, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, transtornos de 

conduta, transtornos por uso de substâncias, transtornos mentais orgânicos, 

quadros neurológicos, entre outros (Mitchell and Potenza, 2014, Moeller et al, 

2001).   

 

1.10. Impulsividade entre usuários de Cocaína 

 

É bem documentado na literatura como a impulsividade se associa ao uso 

de substâncias (Patton et al, 1995, Allen et al, 1998). A adolescência, fase em 

que os indivíduos são mais impulsivos devido à imaturidade do Sistema 
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Nervoso Central, é a fase de maior risco para experimentação de drogas 

(Mitchel and Potenza, 2014).  

A impulsividade é fator importante no que concerne a risco de 

dependência e gravidade. Sua associação ao circuito de recompensa e de 

controle inibitório determinam o comportamento adicto e antissocial presente 

nestes quadros. Além disso, a relação que se estabelece entre estresse e 

impulsividade contribui para o comportamento disfuncional e intempestivo entre 

os dependentes, além de ser fator de risco para outros transtornos psiquiátricos 

(depressão, transtorno sexual e transtorno de estresse pós-traumático). Vale 

notar que entre os usuários de drogas há aumento principalmente de 

impulsividade disfuncional, o que prejudica o prognóstico. Em contrapartida, a 

impulsividade funcional entre usuários apresenta taxas semelhantes aos 

controles, podendo ser aliada ao tratamento - quando se estimula, por 

exemplo, criatividade, busca por aventuras e excitabilidade exploratória nos 

pacientes (Pedrero Perez, 2009).  

A impulsividade pode influenciar a experimentação e a evolução do uso. 

Acresce-se ao fato que o uso crônico aumenta a impulsividade nos usuários 

devido às alterações funcionais causadas (Hopwood et al, 2011, Adinoff et al., 

2007; de Wit, 2009). 

Estudos que avaliam como a impulsividade influencia no tratamento de 

usuários de substâncias ainda são controversos (Moeller et al, 2001, Winhusen 

et al, 2013).  Há correlação entre pontuação inicial alta na escala de 

impulsividade de Barratt e aumento de abandono de tratamento entre usuários 
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de cocaína, porém não há correlação com positividade em teste toxicológico 

(Moeller et al, 2001, Patkar et al, 2004).  

 

1.11. Transtorno por uso de Cocaína 

 

O indivíduo com transtorno por uso de substâncias exibe um padrão de 

uso mal-adaptativo em que existam necessariamente a perda do controle sobre 

o consumo e a manutenção do uso ao longo do tempo (apesar das 

consequências negativas para o usuário).  

De acordo com a OMS, síndrome de dependência é o conjunto de 

fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem 

após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado 

ao desejo poderoso de consumir a droga, à dificuldade de controlar o consumo, 

à utilização persistente - apesar das suas consequências nefastas, a maior 

prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e 

obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e, por vezes, a um estado 

de abstinência (OMS, 1993). 

A American Psychiatric Association, até 2012, no Manual Estatístico e 

Diagnóstico IV-TR, definia a dependência como um padrão mal-adaptativo de 

uso de substância, levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, 

manifestado por três (ou mais) dos seguintes critérios, ocorrendo a qualquer 

momento no mesmo período de 12 meses: 
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(1) tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: 

(a) uma necessidade de quantidades progressivamente maiores da 

substância para adquirir a intoxicação ou efeito desejado 

(b) acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma 

quantidade de substância 

(2) abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos: 

(a) síndrome de abstinência característica para a substância  

(b) a mesma substância (ou uma substância estreitamente relacionada) 

é consumida para aliviar ou evitar sintomas de abstinência 

(3) a substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por 

um período mais longo do que o pretendido 

(4) desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou 

controlar o uso da substância 

(5) muito tempo gasto em atividades necessárias para a obtenção da 

substância (por ex., consultas a múltiplos médicos ou longas viagens de 

automóvel), na utilização da substância (por ex., fumar em grupo) ou na 

recuperação de seus efeitos 

(6) importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são 

abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância 

(7) o uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema 

físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou 

exacerbado pela substância (por ex., uso atual de cocaína, embora o indivíduo 

reconheça que sua depressão seja induzida por ela; ou consumo continuado 

de bebidas alcoólicas, embora o indivíduo reconheça que sua úlcera tenha 

piorado devido ao consumo do álcool) (APA, 2000). 
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 Em 2013, a quinta edição do Manual Estatístico e Diagnóstico dos 

Transtornos Mentais modificou a classificação diagnóstica dos transtornos por 

uso de substâncias. Assim, a divisão anterior entre dependência e abuso de 

substância foi abolida, mantendo-se                “                   d  

  b  â  i ” (TUS) (APA, 2013).  

Desta forma, a definição atual de TUS é: um padrão de uso que cause 

sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo manifestado por dois (ou mais) 

dos seguintes critérios, ocorrendo a qualquer momento no mesmo período de 

12 meses: 

(1) A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por 

um período mais longo do que o pretendido 

(2) Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de 

reduzir ou controlar o uso da substância 

(3) Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da 

substância, na utilização da substância ou na recuperação de seus efeitos 

(4) Fissura, grande necessidade ou desejo de usar a substância 

(5) O uso recorrente da substância resulta em falha no cumprimento da maioria 

das obrigações como trabalho, escola, ou atividades domésticas 

(6) Manutenção do uso apesar de persistentes ou recorrentes problemas 

sociais ou interpessoais causados ou exacerbados pelo uso da substância 

(7) Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são 

abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância 

(8) Uso recorrente da substância mesmo com prejuízos físicos 
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(9) O uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema 

físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou 

exacerbado pela substância 

(10) Tolerância 

(11) Abstinência 

 Após o diagnóstico, deve-se classificá-lo entre: leve (presença de 2 ou 3 

sintomas), moderado (presença de 4 ou 5 sintomas) e grave (presença de 6 ou 

mais sintomas) (APA, 2013).  

 Com esta forma classificatória, evidencia-se que: 

1. O diagnóstico tornou-se mais amplo 

2. Aspectos sociais foram levados mais em conta 

3. Aspectos biológicos não são mais considerados centrais (como 

tolerância e abstinência) 

4. A fissura tornou-se um dos critérios, antes inexistente 

Por ser uma substância com alto poder de liberação de dopamina no 

circuito de recompensa, a cocaína é uma substância bastante adictogênica e 

que, normalmente, acarreta prejuízos graves a seus usuários.  

 

1.12. A Fissura 

 

A fissura é um fenômeno subjetivo considerado fundamental na 

caracterização médica e psicológica dos pacientes usuários de substâncias. 

Embora comumente relatada por pacientes com vários tipos de abuso de 

substâncias, é um sintoma clínico pouco documentado e nem sempre 

adequadamente descrito. Isso porque a fissura, assim como a dor, é totalmente 
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subjetiva e dependente de fatores intrínsecos ao individuo, como a percepção 

subjetiva do fenômeno. 

A fissura assume particular importância em determinadas síndromes de 

abuso de drogas: abuso de cocaína, abuso de psicoestimulantes e uso de 

nicotina. A compulsão descrita por pacientes usuários destas substâncias 

específicas atinge um nível de perda de controle que não é comumente visto 

em pacientes que abusam de álcool, sedativos hipnóticos e benzodiazepínicos. 

A sensação de ânsia por cocaína, em particular, pode ser tão intensa e 

intrusiva que perturba a concentração, interfere no desempenho, é 

extremamente desconfortável e controla as ações subsequentes do sujeito. Em 

suma, o desejo é uma vontade irresistível de usar uma substância que obriga o 

comportamento de busca pela droga (Halikas et al, 1991). 

 

1.13. Tratamento dos Transtornos por uso de Cocaína 

 

Os dois principais desafios no tratamento do transtorno por uso de 

        i          d  ã                         d  (O’B i  , 2005). A    x   

de conclusão do tratamento em ensaios clínicos são de 50% ou menos (Stotts 

et al, 2007). Os principais desencadeadores de fissura são o estresse 

psicológico ou fisiológico, a disforia, o tédio, as pistas sociais e ambientais e a 

própria presença da droga (DeVries et al, 2001, Halikas et al, 1991). De fato, a 

fissura pode ser responsável, em parte, pelas recaídas frequentes, típicas da 

dependência da cocaína. Assim, a diminuição deste sintoma pode ser um dos 

objetivos do tratamento e sua medida pode ser útil no acompanhamento 

terapêutico (Weiss et al, 2003). Além disso, a cocaína afeta diretamente o 
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funcionamento neurológico do usuário, alterando funções principalmente de 

áreas dopaminérgicas do sistema de recompensa, córtex pré-frontal e sistema 

de memória. Isso cria uma resposta condicionada ao uso e ao prazer 

proporcionado pela substância - padrão bastante difícil de ser quebrado 

(Filmore and Rush, 2002, Kilts et al, 2001).  

Há pouquíssimos tratamentos disponíveis para o uso de cocaína e os 

problemas por ele acarretados. Não há nenhuma medicação aprovada nos 

Estados Unidos ou no Brasil para o tratamento específico do transtorno por uso 

de cocaína, apesar de alguns estudos mostrarem bons resultados do uso de 

medicações como topiramato, modafinil, dissulfiram, entre outros. (Penberthy et 

al, 2010, Kampman, 2010).  

Em contrapartida, as intervenções psicoterápicas e, principalmente, a 

terapia cognitivo-comportamental (TCC) têm eficácia comprovada no 

tratamento por uso de cocaína em diversos estudos (Maude-Griffin et al, 1998, 

Crits-Cristoph et al, 1999, Sanches et al, 2011).  

A terapia cognitivo-comportamental foca em processos específicos de 

aprendizado e ensina aos usuários novas habilidades para lidar com situações 

de alto risco no esforço de alcançar a abstinência. Este método de tratamento 

é orientado em objetivos, além de ser flexível e individualizado conforme as 

necessidades de cada paciente, de acordo com uma programação. Ao 

observar o uso da cocaína no passado, presente e futuro, assim como os 

hábitos e gatilhos, paciente e terapeuta formulam estratégias efetivas e planos 

emergenciais para mediar o impacto das situações de estresse associadas à 

cocaína na busca da abstinência. Os gatilhos devem ser reconhecidos e 

identificados e, normalmente, podem ser internos (como emoções ou 
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sentimentos, frustrações, etc.) ou externos (como as pistas ambientais: objetos 

usados para o uso, dinheiro, locais, pessoas, etc.) (Halikas et al, 1991). Ao 

longo das semanas de tratamento, além do trabalho de adesão, técnicas 

específicas são usadas para que a abstinência seja alcançada e mantida. 

Estas técnicas incluem desenvolvimento de habilidades para: solução de 

problemas, tomada de decisões, melhora de habilidades sociais e 

desenvolvimento de formas de gerenciar situações para suportar a recusa do 

uso e lidar com a fissura (Carroll, 1998, Carroll 2001, Carroll et al, 2004). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

A comorbidade entre Síndrome de Dependência de Cocaína, nas suas 

variadas formas de administração, e Transtornos de Personalidade, 

especialmente aqueles incluídos no chamado Cluster B, é bastante relatada na 

literatura internacional. Entretanto, a literatura em relação a como traços de 

temperamento e caráter, impulsividade, fissura e vias de administração podem 

contribuir na resposta ao tratamento entre estes grupos é escassa. Estas 

informações são importantes para a individualização das formas de 

abordagens terapêuticas e psicossociais.   

Quanto à fissura, apesar de bem estudada, ainda há questões a serem 

respondidas, principalmente em relação a como características individuais de 

personalidade podem influenciar neste sintoma.  

Além disso, apesar de haver vasta literatura sobre fatores de risco e de 

proteção para esta população, estudos que agrupam sintomas a fim de traçar 

perfis relacionados a melhor resposta ao tratamento são raros.  

Agrupar características individuais e sociodemográficas em vez de avaliá-

las separadamente pode contribuir para a criação de tipologias mais próximas 

à população real e, consequentemente, para o desenvolvimento de novas 

técnicas de tratamento. 

Estes dados são de suma importância para que, futuramente, possamos 

individualizar as propostas terapêuticas e predizer, em parte, a resposta do 



 30 

indivíduo ao tratamento, além de facilitarem a escolha terapêutica mais 

adequada. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

      3.1. Objetivos Gerais 

 

 Analisar, de forma descritiva, a amostra estudada 

 Descrever o padrão de consumo da cocaína entre os três grupos 

 Avaliar características da fissura na amostra estudada 

 Propor a criação de uma classificação tipológica para os sujeitos 

estudados  

 Avaliar a adesão ao tratamento 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar características sociodemográficas da amostra em termos de: 

A) Idade; 

B) Escolaridade; 

C) Estado Civil; 

D) Situação Empregatícia. 

 Descrever o padrão de uso de substâncias no grupo estudado e 

observar os impactos na vida dos sujeitos em termos de situação empregatícia, 

relações sociais, familiares e saúde  
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 Avaliar a fissura em termos de intensidade, frequência e duração, e 

associar este sintoma a características de personalidade e impulsividade 

 Avaliar características sociodemográficas e individuais, e tentar 

agrupá-las a fim de propor uma tipologia que se associe a maior sucesso 

terapêutico  

 Avaliar a adesão ao tratamento e sua associação a variáveis 

independentes 

 

3.3. Hipóteses Experimentais 

 

 Usuários de diferentes formas de cocaína diferem em dados 

sociodemográficos 

 Usuários de diferentes formas de cocaína diferem em relação ao padrão 

de consumo da droga e aos impactos causados pelo uso 

 A fissura pode estar associada a características de personalidade como 

BN, ED e impulsividade 

  Características sociodemográficas e de personalidade podem ser 

agrupadas a fim de determinar a gravidade do quadro e a resposta ao 

tratamento 

 A adesão ao tratamento pode estar associada a outras variáveis de 

forma independente  
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1. GREA 

 

 Sediado no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o GREA, Grupo 

Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas, desenvolve trabalhos nas áreas 

de pesquisa, ensino, assistência e prevenção do uso de drogas desde 1981.  

Seu método se caracteriza por uma abordagem multidisciplinar com 

equipe formada por psiquiatras, psicólogos, enfermagem, terapeuta 

ocupacional e fonoaudiólogo.  

O grupo é considerado hoje pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas - SENAD - como Centro de Excelência para Tratamento e Prevenção 

de drogas. 

O GREA tem a missão de fornecer soluções viáveis para problemas de 

saúde relacionados ao uso indevido de drogas para: usuários e familiares, 

comunidade acadêmica, instituições governamentais e de ensino, empresas e 

demais interessados na área, atendendo suas necessidades e excedendo suas 

expectativas através do desenvolvimento de pesquisas, de oferta de 

informações, cursos, programas de prevenção, tratamento e consultoria, para 

ser o Centro de Referência no Brasil em distúrbios de saúde por uso indevido 

de álcool e drogas. 
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4.2. Projeto de Pesquisa 

  

O presente projeto foi desenvolvido pelo Grupo Interdisciplinar de Álcool e 

Drogas do Instituto de Psiquiatria. 

Trata-se de projeto de pesquisa com características de estudo 

prospectivo baseado na coleta de informações por meio de questionários e 

inventários padronizados, assim como de avaliação e seguimento clínico em 

amostra conveniente.   

O projeto avaliou 100 pacientes dependentes de cocaína, em suas 

diferentes formas, que procuram por tratamento neste serviço. Inicialmente, os 

pacientes entravam em contato por telefone com a secretária do serviço e uma 

triagem era agendada. Foram selecionados pacientes dependentes somente 

de cocaína em suas duas formas de uso (inalada e/ou fumada); outras 

dependências foram excluídas (exceto a dependência de nicotina). Assim, 

evitou-se a inclusão de pacientes dependentes de outras substâncias, o que 

funcionaria como variáveis de confusão na análise dos dados do presente 

projeto. Na triagem, utilizou-se o Mini International Neuropsychiatric Interview 

para avaliar diagnósticos psiquiátricos que seriam excludentes para a entrada 

do paciente no projeto. Cerca de metade dos pacientes que passaram pelas 

triagens não entraram no projeto por não preencherem os critérios de inclusão 

ou exclusão, ou por não aceitarem o tratamento proposto. 

 Para calcular o tamanho da amostra, normalmente se usa a prevalência 

do que se quer estudar na amostra definida (por exemplo, prevalência de 

transtorno de personalidade em dependentes de cocaína). Porém, neste caso, 
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como se usou o Inventário de Temperamento e Caráter (ITC) e este não define 

transtorno de personalidade, e sim aponta traços de temperamento e caráter, 

não se tem prevalência definida nos dependentes com maiores ou menores 

escores de determinados traços de temperamento e caráter. Além disso, o 

instrumento ITC não define pontos de corte. Por este motivo, o tamanho desta 

amostra foi baseado em trabalhos previamente publicados que usaram este 

tipo de instrumento em uma amostra de dependentes de substâncias (Lopes 

Duran e Becona Iglesias, 2006; Gossop et al., 2006; Chakroun et al., 2004; Roll 

et al., 2004; Gunnarsdottir et al, 2000; Fieldman et al, 1995; Gerder et al, 2002). 

As entrevistas foram realizadas pela autora do projeto e supervisionadas 

por seu orientador no ambulatório do GREA. 

Os pacientes selecionados para o projeto foram entrevistados e seus 

consentimentos foram solicitados por escrito, conforme as normas de ética em 

pesquisa da Faculdade de Medicina da USP (Anexo I). Todos os pacientes 

foram certificados de que as informações obtidas tinham caráter estritamente 

científico e confidencial. Também foram informados de que a participação, 

além de voluntária, não lhes traria quaisquer prejuízos no tratamento quando 

comparados a outros pacientes. Todos os pacientes foram submetidos aos 

instrumentos de entrevista, descritos a seguir, no início do tratamento. Após 

avaliação inicial, iniciou-se o tratamento com base na abordagem 

psicoeducacional. Em todas as fases de tratamento, o médico teve uma atitude 

firme, porém, mantendo certa flexibilidade e empatia em sua abordagem 

(Washton, 1991). 
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A estrutura de tratamento, elaborada no projeto de pesquisa, foi usada 

como modelo de atendimento para todos os pacientes incluídos no projeto. 

 

Estrutura do tratamento: 

 Assistência clínico-ambulatorial em período pré-determinado de 12 

semanas, em que cada paciente teve 8 (oito) consultas agendadas. 

 O tratamento foi realizado em fases distintas a partir do ingresso do 

paciente ao programa. A primeira fase, PROMOÇÃO DE ABSTINÊNCIA, 

iniciou-se pela primeira consulta do paciente. Se o paciente alcançou os 

objetivos de abstinência propostos (mínimo de quatro semanas consecutivas 

de completa abstinência), a FASE DE PREVENÇÃO DE RECAÍDAS iniciava. 

Se o paciente, após a fase inicial, não obteve a abstinência completa durante 

as quatro semanas, ele iniciava a FASE DE ABSTINÊNCIA COMPLICADA, 

com os mesmos objetivos da fase inicial. 

 Os pacientes foram submetidos aos exames clínico-laboratoriais que se 

fizeram necessários de acordo com a avaliação e indicação clínica. 

No primeiro mês, o paciente foi submetido a consultas semanais; no 

segundo e terceiro, as consultas foram quinzenais. Após o término do projeto 

de pesquisa, os pacientes foram seguidos no ambulatório do GREA por mais 3 

meses e encaminhados para serviços indicados pelo médico responsável pelo 

paciente (psicoterapia, orientação assistencial, grupos de mútua ajuda, centros 

de saúde e outros serviços de assistência ao dependente com seguimento 

prolongado). Em qualquer momento do seguimento, caso o paciente tenha 

apresentado sintomas graves que necessitassem de intervenção 
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medicamentosa ou internação, ele recebeu os cuidados necessários e a 

quebra de protocolo foi determinada.  

 

FASE DE PROMOÇÃO DE ABSTINÊNCIA 

É a fase inicial do programa assistencial com duração de um mês.  

As orientações seguidas nesta fase foram: 

 Promoção inicial da abstinência em ambulatório; 

 Interrupção imediata do consumo de substâncias psicoativas; 

 I       çã  i  di    d                    i            á i   (“    g   

d     ”); 

 Orientações sobre sintomas da síndrome de abstinência; 

 Estabilização do comportamento diário; 

 Estabelecimento de rotina inicial; 

 Início do processo de resolução de crises (crônicas); 

Estabelecimento de contato positivo paciente-médico-programa de 

tratamento; 

Formulação e apresentação de propostas terapêuticas individualizadas; 

Orientação em aspectos psicoeducacionais sobre a Síndrome de 

Dependência e sobre as substâncias; 

 Auxílio ao paciente no reconhecimento da própria dependência e suas 

características; 
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 Recrutamento de um sistema mínimo de suporte ao indivíduo; 

 Tentativa de manter a abstinência por 4 (quatro) semanas;  

 Orientação ao paciente para fazer um diário comportamental, anotando 

os dias de abstinência, momentos de fissura, recaídas e meios usados para 

evitá-las. Esse diário era discutido com o paciente em todas as consultas 

(semanais no primeiro mês e quinzenais no segundo e terceiro mês). A 

intenção era que o paciente reconhecesse sua doença e as dificuldades 

impostas por ela. 

 Nesta fase inicial, o paciente foi extensivamente avaliado com propósito 

terapêutico e de pesquisa sobre o tratamento empregado: 

 Avaliação clínica – avaliação clínica inicial, repetida em todas as 

consultas de seguimento; 

 Avaliação psiquiátrica inicial; 

 Avaliação clínica da dependência; 

 Critérios diagnósticos do CID-10 para Síndrome de Dependência de 

Substâncias Psicoativas. 
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SEGUNDA FASE: 

FASE DA ABSTINÊNCA COMPLICADA 

A fase da abstinência complicada iniciou-se a partir do segundo mês do 

programa, quando o paciente não obteve êxito na abstinência das 4 (quatro) 

semanas prévias. Nessas consultas, foram revisados os aspectos focalizados 

na fase inicial, mantendo-se o mesmo objetivo: 4 (quatro) semanas 

consecutivas de abstinência. Entre as medidas desta fase, encontram-se: 

 I     iv  à     iz çã  d  “Diá i  C             ”; 

 Questionário sobre atitudes em relação às recaídas. 

Quando o paciente alcançava a abstinência prolongada (4 semanas), 

imediatamente iniciava-se a FASE DE PREVENÇÃO DE RECAÍDAS. Caso até 

o final do seguimento o paciente não tivesse tido êxito, ao completar-se o 

programa, era considerada falha terapêutica. 

 

FASE DE PREVENÇÃO DE RECAÍDAS E RECUPERAÇÃO AVANÇADA 

Esta fase ocupou as últimas 4 a 8 semanas do tratamento (dependendo 

do tempo gasto na promoção da abstinência). A fase de prevenção de recaídas 

teve direcionamento pouco diferente das anteriores para incluir, além da 

abstinência, mudanças mais estáveis no estilo de vida que protegessem o 

paciente de novas recaídas. 

As diretrizes desta fase terapêutica foram: 

 Auxílio ao paciente na evolução da aceitação da própria dependência 

para aceitação global da Síndrome de Dependência; 
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 Aspectos psicoeducacionais relacionados ao processo de recaídas. 

D    çã  d  “ i    d        ”           d   i                 d  . 

Desenvolvimento, juntamente com o paciente, de métodos comportamentais 

eficazes para enfrentar situações de risco e evitar recaídas; 

 Mudanças duradouras no estilo de vida; 

 Desenvolvimento eficaz para lidar com problemas, e ajustamento ao 

meio ambiente do paciente; 

 Auxílio no desenvolvimento de meios de diversão e prazer sem o 

consumo de drogas; 

 Orientação no aprendizado de como identificar e lidar com sentimentos 

negativos; 

 Estímulo no desenvolvimento de meios eficazes de autoajuda; 

 Manutenção do maior período possível de abstinência. 

Nesta fase, foram ainda utilizadas as seguintes intervenções de 

RECUPERAÇÃO AVANÇADA: 

  Tentativa de alcançar alterações duradouras no estilo de vida, 

atitudes e comportamentos; 

 Busca de maturidade psicológica; 

 Solidificação de estratégias e capacidade de resolução de 

problemas, e interação interpessoal; 

 Evolução em autoconfiança e em estabelecimento de 

relacionamentos longos. 
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Ao final de cada mês de tratamento, o paciente respondeu novamente à 

escala de fissura e, ao final do terceiro mês, foi submetido a nova aplicação da 

ASI, da ESA-Drogas, além da escala de fissura.  

 

 

 

 

 

4.3. Instrumentos e Procedimentos 

 

Os instrumentos e procedimentos foram aplicados em quatro tempos:  

1. No início do tratamento, após a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido, quando todos os instrumentos foram aplicados;  

2. Ao final do primeiro mês, quando a escala de fissura foi aplicada; 
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3. Ao final do segundo mês, quando a escala de fissura foi aplicada; 

4. Ao final do terceiro mês, quando, além da escala de fissura, também a 

Escala de Seguimento de Alcoolistas versão para drogas (ESA-Drogas) foi 

aplicada.  

 

Os inventários: 

 

 Protocolo Comum (dados sociodemográficos) (Anexo II) 

O protocolo comum disponibiliza questões sobre os dados 

sociodemográficos dos entrevistados, inclusive que envolvem a história pessoal 

e familiar do consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, além do 

comportamento sexual. Neste questionário, são formuladas questões 

específicas para o grupo estudado de acordo com os objetivos deste trabalho, 

tais como o consumo de álcool e outras drogas, além da cocaína. Este 

protocolo foi utilizado em outros trabalhos realizados no Grupo Interdisciplinar 

de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Baltieri, 

2006) e adaptado ao presente projeto. 

 

 Addiction Severity Index (ASI) (Anexo III) 

A ASI foi desenvolvida originalmente em 1979, na Pensilvânia, para ser 

aplicada em adultos com queixas em relação ao uso de drogas, 

preferencialmente os que procuram tratamento (Castel e Formigoni, 2000; 
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Kessler e Pechansky, 2006). Trata-se de uma entrevista semiestruturada, com 

duração de 45 a 60 minutos, que avalia a gravidade de problemas em sete 

áreas: questões médicas, status ocupacional, aspectos legais, situação 

sociofamiliar, história psiquiátrica, uso de álcool e uso de outras drogas. Em 

cada área, questões objetivas estimam o número, a extensão e a duração dos 

sintomas-problema durante toda a vida do indivíduo e, especificamente, nos 30 

dias que antecedem a avaliação (Kessler e Pechansky, 2006). Este 

instrumento utiliza, para cada uma das áreas mencionadas, uma composição 

de escores. Quanto às propriedades psicométricas, há avaliações da 

confiabilidade teste e reteste, split-half e consistência interna, assim como 

validade de conteúdo, preditiva, concorrente e de construto - realizados em 

diferentes estudos e populações (Castel e Formigoni, 2000).  Um aspecto que 

diferencia a ASI de outros instrumentos de avaliação é sua abordagem 

multidimensional, característica fundamental para uma estimativa mais próxima 

da realidade de cada paciente (Kessler e Pechansky, 2006). 

 

 Inventário de Temperamento e Caráter (ITC) (Anexo IV) 

O ITC é um questionário de autopreenchimento composto por 240 itens 

d   i   “v  d d i           ” q       ibi i     di g ó  i   di      i         

subtipos de transtornos de personalidade e outros transtornos psiquiátricos 

(Fuentes et al., 2000). Ele avalia quatro dimensões de temperamento (busca 

por novidade, esquiva de dano, dependência de gratificação e persistência) e 

três de caráter (autodirecionamento, cooperatividade e autotranscendência) 

(Svrakic et al., 2002; Fuentes et al., 2000). É um instrumento bastante 
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estudado em amostras clínicas e não-clínicas entre diferentes grupos culturais 

e étnicos (Svrakic et al., 2002). É validada no Brasil e dados apontam boa 

qualidade e confiabilidade da versão em português (Fuentes et al., 2000). 

Pesquisas pretéritas demonstraram que baixas pontuações nas dimensões de 

caráter, principalmente autodirecionamento e cooperatividade, associam-se a 

maior sintomatologia para qualquer transtorno de personalidade, e que os 

quatro traços de temperamento interagem, formando um perfil único de 

correlação com cada um dos clusters do DSM e com cada subtipo de 

transtorno de personalidade (Svrakic et al., 2002). Porém, esta escala não tem 

a pretensão de fechar diagnóstico para transtornos de personalidade. 

 

 Escala de Fissura de Minesotta (MCCS) (Anexo V) 

A “ i     ” (craving) é um impulso incontrolável que acomete indivíduos 

dependentes de cocaína e associa-se muitas vezes ao insucesso terapêutico. 

A escala de fissura de Minesotta, criada em 1991, avalia a intensidade, 

frequência e duração deste fenômeno bastante subjetivo. A consistência 

interna desta escala é alta (α d  0.826) (Halikas et al., 1991).  

Seu uso permite a avaliação de cada item de fissura separadamente 

(Halikas et al., 1991). São eles: intensidade da fissura (escala analógica visual), 

frequência da fissura (número de vezes por dia), duração da fissura (média do 

tempo de duração por episódio) e comparação com o mês anterior (aumentou, 

sem alteração, diminuiu).  
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 Escala de Impulsividade de BARRATT (Anexo VI) 

A Escala de Impulsividade de Barratt (BIS – Barratt Impulsivity Scale) é 

um dos questionários de impulsividade de autopreenchimento mais e utilizados 

e tradicionais. Foi inicialmente desenvolvida em 1959 e é baseada em um 

modelo unidimensional de impulsividade, incluindo-o como parte de grupos 

maiores de personalidades propensas à extroversão, busca de sensações e 

falta de controles inibitórios comportamentais. A Escala de Impulsividade de 

Barratt 11 (BIS-11) é a mais recente versão do teste e foi desenvolvida a fim de 

determinar os níveis de impulsividade em população clínica e não-clínica. O 

BIS identifica três componentes de impulsividade, ou seja, o componente 

ideomotor - d  i id       “ gi            ” (i     ivid d        ), o 

componente sobre atenção - d  i id       “            çã     d       ” 

(efeito cognitivo/ decisões rápidas) e o componente sobre planejamento - 

d  i id       “  i    çã     di  çã           ” (i     ivid d   ã -planejada / 

orientação presente). O atual instrumento (BIS-11) em sua versão  na língua 

portuguesa do Brasil (Diemen et al., 2007), consiste em 30 itens. Todos são 

analisados utilizando-se de uma escala de 4 pontos (1=raramente ou nunca e 

4=quase sempre ou sempre). O               v i  v  i   d  30   120.  ã  

 á           d   iz d          ta escala, mas estudos prévios verificaram 

uma média (desvio padrão) de 76,3 (11,9) para apenados, 63,8 (10,2) para 

estudantes, 69,3 (10,3) para pacientes internados por problemas com álcool e 

drogas e 71,4 (12,6) para pacientes internados em clínica psiquiátrica geral 

(Patton et al., 1995). Patton et al. (1995) relataram coeficientes de consistência 

interna para o escore total da BIS-11 que variam de 0,79 a 0,83 dependendo 

da população estudada.  
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 Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina (Anexo VII) 

Desenvolvida por Fagerström (1978) e readaptada por Heatherton et al. 

(1991),  “Fagerström Test for Nicotine Dependence”  (FT D)              d  

autopreenchimento que consiste em questões referentes ao padrão típico de 

fumar e classifica a dependência da nicotina em leve, moderada ou grave. Foi 

validada no Brasil por Carmo & Pueyo (2002). Consta de seis perguntas com 

várias alternativas de resposta que oscilam entre a pontuação de dois e quatro, 

segundo o item. A pontuação total corresponde à soma das respostas que o 

fumante indicou em cada item. Existe uma pontuação, definida de forma 

clínica, segundo a qual um total de seis ou mais nesta escala indica que o 

sujeito é muito adicto à nicotina, enquanto uma cifra de cinco ou menos 

significa que sua adicção é média ou baixa. A consistência interna calculada 

pelo coeficiente a de Cronbach teve um valor de 0,642. A correlação teste-

reteste mostrou um valor de 0,915 (Carmo & Pueyo 2002). 

  

 ESA-Drogas (Anexo VIII) 

As ESAs foram elaboradas no Grupo Interdisciplinar de Estudos em 

Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (GREA-IPq-HC-

FMUSP). A primeira a ser elaborada foi a ESA propriamente dita, isto é, aquela 

cujo propósito era o seguimento de pacientes alcoolistas em tratamento. Foi 

elaborada por Andrade, AG e apresentada em tese de doutoramento em 1991 

(Andrade, 1991, Castel e Formigoni, 2000).  
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A partir da ESA, foram elaboradas outras escalas com a mesma forma 

para serem utilizadas no seguimento de outras populações de pacientes. 

Dentre essas, a ESA-drogas, para dependentes de outras drogas que não só 

álcool.  

Cada uma dessas formas segue um padrão para avaliar cinco áreas: 

consumo, situação ocupacional, relação familiar, lazer e saúde.   

As ESAs devem ser aplicadas por técnicos treinados e sua utilização leva 

aproximadamente cinco minutos. Tiveram a confiabilidade entre aplicadores 

avaliada de maneira sistemática e há dados esparsos de validade de algumas 

delas (Andrade et al., 1988; Hochgraf, 1995; Castel, 1997; Scivoletto, 1997) - 

validade preditiva: ESA-drogas (dados preliminares) e validade de construto: 

ESA, ESA-adolescentes e ESA-mulheres.  

Todas avaliam as áreas acima mencionadas no período de trinta dias 

antecedentes à avaliação. Não há dados de normatização para nenhuma 

delas, nem taxas para sua utilização (Castel, Formigoni, 2000).  

 

 MINI (anexo IX): 

O MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) é uma entrevista 

diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), compatível com os critérios do 

DSM-III-R/IV e da CID-10, destinada à utilização na prática clínica e na 

pesquisa em atenção primária e em psiquiatria, e pode ser utilizada por clínicos 

apó        i         á id , d          ê        (A   i , 2000). O  I I   

organizado por módulos diagnósticos independentes, elaborados de forma a 

otimizar a sensibilidade do instrumento a despeito de um possível aumento de 
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falso-positivos. Estudos demonstraram índices de confiabilidade satisfatórios e 

há a versão em português (Amorim, 2000). 

 

4.4. Critérios de Inclusão 

 

 Homens entre 18 e 60 anos; 

 Diagnóstico de Síndrome de Dependência de Cocaína pela CID-10; 

 Uso nos últimos 6 meses de somente Cocaína inalada, somente 

Cocaína na forma de Crack ou ambas; 

 Uso referido de cocaína por pelo menos 4 vezes no último mês; 

 Uso de cocaína por pelo menos um ano precedendo a entrada no 

estudo;  

 Consentimento na participação da pesquisa. 

 

4.5. Critérios de Exclusão 

 

 Síndrome de Dependência de outras substâncias, exceto nicotina; 

 Abuso de outras substâncias estimulantes; 

 Sexo Feminino; 

 Sintomas psicóticos no momento da entrevista; 
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 Comorbidades clínicas graves como diabetes descompensado, 

insuficiência cardíaca, cirrose alcoólica, epilepsia descompensada, etc.; 

 Tratamento medicamentoso para dependência de cocaína nos últimos 

seis meses; 

 Uso atual de medicação psicotrópica;  

 Incapacidade para dar o consentimento livre e esclarecido; 

 Incapacidade de ler e entender os inventários; 

 História clínica de retardo mental; 

 Pacientes que não aceitam tratamento ambulatorial; 

 Pacientes com indicação para internação. 
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4.6. Fluxograma   

                                                                                                              

 

 

4.7. Análise Estatística 

 

Os dados foram processados utilizando-se os programas estatísticos 

SPSS 20.0, Stata 7.0, Latent Gold 4.5, e G-Power 3.1.  

Os grupos foram descritos por suas características sociodemográficas e 

psicométricas, mediante à média e desvio padrão para variáveis contínuas, e 

percentuais para variáveis categóricas. Os resultados das escalas utilizadas 

foram organizados em tabelas e analisados estatisticamente. 
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Comparação entre dependentes preferenciais de cocaína, crack e ambas 

(características sociodemográficas, clínicas, gravidade da dependência, traços 

dimensionais de personalidade e impulsividade) 

 

Para as variáveis qualitativas ou categóricas, foram utilizados os testes 

Qui-Quadrado de Pearson ou o exato de Fisher, este último aplicado quando 

    d   “       ” continha valor menor do que 5. Para as variáveis contínuas 

ou quantitativas, o teste ANOVA ou o teste de Kruskall-Wallis foram utilizados. 

A eleição destes testes obedeceu aos critérios relacionados à utilização de 

testes paramétricos ou não-paramétricos. 

Técnicas de regressão múltipla (logística) também foram utilizadas 

objetivando determinar até que ponto certas variáveis independentes 

conseguem prever o resultado da variável dependente (dependentes de 

cocaína versus crack), após ajustamento para variáveis confundidoras. Utilizou-

se o método da Regressão Logística Direta, na qual todas as variáveis 

dependentes entram na análise simultaneamente, respeitando determinados 

critérios. Assim sendo, foram consideradas como variáveis independentes para 

esta análise somente aquelas que mostraram valor de p < 0.10 nas análises 

unifatoriais (Hosmer & Lemeshow, 2000). 

 

Elaboração de clusters 

 

Classes de sujeitos que compartilham achados psicossociais, aspectos 

relacionados ao uso de cocaína e impulsividade foram investigados através da 
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Análise de Classes Latentes (LCA).  Variável latente é aquela que não pode 

ser observada diretamente.  

LCA é um método estatístico que gera uma classificação probabilística 

identificando tipos de sujeitos que compartilham similaridades em determinadas 

variáveis. Seu objetivo é determinar o número e a composição das classes 

latentes (variáveis não observáveis) originadas de dados observados (variáveis 

manifestas). Este método não se baseia em princípios de normalidade e 

linearidade. Além disso, modelos de classe latente são baseados em 

probabilidades, de forma contrária às distâncias euclidianas (ou seus 

quadrados) utilizadas por outras técnicas de agrupamento (como K-means). O 

método gera várias possibilidades de tipos, embora existam critérios objetivos 

para definir o melhor número de clusters para uma determinada amostra.  A 

quantidade de classes latentes mais adequada é determinada pelo numero 

que, no modelo, contenha menores valores de Critério de Informação 

Bayesiano (BIC) e de Critério de Informação Aikaike (AIC). O BIC é mais 

parcimonioso por considerar o tamanho da amostra em seu cálculo (Hagenaars 

e McCutcheon, 2002). Já a entropia, índice que avalia a qualidade da 

separação das classes e o quanto elas representam os dados (no intuito de 

indicar se a classificação dos indivíduos nas classes construídas é satisfatória), 

varia entre 0 (pior situação) e 1 (melhor situação). Um bom tipo é aquele com 

entropia superior a 0,70, indicando boa acurácia classificatória (Nylund et al, 

2007). 

A criação da tipologia se baseou em variáveis estáticas e dinâmicas 

relacionadas à adesão ao tratamento, segundo a literatura científica vigente. 

Como alguns estudos apontam a importância de certos fatores 
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sociodemográficos (escolaridade, por exemplo) e de fatores presumivelmente 

influenciáveis pelo tratamento (impulsividade, por exemplo) na adesão ao 

tratamento psicossocial de dependentes de cocaína, esta análise incluiu tais 

variáveis dentro de um modelo de dependência biopsicossocial.  

Os indicadores incluídos nas LCA foram: valores médios da BIS-11, anos 

desde o início do uso da cocaína, história familiar de problemas por uso de 

cocaína, história pessoal de tratamentos prévios por uso de cocaína e nível 

educacional.   

A partir da criação dos clusters, uma análise comparativa foi realizada 

entre eles em termos de aspectos dimensionais de personalidade e demais 

variáveis investigadas neste estudo. Diferenças entre os clusters, como 

variáveis contínuas, foram determinadas por meio de testes paramétricos e 

não-paramétricos de acordo com os critérios de Levene. Variáveis categoriais 

foram comparadas através do teste de qui-quadrado (2) ou do teste de Fisher, 

seguindo o método de Monte Carlo.  

A Análise de Sobrevida (Kaplan Méier) também foi utilizada para avaliar a 

existência de diferenças significativas entre os diferentes clusters gerados 

quanto ao tempo de permanência no tratamento. 

 

Análise da Fissura  

 

Como a fissura foi investigada quatro vezes durante o estudo, uma 

análise de medidas repetidas foi desempenhada para verificar se tipos 

preferenciais de dependentes (cocaína, crack ou ambas), clusters gerados e 
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traços dimensionais de personalidade exercem influência sobre a variabilidade 

da fissura ao longo do tratamento. 

Como houve sujeitos que descontinuaram o tratamento, uma análise de 

verificação do mecanismo de abandono foi utilizada através do teste de Little. É 

necessário saber se as perdas ocorreram de forma completamente randômica, 

randômica ou não randômica. Isto significa investigar se existiram variáveis que 

contribuíram para a descontinuidade do estudo. Quando as perdas foram 

explicadas por variáveis clínicas, sociodemográficas e psicométricas 

verificadas através da análise de regressão logística longitudinal com 

Equações de Estimativas Generalizadas (GEE, Generalized Estimating 

Equations) em uma estrutura autorregressiva, uma análise de imputação 

múltipla foi realizada. Se assim ocorreu, fatores relacionados à fissura tanto na 

amostra aderente quanto na amostra imputada foram analisados.  

A GEE foi o método escolhido para esta análise por ser mais indicada 

quando a variável é medida em mais de dois momentos ou quando se deseja 

comparar dois grupos ao longo do estudo. Este método não exige que a 

distribuição da amostra seja normal, não há necessidade de imputação de 

dados faltantes. Além disso, permite avaliar a variação da variável ao longo do 

tempo (Guimaraes e Hirakata, 2012). 

O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

4.8. Aspectos Éticos 

 

Antes do início da entrevista, os sujeitos do estudo foram informados 

sobre os procedimentos a serem realizados, bem como sobre os objetivos da 
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pesquisa e lhes foi solicitado o consentimento por escrito, de acordo com as 

normas éticas e regulamentares vigentes da Faculdade de Medicina da USP. 

Foi informado aos ent  vi   d   q            à     i i ação na pesquisa não 

acarretaria quaisquer prejuízos no processo terapêutico. Da mesma forma, os 

pacientes-sujeitos puderam interromper a qualquer momento a participação 

nesta pesquisa, sem qualquer ônus ao tratamento. Todos os pacientes foram 

plenamente informados sobre todos os procedimentos desta pesquisa, a fim de 

que pudessem decidir livremente sobre a sua participação. 

Aos participantes, foi oferecida a possibilidade de uma devolutiva do 

pesquisador no final de cada entrevista, a partir dos resultados obtidos com os 

questionários e instrumentos utilizados. As entrevistas foram realizadas em 

sala apropriada, dentro do ambulatório do Instituto de Psiquiatria, sem a 

presença de terceiros, objetivando a manutenção da confidencialidade. 

 

4.9. Aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O presente estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da FMUSP e recebeu aprovação para o desenvolvimento do 

trabalho em 8 de outubro de 2007 conforme carta de aprovação (anexo X). 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Análise Descritiva da Amostra 

 

A idade média da amostra (n=100) foi de 29,89 anos, com desvio padrão 

de 7,16 anos. Sessenta e cinco por cento da amostra era solteira, viúva ou 

divorciada, 56% era branca e 40% não havia completado o ensino médio. A 

média de idade para início do uso de cocaína foi de 18,32 anos (DP=4,56) e a 

média de anos de uso de cocaína foi de 9,53 anos (DP=6,14). Trinta e nove por 

cento dos pacientes já haviam feito tratamento prévio por uso de cocaína. Em 

relação a familiares com TUC, 57% tinha história positiva (familiares de 1o ou 

2o grau). Sessenta e quatro pacientes eram fumantes e 89 referiam uso atual 

de álcool. Em relação ao padrão de uso de cocaína, a média de uso por 

semana no último mês foi de 2,38 (DP=1,74). A média, em quantidade, medida 

em gramas foi de 15,42 no último mês (DP=21,82). Dados associados à fissura 

inicial, medidas pela MCCS, demonstram que a média de intensidade da 

fissura, em uma escala de 0 a 10 foi de 5,80 (DP=2,63). A frequência da fissura 

foi de 3,30 episódios por dia (DP=1,55), com duração de 3,39 minutos 

(DP=2,16). Em relação à impulsividade, a média da BIS foi de 69,57 (DP=9,95) 

(tabela 1).  
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Tabela 1 - Características sociodemográficas, aspectos relacionados ao uso de 

cocaína e variáveis psicométricas da amostra 

  

Variáveis Participantes (n = 100) 

Idade, média (DP) 29,89 (7,16) 

Idade do primeiro uso da cocaína, média 

(DP) 

18,32 (4,56) 

Status conjugal, (%) 

Casado 

Solteiro 

Separado / Viúvo 

 

35 

55 

10 

Cor, (%) 

Brancos 

Não Brancos 

 

56 

44 

Nível Educacional, (%) 

1 – 8 ano 

9 – 11 ano 

≥ 12      

 

16 

24 

60 

Tratamento Prévio por uso de cocaína, (%) 39 

História Familiar de TUC, (%) 

Familiares de 1º grau 

Familiares de 2º grau 

Nenhum 

 

30 

27 

43 

Continua 
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Variáveis Participantes (n = 100) 

Quantidade de cocaína usada em gramas 

nos últimos 30 dias, média (DP) 

 

15,42 (21,82) 

Intensidade da fissura, média (DP)a 5,80 (2,63) 

Frequência da fissura (vezes / dia), média 

(DP)a 

3,30 (1.55) 

Duração da fissura em minutos, média 

(DP)a 

3,39 (2,16) 

Usuários atuais de álcool, (%) 89 

Escala ASI, média (DP) 

Droga 

Família / Filhos 

Álcool 

Antecedentes Psiquiátricos 

Antecedentes Médicos 

Antecedentes Legais 

Trabalho 

Suporte Familiar / Social 

Problema Familiar / Social 

 

57,10 (12,04) 

69,65 (1,94) 

48,11 (11,92) 

49,73 (8,84) 

49,52 (7,05) 

56,07 (8,19) 

50,89 (6,43) 

55,62 (21,17) 

64,21 (13,75) 

Escala ITC, Média (DP) 

Busca por Novidades 

Esquiva ao Dano 

Dependência de Gratificação 

 

21,55 (3,59) 

16,73 (4,69) 

12,33 (3,25) 

 
 

 

 
Continua 
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a Medido com a escala de fissura de Minnesota 

DP: desvio padrão 

TUC: transtorno por uso de cocaína 

ASI: Addiction Severity Index 

ITC: inventário de temperamento e caráter 

BIS: escala de impulsividade de Barratt 

ESA: Escala de Seguimento de Alcoolistas 

 

 

5.2. Comparação entre usuários de cocaína, crack e ambas 

 

Quarenta e quatro pacientes referiam uso de cocaína inalada, 23 referiam 

uso de cocaína fumada na forma de crack e 33 usavam ambas as formas. A 

média de idade do grupo dos usuários de crack foi de 32,35 (DP=6,74) e dos 

usuários de cocaína foi de 27,95 (DP=7,32), sendo esta diferença 

estatisticamente significativa (p=0,04). Não foram encontradas diferenças 

Variáveis 
 

Persistência 

Autodirecionamento 

Cooperatividade 

Autotranscendência 

Participantes (n=100) 

4,47 (1,59) 

22,41 (6,92) 

27,83 (6,46) 

19,07 (5,79) 

BIS, média (DP) 69,57 (9,95) 

Teste de Fagerstrom, média (DP) 3,11 (2,84) 

ESA-drogas, média (DP) 20,95 (14,43) 
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significativas entre estes três grupos em relação a status conjugal, cor, nível 

educacional, história pessoal de tratamento para TUC e história familiar de 

TUC. Em relação à quantidade de droga usada, o grupo dual, ao tempo inicial, 

utilizou maior quantidade em relação aos usuários de cocaína e mais dias em 

relação aos usuários de crack, conforme demonstrado na Tabela 2. Em relação 

à fissura inicial, a intensidade foi maior no grupo dos usuários de cocaína 

quando comparados aos usuários de crack. A frequência e a duração da 

fissura não diferiram entre os grupos. Analisando as subescalas da ASI, os 

grupos não apresentaram diferenças significativas, exceto na subescala de 

trabalho (usuários de ambas as formas com maior pontuação que usuários de 

cocaína) e na subescala de problemas familiares/sociais (usuários de ambas 

as formas com pontuação maior que usuários de crack). Em relação à 

pontuação na escala de Temperamento e Caráter, só houve diferença 

significativa na autotranscendência - os usuários de crack tiveram maior 

pontuação quando comparados aos usuários de cocaína. Uso de álcool, 

impulsividade e pontuação na ESA-drogas e na Fagerstrom não diferiram entre 

os grupos (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Aspectos sociodemográficos, aspectos relacionados ao uso de cocaína e variáveis psicométricas entre dependentes 

de cocaína (uso em pó, crack e ambos) no início do tratamento 

Variáveis Cocaína 

(n = 44) 

A 

Crack 

(n = 23) 

B 

Ambos 

(n = 33) 

C 

teste p Post-Hoc test 

(Bonferroni / 

Yates’ correction) 

Idade, média (DP) 27,95 (7,32) 32,35 (6,74) 31,36 (6,72) F (2, 97) = 

3,79 

0,03* B > A (p = 0,04*) 

Idade do primeiro uso, média 

(DP) 

19,32 (5,26) 21,61 (6,58) 21,48 (6,09) F (2, 97) = 

1,77 

0,18 - 

Status conjugal, n (%) 

Casado 

Solteiro 

Separado/Viúvo 

 

16 (36,36) 

24 (54,54) 

4 (9.10) 

 

9 (39,13) 

10 (43,48) 

4 (17,39) 

 

10 (30,30) 

21 (63,64) 

2 (6.06) 

 


2 = 3,15, 4df 

 

0,55 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua 
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Cor, n (%) 

Brancos 

Não Brancos 

 

23 (52,27) 

21 (47,73) 

 

11 (47,83) 

12 (52,17) 

 

22 (66,67) 

11 (33,33) 

 


2 = 2.40, 2df 

 

0,30 

-- 

Nível Educacional 

1 – 8 ano 

9 – 11 ano 

≥ 12      

 

6 (13,64) 

10 (22,73) 

28 (63,63) 

 

4 (17,39) 

5 (21,74) 

14 (60,87) 

 

6 (18,18) 

9 (27,28) 

18 (54,54) 

 


2 = 0,93, 4df 

 

0,94 

 

-- 

Tratamento prévio por uso de 

cocaína, n (%) 

 

15 (34,09) 

 

8 (34,78) 

 

16 (48,48) 

 


2 = 1,84, 1df 

 

0,42 

 

-- 

História familiar de TUC, n (%) 

Familiares de 1 grau 

Familiares de 2 grau 

Sem história 

 

10 (22,73) 

12 (27,27) 

22 (50) 

 

6 (26,09) 

7 (30,43) 

10 (43,48) 

 

14 (42,42) 

8 (24,25) 

11 (33,33) 

 


2 = 3,90, 4df 

 

0,43 

 

-- 

continua 
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Dias por semana de uso de 

cocaína nos últimos 30 

dias,média (DP) 

 

2,50 (1,67) 

 

1,56 (1,47) 

 

2,79 (1,88) 

 

F (2, 97) = 

3,70 

 

0,03* 

 

C > B (p = 0,03*) 

Quantidade de cocaína usada 

em gramas nos últimos 30 dias,  

média (DP) 

 

 

8,41 (7,21) 

 

 

14,41 

(18,69) 

 

 

25,48 (3,46) 

 

 

F (2, 97) = 

6,44 

 

 

< 0.01** 

 

 

C > A (p < 0,01**) 

Intensidade da fissura, média 

(DP)a 

6,45 (2,16) 4,83 (3,11) 5,61 (2,68) F (2, 97) = 

3,16 
0,04* A > B (p = 0,04*) 

Frequência da fissura (vezes ao 

dia), média(DP)a 

 

3,36 (1,40) 

 

2,87 (1,60) 

 

3,51 (1,70) 

 

F (2, 97) = 

1,24 

 

0,29 

 

-- 

Duração da fissura em minutos, 

média(DP)a 

 

3,34 (1,72) 

 

3,52 (2,59) 

 

3,36 (2,41) 

 

F (2,97) = 0,06 

 

0,95 

 

-- 

      continua 
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Usuários atuais de álcool, n (%) 41 (93,18) 18 (78,26) 30 (90,91) 
2 = 3,29, 2df 0,24 -- 

Escala ASI, média(DP) 

Droga 

Família / Filhos 

Álcool 

Antecedentes 

Psiquiátricos 

Antecedentes Médicos 

Antecedentes Legais 

Trabalho 

Suporte Familiar / Social 

Problema Familiar/Social 

 

56,81 (12,26) 

69,54 (1,77) 

47,91 (12,17) 

 

49,89 (8,90) 

50,02 (5,35) 

54,02 (7,01) 

49,25 (5,27) 

55,09 (21,54) 

63,23 (13,74) 

 

55,91(12,39) 

69,78 (2,49) 

46,91(12,31) 

 

52,22 (8,44) 

46,65 (8,21) 

57,26 (8,37) 

50,22 (6,71) 

53,61(21,87) 

59,48(16,52) 

 

58,30 (11,77) 

69,69 (1,78) 

49,21 (11.59) 

 

47,79 (8,74) 

50,85 (7,80) 

57,97 (9,09) 

53,54 (6,96) 

57,73 (20,64) 

68,82 (10,19) 

 

F (2,97) = 0,28 

F (2,97) = 0,12 

F (2,97) = 0,26 

 

F (2,97) = 1,74 

F (2,97) = 2,69 

F (2,97) = 2,59 

F (2,97) = 4,69 

F (2,97) = 0,28 

F (2,97) = 3,50  

 

0,75 

0,88 

0,77 

 

0,18 

0,07 

0,08 

0,01* 

0,76 

0,03* 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

C > A (p = 0,01*) 

-- 

C > B (p = 0,04*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua 
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Escala ITC, Média (DP) 

Busca por Novidades 

Esquiva ao Dano 

Dependência de 

Gratificação 

Persistência 

Autodirecionamento 

Cooperatividade 

Autotranscendência 

 

21,23 (3,67) 

17,16 (4,52) 

 

11,86 (3,04) 

4,77 (1,44) 

21,54 (6,33) 

26,43 (6,20) 

18,11 (6,51) 

 

21,26 (3.14) 

16,04 (4,38) 

 

12,35 (3,16) 

4,35 (1,67) 

23,83 (8,08) 

29,48 (7,14) 

21,91 (4,07) 

 

22,18 (3,78) 

16,64 (5,16) 

 

12,94 (3,58) 

4,15 (1,70) 

22,57 (6,87) 

28,54 (6,09) 

18,36 (5,28) 

 

F (2,97) = 0,76 

F (2,97) = 0,43 

 

F (2,97) = 1,03 

F (2,97) = 1,54 

F (2,97) = 0,83 

F (2,97) = 2,02 

F (2,97) = 3,82 

 

0,47 

0,65 

 

0,36 

0,22 

0,44 

0,14 

0,02* 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

B > A (p = 0,03*) 

BIS-11, média(DP) 70,68 (9,04) 69,30(11,10) 68,27 (10,40) F (2,97) = 0,56 0,57 -- 

Teste de Fagerstrom, 

média(DP) 

2,54 (2,68) 3,04 (2,90) 3,94 (2,91) F (2, 97) = 

2,29 

0,11 -- 

ESA-drogas, média(DP) 24,07 (20,65) 18,30 (2,05) 18,11 (2,26) 
2 = 1,84, 2df 0,40b -- 

* p < 0,05; ** p < 0.01 

a Medido com a escala de fissura de Minnesota 
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b Teste de Kruskall-Wallis 

DP: desvio padrão 

TUC: transtorno por uso de cocaína 

ASI: Addiction Severity Index 

ITC: inventário de temperamento e caráter 

BIS: escala de impulsividade de Barratt 

ESA: Escala de Seguimento de Alcoolista 
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5.3. Análise Descritiva da subamostra que completou as quatro 

avaliações   

 

Sessenta e seis pacientes completaram as 4 avaliações do estudo. 

Dentre este grupo, a média de idade foi de 30,68 anos (DP=7,17), 36% era 

casado, 62% era branco e 33% não havia completado o ensino médio. A média 

de idade de início do uso da droga entre eles foi de 20,51 anos (DP=5,79) e a 

média de anos de uso foi de 10,17 (DP=6,05). Quarenta e um deles (62,12%) 

eram tabagistas e 57 (86,36%) eram usuários de álcool. Vinte e sete deles 

(40,91%) referiam uso de cocaína em pó, 17 (25,76%) referiam uso de crack e 

22 (33,33%) eram usuários de ambas as formas (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Características basais do grupo que completou as 4 avaliações  

Variáveis Participantes (n=66) 

Idade, média (DP) 30,68 (7,17) 

Idade do primeiro uso de cocaína, média (DP) 20,51 (5,79) 

Status conjugal, n (%)  

     Casado  24 (36,36) 

     Solteiro 36 (54,54) 

     Separado/viúvo 6 (9,10) 

Cor, n (%)  

     Brancos  41 (62,12) 

     Não brancos 25 (37,88) 

Nível Educacional  

     1o – 8o ano 5 (7,58) 

     9o – 11o ano 16 (24,24) 

     ≥12o ano  45 (68,18) 

Tratamento prévio por uso de cocaína, n (%) 27 (40,91) 

História familiar de TUC, n (%)  

     Familiares de 1o grau 20 (30,30) 

     Familiares de 2o grau 21 (31,82) 

     Sem história  25 (37,88) 

Dias por semana de uso de cocaína nos 

últimos 30 dias, média (DP) 

2,72 (1,17) 

Quantidade de cocaína usada, em gramas, 

nos últimos 30 dias, média (DP) 

15,97 (22,75) 

Continua 
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Variáveis 

Intensidade da fissura, média (DP)* 

Participantes (n=66) 

5,82 (2,58) 

Frequência da fissura (vezes/dia), média (DP)* 6,58 (3,11) 

Duração da fissura em minutos, média (DP)* 34,85 (21,36) 

Usuários atuais de álcool, n (%) 57 (86,36) 

Escala ASI, média (DP)  

     Droga 56,33 (12,22) 

     Família / filhos 69,80 (1,99) 

     Álcool 47,53 (12,22) 

     Antecedentes psiquiátricos 50,01 (8,82) 

     Antecedentes médicos 49,30 (7,50) 

     Antecedentes legais 55,76 (8,12) 

     Trabalho 51,29 (6,78) 

     Suporte familiar / social 54,42 (21,64) 

     Problema familiar / social 64,17 (13,69) 

Escalas da ITC, média (DP)  

     Busca por Novidades 21,71 (3,87) 

     Esquiva ao Dano 16,27 (4,72) 

     Dependência de Gratificação  12,41 (3,43) 

     Persistência  4,42 (1,66) 

     Autodirecionamento 22,35 (7,24) 

     Cooperatividade 28,01 (6,43) 

     Autotranscendência  19,20 (6,06) 

BIS-11, média (DP) 70,24 (10,46) 

* Medida pela escala de fissura de Minnesota 
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DP: desvio padrão 

TUC: transtorno por uso de cocaína 

ASI: Addiction Severity Index 

ITC: inventário de temperamento e caráter 

BIS: escala de impulsividade de Barratt 

 

 

5.4. Associação entre personalidade e fissura entre o grupo que 

completou as quatro avaliações 

 

Avaliando-se a amostra dos pacientes que completaram as quatro 

avaliações (n=66), foram feitas associações entre o temperamento e o caráter 

e as características da fissura pela droga, descritas abaixo. 

 

5.4.1. Efeitos de Temperamento e Caráter sobre a intensidade da fissura 

 

A análise de Equações de Estimativas Generalizadas demonstrou um 

efeito significativo da busca por novidades (2[3] = 8,99, p = 0,03), da 

dependência de gratificação (2 [3] = 18,32, p < 0,01) e da esquiva ao dano (2 

[3] = 14,74, p < 0,01) na intensidade da fissura ao longo do tratamento. A 

inclinação da linha no gráfico de intensidade de fissura-BN foi de 0; 0,13; -0,1 e 

0,2 ao início do tratamento, na semana 4, na semana 8 e na semana 12 

respectivamente. No gráfico de intensidade da fissura-DG, a inclinação foi de 0; 

0,23; -0,91 e 0,36 nos tempos 0, após 4, 8 e 12 semanas do início do 

tratamento. Finalmente, a inclinação da curva no gráfico de intensidade da 
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fissura-ED foi de 0,06; 0,08; -0,1 e -0,21 nos mesmos tempos descritos acima. 

Não houve efeito significativo em outros traços de temperamento e caráter ou 

de impulsividade na intensidade da fissura durante o tratamento.  

Conforme ilustrado na Figura 1, o uso de cocaína durante o tratamento 

prevê a intensidade da fissura (2 [3] = 9,61, p= 0,01), sendo que os indivíduos 

que usaram a droga tiveram uma média de intensidade da fissura de 5,02 +- 

0,28, comparados a 3,84+- 0,24 entre aqueles que não usaram. A interação 

entre BN e uso de cocaína (2 [1] =0,50, p = 0,48), ED e uso de cocaína (2 [1] 

= 0,44, p= 0,51) e DG e uso de cocaína (2 [1], 0,01, p = 0,97) não foram 

significativas.  

A impulsividade não teve interação com a intensidade da fissura, 

conforme descrito na Tabela 4. 

 

 

  
      Início               Semana 4          Semana 8               Semana 12         

  
Figura 1: Intensidade da Fissura entre usuários de cocaína em relação ao uso 
referido da droga 
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Como ilustrado na Figura 2, a forma de administração teve efeito 

significativo na intensidade da fissura (2 [6] = 16,83, p = 0,01). Em média, os 

usuários de ambas as formas (cocaína inalada e crack) tiveram uma 

intensidade de fissura de 4,81 ± 0,28, comparados a 4,07 ± 0,32 entre os 

usuários de cocaína em pó e 3,48 ± 0,38 entre os usuários de crack. A 

comparação de pares revelou que os usuários de ambas as formas têm fissura 

significativamente maior em comparação aos usuários de crack apenas 

(diferença média = 1,32 [erro padrão = 0,47], df =1, p <0,01). Não houve 

diferença significativa entre os usuários de ambas as formas e os usuários de 

cocaína apenas (diferença média= 0,74 [erro padrão= 0,43], df = 1, p=0,09) ou 

entre os usuários de cocaína em pó e crack (diferença média =0,58 [erro 

padrão = 0,50], df= 1, p=0,24). 

 

 

                               Início               Semana 4          Semana 8               Semana 12 

           

 
Figura 2:Intensidade da Fissura entre usuários de cocaína em relação à via  
de administração 
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A interação entre a via de administração e o uso da droga durante o 

tratamento não foi significativa (2 [2] = 1,99, p= 0,37). Além disso, as 

interações entre BN e via de administração (2 [2] =0,89, p= 0,64), ED e via de 

administração (2 [2] =2,42, p=0,30) e DG e via de administração (2 [2]= 0,12, 

p=0,94) não foram significativas. 

 

5.4.2. Efeitos de Temperamento e Caráter na frequência da fissura 

 

Como ilustrado na Tabela 4, os efeitos dos traços de temperamento e 

caráter e da impulsividade na frequência da fissura durante o tratamento não 

foram significativos. De maneira similar, o uso de cocaína durante o tratamento 

(2 [3]= 5,01, p=0,17) e a via de administração (2 [6]= 5,10, p=0,53) não foram 

capazes de predizer a frequência da fissura ao longo do tratamento.  

 

5.4.3. Efeitos de Temperamento e Caráter na duração da fissura 

Conforme ilustrado na Tabela 4, dos traços de temperamento e caráter, 

somente a persistência (P) teve impacto significativo na duração da fissura 

durante as 12 semanas (2 [3]= 14,96, p< 0,01). As inclinações da linha no 

gráfico de duração da fissura–P foram de 0,02; -0,13; -0,08 e 0,14 no início, na 

semana 4, na semana 8 e na semana 12 respectivamente.  

O uso de cocaína durante o tratamento não previu a duração da fissura 

(2 [3] = 2,91, p=0,41). A via de administração não teve impacto significativo na 

duração da fissura durante o tratamento (2 [6]= 1,15, p= 0,98). A impulsividade 

também não teve interação com a duração da fissura. 
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Tabela 4 - Efeito da interação entre as escalas da TCI e a intensidade, 

frequência e duração da fissura durante o tempo de tratamento dos usuários de 

cocaína  

Variáveis W  d’   2 Grau de Liberdade Valor de p 

Intensidade    

     BN 8,99 3 0,03* 

     ED    14,74 3 <0,01 

     DG 18,32 3 <0,01 

     P 0,51 3 0,92 

     AD 4,49 3 0,21 

     C 5,96 3 0,11 

     AT 2,90 3 0,41 

     BIS -11 1,90 3 0,59 

 

Frequência  

   

     BN 6,36 3 0,09 

     ED    3,34 3 0,34 

     DG 3,23 3 0,35 

     P 5,28 3 0,15 

     AD 1,62 3 0,65 

     C 5,29 3 0,15 

     AT 1,52 3 0,68 

     BIS -11 

 

 

1,60 3 0,66 

Continua 
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Variáveis 

Duração 

W  d’   2 Grau de Liberdade Valor de p 

     BN 3,75 3 0,29 

     ED    3,70 3 0,30 

     DG 0,45 3 0,93 

     P 14,96 3 <0,01 

     AD 0,54 3 0,91 

     C 1,28 3 0,73 

     AT 0,77 3 0,86 

     BIS -11 7,36 3 0,06 

 

BN: busca por novidades 

ED: esquiva ao dano 

DG: dependência de gratificação 

P: persistência 

AD: autodirecionamento 

C: cooperatividade 

AT: autotranscendência 

BIS: escala de impulsividade de Barratt 
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5.5. Análise de Tipologia 

 

Um total de cinco modelos de análises de classes latentes (LCA) foram 

estudados para a amostra de 100 indivíduos, estendendo-se de uma para 

cinco classes. Conforme mostra a Tabela 5, um modelo ajustado de 2 classes 

demonstrou o menor Critério de Informação Bayesiano (BIC) e o menor Critério 

de Informação Aikaike (AIC), sendo considerado o melhor modelo e com maior 

valor de entropia entre os quatro modelos restantes. Assim, a solução com 

duas classes foi retida nas análises subsequentes. Participantes pertencentes 

ao Cluster 1 (n=60) foram caracterizados como tendo maiores níveis de 

impulsividade, mais anos de uso de cocaína, maior nível educacional e maior 

frequência de história familiar positiva para TUS em comparação ao Cluster 2 

(Figura 3). Como demonstra a Tabela 6, as diferenças entre estas variáveis 

foram estatisticamente significativas entre os dois clusters.  

 

Tabela 5 - Modelo ajustado de Classes Latentes 

No de Classes LL BIC (LL) AIC (LL) Erro de Classe Entropia 

1 -962,87 1967,19 1943,74 0,000 1 

2 -927,38 1941,95 1892,45 0,063 0,80 

3 -917,87 1969,30 1893,75 0,062 0,79 

4 -907,95 1995,50 1893,89 0,107 0,80 

5 -899,70 2025,05 1897,39 0,145 0,77 

BIC: Critério de Informação Bayesiano  

AIC: Critério de Informação Akaike 
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Figura 3: Perfil dos usuários de cocaína LCA, 2 classes 
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Tabela 6 - Divisão dos indivíduos em 2 Clusters (LCA, 2 classes) 

Variáveis Cluster 1 

(n=60) 

Cluster 2 

(n=40) 

Teste p 

BIS-11, média (DP) 71,23 (11,76) 67,07 (5,60) t=2,08, 98 df 0,04 

Anos de uso, média (DP) 12,68 (5,79) 4,80 (2,59) t=8,08, 98 df <0,01 

Nível Educacional, n (%)     

1o- 8o ano 10 (16,67) 6 (15)   

9o – 11o ano 5 (8,33) 19 (47,50) 
2 =21,01, 2df <0,01 

 12o ano 45 (75) 15 (37,50)   

Tratamento Prévio, n (%) 33 (55) 6 (15) 
2 =16,14, 1df <0,01 

História Familiar, n (%)     

Familiar de 1o grau 30 (50) 0   

Familiar de 2o grau 18 (30) 9 (22,5) 
2 =45,28, 2df <0,01 

Sem história 12 (20) 31 (77,5)   

BIS: escala de impulsividade de Barratt 

DP: desvio padrão 

 

5.6. Características dos dois Clusters de dependentes de cocaína 

 

Como se observa na Tabela 7, não houve diferença significativa entre os 

clusters em termos de status conjugal, cor, renda mensal, convivência ou não 

com outro usuário de cocaína/crack, envolvimento com a justiça criminal, 

número de parceiros sexuais, uso de álcool, tabagismo e uso de cannabis - 

além de não haver diferença nas subescalas da ASI-6 e nos aspectos 

relacionados à fissura como: intensidade, frequência e duração. Porém, os 
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indivíduos do Cluster 1 consumiram maior quantidade de cocaína/crack e 

gastaram mais dinheiro com a droga nos últimos 30 dias antes do início do 

tratamento. Não obstante, esses indivíduos eram mais velhos quando 

comparados aos do Cluster 2. Em relação às características dimensionais de 

personalidade, aqueles do Cluster 1 mostraram maior AT em comparação ao 

outro grupo (Tabela 8). 

 

 

Tabela 7 - Características iniciais do grupo que completou as 4 avaliações 

Variáveis Cluster 1 (n=60) Cluster 2(n=40) Teste p 

Idade, média (DP) 32,40(6,49) 26,62(6,86) t=3,99,98df <0,01* 

Status conjugal, n 

(%) 

    

Casado 24 (40) 11 (27,5)   

Solteiro 30 (50) 25 (72,50) 
2=1,78,2df 0,46 

Separado/viúvo  6 (10) 4 (10)   

Cor, n (%)     

Branco 37 (61,67) 19 (47,50) 
2=1,96,1df 0,16 

Não branco 23 (38,33) 21 (52,50)   

Dinheiro (em R$) 

gasto com 

cocaína/crack nos 

últimos 30 dias                                                                

480(526,45) 261,75(272,67) t=2,41,98df 0,02* 

   Continua  
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Salário mensal 

(em R$), média 

 

 

1326,33(1334,84) 

 

 

950,75(1052,46) 

 

 

t=1,50,98df 

 

 

0,14 

Número de dias 

que usou cocaína 

nos últimos 30 

dias, média (DP) 

10,65 (8,76) 8,80 (7,99) t=1,07 98df 0,29 

Número de dias 

por semana de 

uso de cocaína, 

média (DP) 

2,38 (1,70) 2,37 (1,83) t=0,02,98df 0,98 

Uso de cocaína 

em gramas nos 

últimos 30 dias, 

média (DP) 

20,60 (26,29) 7,66 (7,72) t=3,02,98df <0,01* 

Idade de início do 

uso de cocaína, 

média (DP) 

19,72 (5,36) 21,82 (6,51) t=-1,77, 

98df 

0,08 

Via de 

administração, 

n(%) 

    

Inalada 21 (35) 23 (57,50)   

Fumada (crack) 17 (28,33) 6 (15) 
2=5,23,2df 0,08 

Ambas 22 (36,67) 11 (27,50) 

          continua 
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 Convivência com 

outro usuário de 

cocaína/crack, n 

(%) 

9 (15) 4 (10) 
2=0,58,1df 0,55 

Envolvimento com 

justiça criminal 

18 (30) 7 (17,5) 
2=2,06,1df 0,15 

Número de 

parceiros sexuais 

nos últimos 6 

meses, média 

(DP) 

3,77 (6,95) 1,95 (1,95) t=1,61,98df 0,11 

Uso de álcool, n 

(%) 

    

<50 

unidades/semana 

43 (71,67) 28 (70) 
2=0,03,1df 0,86 

50 

unidades/semana 

17 (28,33) 12 (30)   

Número de dias 

que usou álcool 

nos últimos 30 

dias, média (DP) 

13,18 (12,70) 13,47 (12,62) t=0,11,98df 0,91 

Anos de uso 

regular de álcool, 

média (DP) 

5,75 (3,17) 4,92 (2,25) t=1,42,98df 0,16 

   continua  
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Tabagistas, n (%) 

Sim  36 (60) 28 (70) 
2=1,04,1df 0,31 

Não  24 (40) 12 (30)   

Usuários de 

maconha, n (%) 

56 (93,33) 32 (80) 
2=4,04,1df 0,06 

Anos de uso 

regular de 

maconha, média 

(DP)a 

4,29 (5,32) 2,87 (3,74) t=1,32,86df 0,19 

Intensidade da 

fissura na última 

semana, média 

(DP)b 

5,93 (2,61) 5,60 (2,70) t=0,62,98df 0,54 

Frequência da 

fissura na última 

semana, n (%)b 

    

Menos de 3X/dia 37 (61,67) 21 (52,50) 
2=0,83,1df 0,36 

Mais de 3X/dia 23 (38,33) 19 (47,50)   

Duração da fissura 

na última semana, 

n (%)b 

    

Menos de 10 

minutos 

28 (46,67) 19 (47,50) 
2=0,01,1df 0,93 

  continua   
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Mais de 10 

minutos 

32 (53,33) 21 (52,50) 

Subescalas ASI, 

média (DP) 

    

Droga 55,95 (12,46) 58,82 (11,32) t=1,17, 

98df 

0,24 

Família/filhos 69,87 (1,50) 69,32 (2,44) t=1,37, 

98df 

0,17 

Álcool  46,88 (12,29) 49,95 (11,25) t=1,26, 

98df 

0,21 

Antecedentes 

psiquiátricos 

50,30 (9,03) 48,87 (8,61) t=0,79, 

98df 

0,43 

Antecedentes 

médicos 

49,03 (7,37) 50,25 (6,56) t=0,84, 

98df 

0,40 

Antecedentes 

legais 

56,68 (8,60) 55,15 (7,55) t=0,92, 

98df 

0,36 

Trabalho 51,07 (6,54) 50,62 (6,34) t=0,33, 

98df 

0,74 

Suporte 

familiar/social 

53,53 (21,90) 58,75 (19,88) t=1,21, 

98df 

0,23 

Problema 

social/familiar 

64,33 (13,57) 64,02 (14,18) t=0,11, 

98df 

0,91 

*: p<0,05 

a: computados apenas para aqueles que admitiram uso de maconha 

b: medidos pela Escala de Fissura de Minesotta 
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DP: desvio padrão 

ASI: addiction severity index 

 

 

 

Tabela 8 – Dimensões de temperamento e caráter (t score) entre os clusters  

Variáveis Cluster 1 (n=60) Cluster 2 (n=40) Teste p 

BN, média (DP) 51,02 (9,97) 48,47 (9,97) t=1,26, 98df 0,21 

ED, média (DP) 50,11 (10,97) 49,83 (8,47) t=0,14, 98df 0,89 

DG, média (DP) 51,29 (9,71) 48,06 (10,23) t=1,59, 98df 0,11 

P, média (DP) 50,29 (11,06) 49,56 (8,27) t=0,36, 98df 0,72 

AD, média (DP) 48,88 (10,94) 51,68 (8,69) t=1,38, 98df 0,17 

C, média (DP) 48,84 (10,70) 51,73 (8,69) t=1,42, 98df 0,16 

AT, média (DP) 51,81 (9,93) 47,29 (9,59) t=2,26, 98df 0,02* 

*: p<0,05 
 
BN: busca por novidades 

ED: esquiva ao dano 

DG: dependência de gratificação 

P: persistência 

AD: autodirecionamento 

C: cooperatividade 

AT: autotranscendência 

DP: desvio padrão 
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5.7. Análise de sobrevivência entre os Clusters 

 

Como se pode ver na Figura 4, os indivíduos alocados no Cluster 1 

permaneceram mais tempo no tratamento proposto que aqueles do Cluster 2 

(2= 4,67, df=1, p=0,03, teste log-rank). O tempo médio para descontinuidade 

do tratamento foi significantemente diferente entre os dois grupos (t=2,18, df 

=98, p=0,03), com os indivíduos do Cluster 1 mostrando 9,53 (DP=3,58) 

semanas de adesão contra 7,85 (DP=4,06) semanas no Cluster 2. Esta 

diferença permanece significativa mesmo após variáveis como status conjugal 

(2=4,93, df =1, p=0,03, teste log-rank estratificado) terem sido controladas. No 

total, 39 (65%) pacientes do grupo 1 e 18 (45%) do grupo 2 completaram o 

programa de tratamento proposto e esta diferença também foi significativa (2 

=3,02, df =1, p= 0,048). 
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Figura 4: Curva de Sobrevivência de tempo para abandono do tratamento 
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5.8. Associações entre adesão ao tratamento e variáveis independentes 

 

 Regressões logísticas binárias e multivariadas foram executadas. Na 

análise bivariada, apresentada na Tabela 9, as seguintes variáveis foram 

associadas com aumento significativo na chance (odds) de adesão ao 

tratamento: nível educacional maior (≥12o ano) e maiores scores médios na 

subescala de trabalho da ASI. O ajuste multivariado confirmou o dado de que 

nível educacional maior e maiores scores na subescala de trabalho da ASI 

aumentam a chance (odds) de adesão ao tratamento (Tabela 10). Nesta 

análise multivariada, o modelo foi estatisticamente significativo (2 [5]=15,82, 

p<0,01), com uma pequena variância no conjunto de membros (R2=0,20) e 

uma previsibilidade total de 67%. O modelo também foi checado usando-se o 

teste de Hosmer e Lemeshow (2 [8]= 9,96, p= 0,27).  
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Tabela 9 - Análise bivariada dos fatores sociodemográficos, clínicos e 

psicológicos associados à adesão ao tratamento  

Variáveis SE Wald df p  OR IC 

Idade 0,03 0,04 1 0,84 0,99 0,94-1,05 

Status conjugal       

Casado 0,72 0,16 1 0,69 1,33 0,33-5,46 

Solteiro 0,69 0,23 1 0,63 1,39 0,36-5,37 

Cor       

Branco 0,41 2,73 1 0,10 1,97 0,88-4,41 

Não-branco (referência)        

Nível educacional       

1-8o ano 0,64 6,68 1 0,01* 0,19 0,06-0,67 

9-11o ano  12o ano (referência) 0,50 0,01 1 0,94 0,94 0,36-2,57 

Dinheiro gasto com 

cocaína/crack  

nos últimos 30 dias 

<0,01 0,01 1 0,93 >0,99 0,99-1,01 

Salário mensal <0,01 1,32 1 0,25 >0,99 0,99-1,01 

Número de dias que usou 

cocaína  

nos últimos 30 dias                             

0,02 0,19 1 0,66 1,01 0,96-1,06 

Dias de uso de cocaína por 

semana 

 

 

 

0,12 

 

0,38 

 

1 

 

0,53 

 

1,07 

 

0,86-1,35 

continua 
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Quantidade (em gramas) de 

cocaína 

usada nos últimos 30 dias 

0,01 0,64 1 0,42 1,01 0,99-1,03 

Idade de início de uso de 

cocaína 

0,03 1,25 1 0,26 0,96 0,90-1,03 

Anos de uso de cocaína 0,03 0,72 1 0,40 1,03 0,96-1,10 

Via de administração        

Inalada 0,46 0,73 1 0,39 0,67 0,27-1,67 

Fumada (referência) 0,59 1,55 1 0,21 2,09 0,66-6,65 

Ambos    1    

Tratamento prévio para TUS 0,42 0,10 1 0,75 1,14 0,51-2,58 

Vive com outro usuário 0,61 0,15 1 0,70 1,27 0,38-4,19 

História familiar de TUC       

Familiar de 1o grau 0,48 0,88 1 0,35 1,57 0,61-4,04 

Familiar de 2o grau 0,51 2,11 1 0,15 2,10 0,77-5,69 

Sem história (referência)    1    

Envolvimento com a justiça 

criminal 

0,46 0,34 1 0,56 0,76 0,31-1,89 

Número de parceiros sexuais 

nos 

últimos 6 meses 

0,05 0,98 1 0,32 0,96 0,87-1,05 

Uso de álcool        

<50 unidades/semana 

50 unidades/semana 

(referência) 

0,44 0,46 1 0,50 1,32 0,57-3,22 

 

continua 
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Anos de uso regular de álcool  0,02 1,32 1 0,25 0,98 0,95-1,01 

Tabagistas 0,42 0,39 1 0,53 0,77 0,33-1,76 

Usuários de cannabis 0,65 2,91 1 0,09 3,01 0,85-10,83 

Anos de uso regular de 

cannabisa 

0,04 <0,01 1 0,96 0,96 0,92-1,09 

Intensidade da fissura na última 

semanab  

0,08 <0,01 1 0,96 0,96 0,86-1,16 

Frequência da fissura na última 

semanab 

      

Menos de 3 vezes/semana 

Mais de 3 vezes/semana 

(referência) 

0,411 0,19 1 0,66 0,84 0,37-1,88 

Duração da fissura na última 

semanab 

      

Menos de 10 minutos 

Mais de 10 minutos (referência) 

0,41 0,80 1 0,37 0,144 0,65-3,19 

Subescalas da ASI       

Drogas 0,02 <0,01 1 0,95 0,99 0,97-1,03 

Família/filhos 0,12 2,33 1 0,13 1,19 0,95-1,50 

Álcool  0,02 0,02 1 0,91 1,01 0,97-1,04 

Antecedentes psiquiátricos  0,02 0,12 1 0,72 1,01 0,96-1,05 

Antecedentes médicos 0,03 0,03 1 0,86 1,01 0,95-1,06 

Antecedentes legais 0,02 0,04 1 0,84 0,99 0,95-1,04 

Trabalho 0,03 4,75 1 0,03 1,08 1,01-1,15 

      continua 
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Suporte familiar/social 0,01 <0,01 1 0,98 >0,99 

Problemas familiares/sociais 0,02 <0,01 1 0,95 1,01 0,97-1,03 

Subescalas da ITC       

BN 0,06 0,13 1 0,72 0,98 0,88-1,09 

ED 0,04 0,46 1 0,50 0,97 0,89-1,06 

DG 0,06 0,01 1 0,91 0,99 0,88-1,12 

P 0,13 0,98 1 0,32 0,88 0,68-1,13 

AD 0,03 0,20 1 0,65 0,99 0,93-1,05 

C 0,03 0,84 1 0,36 0,97 0,91-1,03 

AT 0,03 0,04 1 0,83 1,01 0,94-1,08 

BIS 0,02 1,97 1 0,16 1,03 0,99-1,07 

* p<0,05 
aComputado apenas daqueles que admitiram uso de cannabis 
bMedido através da Escala de Fissura de Minesotta 
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Tabela 10: Análise multivariada de fatores associados à adesão ao tratamento 

(Análise de Regressão Logística Direta) 

Variáveis E.P. Wald df p OR IC (95%) 

Cor       

Branco 0,46 0,93 1 0,34 1,55 0,63-3,78 

Não-branco (referência)       

Nível educacional       

1o -8o ano 0,68 5,13 1 0,02* 0,21 0,06-0,81 

9o -11o ano 0,54 0,01 1 0,91 0,94 0,33-2,70 

12o ano       

Usuários de maconha 0,71 1,27 1 0,26 2,22 0,56-8,88 

Subescala da ASI       

Trabalho 0,04 4,95 1 0,03* 1,08 1,01-1,16 

* p<0,05 
 
EP: erro padrão 

df: grau de liberdade 

OR: odds ratio 

IC: intervalo de confiança  
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6. DISCUSSÃO 

 

 

6.1. Características da Amostra 

 

As características da amostra em relação à idade, status conjugal, idade 

de início e anos de uso são compatíveis com outros estudos que avaliaram a 

população em tratamento para dependência de cocaína (Kiluk et al, 2013, 

Dieckmann et al, 2014). Em relação à idade de início de uso, a amostra deste 

estudo também se mostrou concordante com o levantamento nacional de 

2011-2012: 18,32 anos em comparação com 18,8 anos (Abdalla et al, 2013). A 

fissura inicial também se demonstrou semelhante a de estudos que utilizaram a 

MCCS (Dieckmann et al, 2014, Halikas et al, 1991). Em relação à 

impulsividade, avaliada pela BIS, esta também demonstrou valores próximos a 

de outros estudos que avaliaram dependentes de cocaína ou álcool (Vonmoos 

et al, 2013, Patton et al, 1995).  

 

6.2. O papel dos traços de personalidade na fissura por cocaína durante o 

tratamento  

 

Dentre os 66 pacientes que completaram as quatro avaliações, examinou-

se a associação entre dimensões de temperamento e caráter (avaliadas 

através da escala de Temperamento e Caráter do Cloninger) e a fissura por 

cocaína (medida durante o curso do tratamento ambulatorial). Os achados 

indicaram que traços de personalidade como busca por novidades, 
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dependência de gratificação e esquiva ao dano, interagem com a intensidade 

da fissura e que a persistência interage com a duração da fissura. Conforme 

uma das hipóteses iniciais, busca por novidades e esquiva ao dano 

demonstraram ser aspectos que devem ser considerados durante a avaliação 

da fissura.   

Os indivíduos pesquisados aparentam experimentar um aumento da 

fissura em seguida à cessação do uso (fissura predominante) e em resposta a 

situações como exposição a pistas ambientais, afetos negativos e estresse 

(fissura fásica). Além disso, ao invés de permanecerem estáveis, o grau e o 

padrão de fissura, predominante e fásica, variam de forma significativa entre os 

indivíduos ao longo do tempo. Estas variações parecem estar relacionadas 

com o padrão de uso prévio de substância, mas também podem ser 

influenciadas por características pessoais. Evidências de mudanças 

neuroadaptativas no sistema dopaminérgico e de outros sistemas 

neurotransmissores podem ser usadas para explicar as flutuações da fissura 

ao longo do tempo (Grace AA, 2000).  

O estudo do temperamento reforça a noção de que fatores relacionados à 

fissura podem ser mediados por traços psicológicos, que alteram funções 

neuroendócrinas e regulam a expressão clínica envolvida nesta doença. 

Estudos neurobiológicos indicam que a antecipação da gratificação, mediada 

pela neurotransmissão dopaminérgica, pode ser refletida no traço de 

temperamento BN. De fato, a BN foi correlacionada com a extensão do 

aumento da dopamina extracelular no estriado ventral (induzido pela cocaína). 

Comportamentos exploratórios (um dos principais aspectos da BN) em novos 

ambientes foram associados à propensão de autoadministração de cocaína em 
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modelos animais. A cocaína pode provocar a vontade pela droga mediada pela 

dopamina; consequentemente, aqueles com alta BN podem ser 

particularmente mais vulneráveis ao uso de cocaína. Além disso, o uso repetido 

da cocaína pode agravar esta característica, alterando o circuito córtico-estrial. 

Isso aumenta a busca por gratificação e produz déficits na capacidade de 

tomada de decisões, que, por sua vez, aumentam ainda mais a chance de uso 

de cocaína (Leyton et al, 2002).  

Similar a este modelo, a experiência real agradável ou hedônica de 

gratificação, que é mediada pela neurotransmissão opioide, pode ser refletida 

no traço de DG (Schreckenberger et al, 2008).  Certamente, a disponibilidade 

de receptores -opioides no estriado ventral de pacientes em abstinência 

alcoólica demonstrou correlação com a fissura por álcool e importante risco de 

recaída (Heinz et al, 2005).  

Estudos também demonstraram a associação entre ED e fissura entre 

usuários de droga (De Los Cobos et al, 2011), tabaco (Leventhal et al, 2007) e 

álcool (Coton et al, 2007, Tavares et al, 2005). Entre os tabagistas, aqueles 

com alta ED experimentam maior irritabilidade, ansiedade, inquietação e 

sintomas depressivos associados à abstinência de nicotina. Estes indivíduos 

são mais propensos a usar a substância por reforço negativo (Leventhal et al, 

2007). ED é associada à função serotoninérgica, embora a direção desta 

associação permaneça incerta (Carver e Miller, 2006).   

Apesar de a dimensão de personalidade Persistência não estar associada 

à intensidade da fissura, está relacionada à duração da fissura ao longo do 

tratamento. Persistência está relacionada a perfeccionismo, resiliência, 

conscienciosidade e autojulgamento (Cloninger et al, 2012). Este traço de 
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temperamento se associa à autovigilância dos próprios pensamentos, 

sentimentos e sintomas. A persistência também está associada a 

polimorfismos do sistema dopaminérgico e sistema de recompensa (Szekely et 

al, 2004).  

Diferentes sistemas neurotransmissores parecem estar associados a 

cada faceta da fissura. Especificamente, o sistema dopaminérgico parece ser 

responsável por facetas dissociáveis da motivação, incluindo o incentivo de 

relevância da droga. Já o sistema opioide está relacionado ao impacto 

hedônico da droga, enquanto o sistema serotoninérgico está ligado à 

modulação do comportamento.  

Os dados deste estudo também mostram interação significativa entre uso 

de drogas e intensidade da fissura durante o tratamento. Aqueles que usaram 

droga durante o tratamento apresentaram maior fissura quando comparados 

aos que não usaram. A fissura é bastante associada ao uso de substância na 

conceituação da adicção. O aumento da fissura em resposta ao uso da cocaína 

está bem documentado em inúmeros estudos. De forma similar, altos índices 

de fissura predizem o uso da droga e recaídas nos indivíduos com TUC (Fox et 

al, 2005, Sinha et al, 2003).  

Alguns estudos avaliaram a fissura em resposta a diferentes vias de 

administração de cocaína e demonstraram que a frequência da fissura é maior 

entre os usuários de crack em comparação aos usuários de cocaína em pó (da 

Silveira et al, 2006, Ferri and Gossop, 1999).  Apesar de nesta amostra não 

termos achado diferença de intensidade da fissura entre os usuários de crack e 

cocaína em pó, ou entre os usuários de cocaína em pó e os usuários de ambas 

as formas, estes últimos tiveram fissura mais intensa que os usuários de crack. 
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A via de administração tem, provavelmente, forte influência na urgência, 

intensidade e duração dos efeitos farmacológicos da droga, o que suporta a 

hipótese de que a via de administração afeta o desenvolvimento e a 

manutenção do uso. Usuários de ambas as formas diferem dos usuários de 

uma forma apenas em relação à gravidade do quadro (Guindalini et al, 2006). 

Além disso, usuários duais podem ter maior acesso à droga, dado as diferentes 

formas, valores e disponibilidade da substância, e podem ser expostos a maior 

gama de pistas ambientais.  Outro aspecto que pode ter corroborado este dado 

é que a fissura é um sintoma subjetivo. A vontade de usar droga pode estar 

envolvida com a motivação ao tratamento, mas este dado não foi estudado no 

presente estudo. 

Há várias formas de se mensurar a fissura (Munoz et al, 2010).Este 

estudo avaliou três dimensões da fissura (intensidade, frequência e duração) e 

demonstrou que traços de personalidade interagem diferentemente com cada 

uma. Os achados inconsistentes na literatura podem dever-se às várias formas 

de se avaliar a fissura. Não obstante, estudos que examinaram o papel da 

personalidade na fissura mostram repetidamente que aspectos da 

personalidade como BN e ED estão associados à fissura. Porém, é importante 

notar que a fissura varia de forma significativa durante o tratamento e que a 

extensão e profundidade destas variações podem depender de certos estilos 

de personalidade, por depender da percepção individual do sintoma.  Além 

disso, este estudo foi realizado em ambiente ambulatorial, portanto os 

pacientes tinham acesso à droga e foram expostos a diversas pistas relacionais 

durante o estudo - o que pode ter influenciado na medida da fissura. O uso de 

droga foi investigado por autorrelato e estas informações foram verificadas com 
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membros da família dos pacientes a cada avaliação. Não houve interação 

significativa entre uso de drogas e estes traços de personalidade. Porém, não 

foi possível avaliar como a amostra foi exposta a pistas relacionais.  

 

6.3. O papel dos clusters entre os usuários de cocaína/crack na adesão 

ao tratamento 

 

Quando a amostra foi dividida em dois grupos tipológicos, observou-se 

que aqueles agrupados no Cluster 1 apresentaram nível educacional maior, 

maior frequência de familiares com TUC, maior nível de impulsividade, mais 

tempo de uso de cocaína e mais história prévia de tratamento por TUC quando 

comparados àqueles no Cluster 2. Além disso, os do Cluster 1 eram mais 

velhos, gastavam mais dinheiro com a droga, consumiram maior quantidade de 

cocaína nos 30 dias prévios à entrada no estudo e demonstraram maior nível 

de AT do que os do Cluster 2. Não obstante, os pacientes do Cluster 1 

aderiram por mais tempo ao tratamento. Considerando outras formas 

classificatórias em usuários de cocaína, esta classificação parece similar à 

proposta por Ball et al em 1995. Quando variáveis independentes entraram no 

modelo de regressão logística direta, apenas o nível educacional maior e 

maiores escores na subescala de trabalho da ASI se associaram 

significativamente à adesão ao tratamento.  

É i                q                 d d           iv       “b  ig  ”, 

já que nenhum sujeito tinha comorbidades psiquiátricas graves ou dependência 

de outras substâncias (exceto tabaco). Isto é confirmado pelo fato de terem 

aderido voluntariamente ao tratamento e de não terem recebido medicações 
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psicotrópicas. Cada fator preditivo incluído na análise de classes latentes foi 

testado antes em estudos prévios. Tempo de uso de cocaína, problemas 

causados pelo uso da droga e maior nível educacional já foram descritos como 

associações positivas na adesão ao tratamento (Gainey et al, 1993, Means et 

al, 1989). Inversamente, história pessoal de mais tratamentos prévios, história 

familiar de uso de substância e maior nível de impulsividade foram associados 

a menor adesão ao tratamento (King and Canada, 2004, Schmitz et al, 2009, 

Ball et al, 1995). Não obstante, estes achados são mistos entre diferentes 

estudos, provavelmente pela heterogeneidade de amostras e pela falta de um 

modelo teórico que abranja as diferentes variáveis.  

Algumas variáveis que foram testadas separadamente em diversos 

estudos podem estar intrinsecamente correlacionadas com outras. Estudos 

mostraram que a duração do uso de cocaína está positivamente relacionada 

com alguns aspectos comportamentais como impulsividade e comportamento 

compulsivo. De fato, quanto maior o tempo de uso de cocaína, maior a perda 

de substância cortical cerebral. Assim, estes usuários crônicos podem 

apresentar maior prejuízo da atenção e maior impulsividade (Ersche et al, 

2011). Altos níveis de impulsividade estão associados a piores resultados no 

tratamento e maiores taxas de abandono entre usuários de cocaína (Moeller et 

al, 2001, Patkar et al, 2004). O presente estudo não reforçou estes achados. 

Apesar de os indivíduos do Cluster 1 terem maior nível de impulsividade, 

aderiram mais ao tratamento proposto (de 12 semanas) que os seus pares. É 

possível supor que indivíduos impulsivos engajem prontamente a novas 

atividades e desafios, principalmente durante a fase inicial do tratamento ou até 

em programas terapêuticos curtos (Helmus et al, 2001). Como o tratamento 
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proposto era relativamente curto, esta explicação pode ser verdadeira em 

alguma extensão. Além disso, outros estudos sugerem que usuários de 

cocaína que entram no tratamento com altos níveis de impulsividade e 

menores prejuízos em tomada de decisões respondem bem a intervenções 

comportamentais (Schmitz et al, 2009). Geralmente, presume-se que usuários 

de cocaína de longa data, com consumo pesado e problemas oriundos do uso 

tenham pior adesão ao tratamento. Porém, pode-se esperar que aqueles com 

maiores prejuízos pelo uso possam ter maior motivação para procurar ajuda e 

aderir ao tratamento.  

Impulsividade é fator de vulnerabilidade para TUS. Porém, quando 

medida através de questionários de autopreenchimento, o resultado pode ser 

incerto, dada a subjetividade envolvida na forma que o individuo se vê. Além 

disso, a impulsividade é um construto multifacetado e avaliações de 

autopreenchimento podem representar diferentes graus de análise e de 

detalhamento do processo comportamental específico às características de 

personalidade mais geral.  

Altos índices na subescala de trabalho da ASI foram associados a maior 

adesão neste estudo. Alguns estudos mostraram que pacientes com maior 

necessidade de aconselhamento profissional aderem mais ao tratamento do 

que aqueles com menor necessidade nesta área (McCaul et al, 2001). De fato, 

pacientes desempregados podem ter menor dificuldade em frequentar as 

consultas do que aqueles empregados, além do fato de alguns virem o 

tratamento como possibilidade de melhorar as condições sociais e a reinserção 

profissional ou social. Porém, há resultados mistos entre adesão ao tratamento 

e status profissional (Claus et al, 2002, King and Canada, 2004). 
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Os pacientes do Cluster 1 mostraram maiores níveis de 

autotranscendência. Este traço de caráter pode ser visto como um processo de 

desenvolvimento do caminho para a sabedoria. Está correlacionado com 

esperança, bem-estar emocional e senso de coerência, tanto em pessoas 

saudáveis como em quem sofre de alguma doença (Levenson et al, 2005). 

Algumas teorias sobre AT demonstram relação entre conceito de 

vulnerabilidade e AT de tal modo que altos níveis de vulnerabilidade 

influenciam maiores níveis de AT. Sobre a perspectiva de desenvolvimento, é 

considerado q   “eventos de vida que aumentam o senso de mortalidade, 

inadequação ou vulnerabilidade podem desencadear processos de 

desenvolvimento para um novo senso de identidade e expansão das fronteiras 

do self” (Reed, 2008). Embora AT possa ser fator subjacente a certos aspectos 

dos indivíduos do Cluster 1, como a impulsividade (Herrero et al  2008), este 

traço de caráter não se relacionou à adesão ao tratamento quando avaliado 

separadamente.  

 

6.4. Limitações do estudo 

 

Este estudo tem algumas limitações que devem ser citadas: 

a. A amostra é pequena. Além disso, é difícil conseguir indivíduos que 

aceitem o tratamento proposto e, por ser ambulatorial, a taxa de abandono é 

alta. 

b. Os critérios de inclusão são bastante restritivos. Pacientes com 

comorbidades clínicas ou psiquiátricas graves foram excluídos. Isso pode 

prejudicar a representatividade da amostra por viés de seleção. 
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c. Apesar de a escala para mensurar fissura seja fácil de ser aplicada e 

computada, adequada para mensurações repetidas e sensível para mudanças 

bruscas no estado psicológico avaliado, ela pode falhar em refletir a natureza 

multidimensional presumida para o sintoma como, por exemplo, o aspecto 

obsessivo compulsivo da fissura (Rosemberg, 2009).  

d. O uso de cocaína foi avaliado por autorrelato. Isso pode ser visto como 

avaliação menos rigorosa que testes toxicológicos. Porém, há estudos que 

mostram discrepância entre o autorrelato e o teste toxicológico no início do 

tratamento, mas não durante o acompanhamento (Dillon et al, 2005).  

e. Os resultados não podem ser extrapolados para a população feminina, 

visto que há estudos demonstrando forte influência do gênero na fissura 

(McCaul et al, 2001).  

f. Apenas aqueles que aceitaram voluntariamente o tratamento proposto 

foram incluídos. Assim, não está claro como estes dados podem ser aplicados 

para pacientes que se recusam a tratar ou não preenchem os critérios de 

inclusão.  

g. Não houve outros procedimentos ou incentivos além do tratamento 

manualizado e das técnicas de TCC. Portanto, pode ter havido menor adesão. 

h. Já que não houve seguimento pós-tratamento, não se pode afirmar se 

os pacientes mais impulsivos se manteriam mais aderidos ou não.  
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7. CONCLUSÕES 

 

O transtorno por uso de cocaína é doença multifatorial que envolve 

interações biológicas, genéticas e psicossociais. Assim, múltiplas variáveis 

podem ser necessárias para classificar esta população, extremamente 

complexa. Apesar da heterogeneidade destes pacientes, vários programas 

terapêuticos oferecem apenas uma proposta de tratamento. Neste modelo, 

variáveis como características da personalidade, perfil da fissura e interações 

entre estas variáveis não são sistematicamente avaliadas, o que pode 

prejudicar a adesão e o prognóstico do quadro. Informações sobre 

características do paciente, associadas à falta de adesão ou abandono podem 

ser avaliadas para o desenvolvimento de técnicas de tratamento mais eficazes 

e atraentes. Além disso, estudos que avaliam a interação de características 

dimensionais de personalidade com a resposta ao tratamento são escassos.  

Assim, com o desenvolvimento de clusters ou com a avaliação de 

múltiplas facetas da fissura, tornamo-nos mais capazes de entender e tratar 

estes quadros, que abrangem imensa complexidade e gravidade, contribuindo 

para a melhora da eficácia das terapêuticas propostas.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo I- Consentimento Livre e Esclarecido 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

Nome do Entrevistado: .............................................................................. . 

Documento de Identidade Nº : .................................................................. 

Data Nascimento: ......../......../...... 

Endereço ................................................................................. Nº ........... 

Bairro:...........................................................................Cidade .............. 

Cep:......................................... Telefone: (............) ....................... 
________________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Avaliação Dimensional de Personalidade 

entre Pacientes Dependentes de Cocaína / Crack 

2. PESQUISADOR: Dr. Danilo Antonio Baltieri 

CARGO/FUNÇÃO: Coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas 

do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 87745 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO _ 

RISCO BAIXO _ RISCO MAIOR _ 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia 

do estudo) 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 meses 

  

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 

SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que serão utilizados e 

propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. 

desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que poderão ser obtidos; 5. 

procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo. 

 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA: 

O senhor está sendo convidado a participar de uma pesquisa que objetiva avaliar alguns 

itens da sua saúde física e mental, incluindo o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de 

drogas, bem como o seu comportamento frente aos problemas diários. O senhor responderá 

a questionários durante o seu tratamento ambulatorial. Todas as suas respostas serão 

confidenciais e não poderão ser utilizadas em detrimento ou favorecimento do seu 

tratamento médico. 

 

2. PROCEDIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS E PROPÓSITOS DESSA 

UTILIZAÇÃO 
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A pesquisa da que o senhor está sendo convidado a participar consistirá em entrevistas 

padronizadas, que versarão sobre seu consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, além 

do controle sobre os seus impulsos, e várias perguntas sobre a sua vida pregressa. Esta 

pesquisa dependerá das suas respostas aos vários questionários. Desta forma, contamos com 

a sua colaboração na veracidade das respostas. 

Não haverá quaisquer exames invasivos, como de sangue ou de outra espécie, relacionados 

à esta pesquisa. 

A sua participação nesse estudo é totalmente voluntária, e o senhor tem a possibilidade de 

interromper sua participação a qualquer momento, não havendo nenhum tipo de prejuízo ou 

perda de benefícios caso isso ocorra. 

Os entrevistadores tratarão sua identidade com os padrões profissionais de 

confidencialidade. Assim, os dados do seu prontuário clínico e da entrevista permanecerão 

confidenciais. Os nomes dos participantes não serão identificados em nenhuma publicação 

que possa resultar do presente estudo. 

 

3. DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 

Como se trata de uma pesquisa que depende das suas respostas, nós contamos com a sua 

colaboração. Não haverá quaisquer riscos para o senhor, em termos médicos. 

Todavia, caso se sinta desconfortável durante a entrevista, o senhor poderá interrompê-la, 

sem quaisquer prejuízos para o senhor. 

 

4. BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS 

Sua participação neste estudo poderá ser muito útil, visto que poderemos conhecer melhor 

os problemas psicológicos e médicos a que estão sujeitas pessoas usuárias de cocaína ou 

crack, bem como aprimorar futuramente propostas mais eficientes 

de tratamento e prevenção ao uso inadequado de drogas. 

 

5. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA / TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO / CUSTOS / 

CONFIDENCIALIDADE 

A sua participação é totalmente voluntária. Lembro que todas as informações colhidas 

serão totalmente confidenciais, ou seja, nenhuma informação que  senhor fornecer será 

relacionada ao seu nome. Lembro, novamente, que as publicações científicas que poderão 

derivar desta pesquisa não estarão relacionadas ao seu nome ou identidade. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 

estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

31 

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 

1. O senhor estará sendo informado sobre os procedimentos desta pesquisa, que inclui 

coleta de informações do seu prontuário médico, bem como entrevistas com o 

senhor. Esta pesquisa visa a avaliar possíveis problemas psicológicos e de saúde que 

o senhor possa ter apresentado em virtude do consumo de substâncias. O senhor 

poderá interromper a entrevista, caso tenha dúvidas ou por qualquer outro motivo. 

 

2. O senhor poderá deixar de participar desta pesquisa a qualquer tempo, sem quaisquer 

prejuízos ao seu tratamento ou outros. 
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3. Todas as informações obtidas através das entrevistas e da revisão do seu prontuário 

médico serão totalmente confidenciais e nenhuma informação poderá ser associada à sua 

identidade. 

 

V - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 

foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa 

 

 

São Paulo,           de             de                 . 

 

 
__________________________________________                     _____________________________________ 

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal                                        assinatura do pesquisador 

                                                                                                                                (carimbo ou nome Legível) 
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Anexo II- Protocolo Comum 

 
Sobrenome, nome: 

 

01. RG 

 

02. Sexo 

1 - masculino 

2 – feminino 

 

03. Cor 

1 - branca 

2 - preta 

3 - parda 

4 - amarela 

5 – outra 

 

04. Idade  

 

05. Estado Civil 

1 - casado 

2 - solteiro 

3 - viúvo 

4 - separado 

5 – amasiado 

 

06. Situação Profissional  

1 - empregado com registro 

2 - empregado sem registro 

3 - “bicos” 

4 - desempregado 

5 - aposentado por álcool 

6 - aposentado por doença 

7 - aposentado por tempo de serviço 

14 - aposentado por idade 

10 - “caixa” por álcool 

11 - “caixa” por doença 

12 - autônomo 

98 - não disponível 

 

07. Salário Mensal antes da pena  

OBS: Verter a quantia citada em número de salários mínimos. 

 

08. Grau de Instrução 

1 - analfabeto 

2 - primário incompleto 

3 - primário completo 

4 - ginásio incompleto 

5 - ginásio completo 

6 - segundo grau incompleto 

7 - segundo grau completo 

8 - superior incompleto 

9 - superior completo 
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09. Local de Nascimento 

1 - São Paulo - Capital 

2 - São Paulo - Interior 

3 - Sul 

4 - outros estados do Sudeste 

5 - Nordeste - Norte 

6 - outros estados 

7 - outros países 

 

10. Nome do entrevistador 

Informações sobre o uso de álcool 

 

11. Idade de Início de Ingestão  

 

12. Idade de Aumento  

 

13. Idade de Início de Problema com Álcool  

( Físico, Psíquico ou Social ) 

 

14. Tipo de Bebida 

01 - pinga 

02 - cerveja 

04 - vinho 

08 - uísque 

32 - conhaque 

64 - vodka 

16 - outros 

OBS: No caso de o paciente fazer uso de mais de uma bebida, cada uma delas deve ser 

somada. Ex: cerveja (02) + vinho (04) = 06 

 

15. Quantidade de Etanol  

No Momento da Consulta (gramas/dia) 

OBS: Quantidade = volume x densidade do álcool (0.8) x percentagem de álcool na bebida. 

1 dose = 50 mL. Levar em consideração a pior semana do último mês. 

 

16. Tratamento Anterior Para Alcoolismo 

Número de Internações 

001 - ambulatorial 

002 - internação psiquiátrica 

004 - internação clínica 

008 - A.A. 

016 - psicoterapia 

032 - antabuse 

064 - religioso 

128 - alternativos 

256 - Outros Entrada (ano)  

Alta (ano)  

998 - Sem tratamento prévio 

OBS: no caso de haver mais de um tipo de tratamento, devem ser somados. Ex: 

ambulatorial (001) + A.A. (008) = 009 

 

17. Familiares com Problemas com Álcool 

001 - pai 

002 - mãe 
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004 - filho 

008 - irmão 

064 - avós paternos 

128 - avós maternos 

256 - tios paternos 

512 - tios maternos 

1024 - primos paternos 

2048 - primos maternos 

4096 - marido 

8192 - outros 

998 - Não tem antecedentes familiares 

OBS: no caso de haver mais de um familiar devem ser somados 

 

18. Você teve algum problema com a justiça: 

1. Nunca 

2. Sim, artigo 12 Lei de Tóxicos 

3. Sim, artigo 16 Lei de Tóxicos 

4. Sim, artigo 155 Código Penal 

5. Sim, artigo 157 Código Penal 

6. Sim, artigo 121 Código Penal 

7. Sim, outro crime. Qual ? 

 

 

Informações sobre o uso de drogas 

 

19. Uso de drogas 

001 - nunca 

002 - não injetável 

004 - injetável, não no momento 

016 - injetável, em uso 

 

20. Tipo de Droga 

001 - canabis 

002 - cocaína 

004 - barbitúricos 

008 - anfetaminas 

016 - opióides 

032 - benzodiazepínicos 

064 - outras 

998 - não faz uso de droga. 

OBS: 064 discriminar:................................................................ 

No caso de haver mais de um tipo de droga, devem ser somadas. 

 

21. Idade de Início de Consumo  

 

22. Idade de Aumento  

 

23. Idade de Início de Problema com Drogas  

( Físico, Psíquico ou Social) 

 

24. Tratamento Anterior para Fármaco-dependências 

Número de internações 

001 - ambulatorial 

002 - internação psiquiátrica 
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004 - internação clínica 

008 - psicoterapia 

032 - antabuse 

064 - religioso 

128 - alternativos 

256 - Outros Entrada (ano)  

Alta (ano)  

998 - sem tratamento prévio 

OBS: no caso de haver mais de um tipo de tratamento, devem ser somados. 

 

25. Familiares com problemas com drogas 

001 - pai 

002 - mãe 

004 - filho 

008 - irmão 

064 - avós paternos 

128 - avós maternos 

256 - tios paternos 

512 - tios maternos 

1024 - primos paternos 

2048 - primos maternos 

4096 - marido 

8192 - outros 

998 - não tem antecedentes familiares 

OBS: no caso de haver mais de um familiar devem ser somados 

 

26. Uso de Seringas e Materiais contaminados 

01 - sempre 

02 - nunca 

03 - às vezes 

04 - sem, há mais de 5 anos 

98 - não se encaixa. 

 

Informações Gerais 

27. Grupo de Risco para AIDS: 

01 - homossexualidade 

02 - transfusão 

08 - uso de drogas injetáveis 

16 - contactante sexual de um dos grupos acima 

32 - promiscuidade 

98 - não se enquadra 

OBS: no caso de haver mais de um, devem ser somados. 

Homossexualidade? 

 

28. Tentativa de Suicídio 

01 - não 

02 - sim, quando alcoolizado 

03 - sim, não alcoolizado 

04 - sim, intoxicado por outras drogas 

05 - sim, não intoxicado por drogas 

 

29. Se houve alguma iniciativa para buscar tratamento para problemas com álcool e drogas, 

esta iniciativa partiu: 

01-do paciente 
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02 - do companheiro 

03 - dos filhos 

04 - dos pais 

05 - encaminhamento médico 

06 - encaminhamento da empresa 

07 - parentes 

08 – amigo 

 

30. Você teve algum problema com a justiça ? 

1. Nunca 

2. Sim, art. 12 Lei de Tóxicos 

3. Sim, art. 16 Lei de Tóxicos 

4. Sim, art. 155 Código Penal 

5. Sim, art. 157 Código Penal 

6. Sim, art. 121 Código Penal 

7. Sim, outro crime. Qual ? 
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Anexo III- ASI 
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Anexo IV- ITC 

 

O próximo questionário apresenta frases afirmativas que as pessoas usam para descrever 

suas atitudes, opiniões, interesses e outros sentimentos pessoais. 

 Após a leitura de cada frase você deve responder Verdadeiro se a mesma 

descrever uma característica sua ou Falso se você achar que a frase não descreve uma 

característica sua. Tente responder de acordo com como você é normalmente e não 

como você se sente apenas neste momento. 

 Se você tiver qualquer dúvida quanto a forma de preenchimento deste 

questionário ou se não souber o significado de alguma palavra contida nele, o 

examinador terá prazer em auxiliá-lo. Leia cuidadosamente cada frase, responda com 

sinceridade, mas não demore muito para respondê-las. É importante que você responda 

a todas as questões, mesmo que em algumas você não tenha muita certeza da resposta. E 

lembre-se, estamos interessados na sua opinião, portanto não existem respostas certas 

ou erradas. 

Obrigado por sua colaboração. 

QUESTÕES Verdadeiro Falso 

1 - Muitas vezes tento coisas novas apenas por 

divertimento ou emoção, mesmo que a maioria das pessoas 

ache isso uma perda de tempo. 

 

 

 

 

2 - Em geral sou confiante que tudo vai dar certo, mesmo 

em situações que deixam muitas pessoas preocupadas. 

 

 

 

 

3 - Muitas vezes fico profundamente comovido por uma 

fala delicada ou por uma poesia. 

 

 

 

 

4 - Muitas vezes sinto que sou vítima das circunstâncias  
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5 - Em geral consigo aceitar as pessoas como elas são, 

mesmo quando são muito diferentes de mim. 

 

 

 

 

6 - Acredito que milagres acontecem.  

 

 

 

7 - Gosto de me vingar de quem me agride.  

 

 

 

8 - Muitas vezes, quando estou  concentrado em alguma 

coisa, perco a noção da passagem do tempo. 

 

 

 

 

9 - Muitas vezes sinto que minha vida tem pouco propósito 

ou sentido.  

 

 

 

 

10 - Gosto de ajudar a encontrar soluções para problemas 

para que todo mundo possa seguir em frente. 

 

 

 

 

11 - Eu provavelmente conseguiria realizar mais do que 

faço, mas não vejo finalidade para me esforçar mais do que 

o necessário para ir levando. 

 

 

 

 

12 - Muitas vezes me sinto tenso e preocupado em 

situações novas, mesmo quando os outros acham que há 

pouco com o que se preocupar. 

 

 

 

 

13 - Muitas vezes faço as coisas baseado em como me sinto 

no momento, sem pensar em como elas eram feitas no  

passado. 

 

 

 

 

14 - Geralmente faço as coisas à minha maneira — ao 

contrário de ceder às vontades das outras pessoas. 

 

 

 

 

15 - Muitas vezes me sinto tão ligado às pessoas ao meu 

redor que é como se não houvesse separação entre nós. 

 

 

 

 

16 - Em geral não gosto de pessoas que tenham idéias 

diferentes de mim. 

 

 

 

 

17 - Na maioria das situações minhas reações naturais são 

baseadas em bons hábitos que eu tenha desenvolvido. 

 

 

 

 

18 - Eu faria praticamente qualquer coisa dentro da lei   
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para me tornar rico e famoso, mesmo que perdesse a 

confiança de muitos dos velhos amigos. 

  

19 - Sou muito mais reservado e controlado do que a 

maioria das pessoas. 

 

 

 

 

20 - Com frequência tenho que parar o que estou fazendo 

porque começo a me preocupar sobre o que pode estar 

errado. 

 

 

 

 

21 - Gosto de discutir abertamente minhas experiências e 

sentimentos com meus amigos ao invés de guardá-los 

comigo. 

 

 

 

 

22 - Tenho menos energia e me canso mais rapidamente do 

que a maioria das pessoas. 

 

 

 

 

23 - Muitas vezes sou chamado de “distraído”, pois fico tão 

envolvido no que estou fazendo que perco de vista todo o 

resto. 

 

 

 

 

24 - Raramente me sinto livre para escolher o que quero 

fazer. 

 

 

 

 

25 – Muitas vezes levo em consideração os sentimentos 

dos outros tanto quanto os meus próprios. 

 

 

 

 

26 - Na maior parte do tempo eu preferiria fazer alguma 

coisa um pouco arriscada (como correr de automóvel em 

descidas muito altas e curvas fechadas) ao contrário de 

ficar quieto e inativo por algumas horas. 

 

 

 

 

27 - Muitas vezes evito encontrar estranhos porque fico 

inseguro com pessoas que não conheço. 

 

 

 

 

28 - Gosto de agradar os outros o tanto quanto posso.  

 

 

 

29 - Gosto muito mais das maneiras “antigas e 

comprovadas” de fazer as coisas do que experimentar 

maneiras “novas e melhoradas”. 
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30 - Em geral não sou capaz de fazer as coisas segundo a 

prioridade que elas têm para mim devido à falta de tempo. 

 

 

 

 

31 - Frequentemente faço coisas para ajudar a proteger 

animais e plantas da extinção. 

 

 

 

 

32 - Muitas vezes gostaria de ser mais esperto que todos os 

outros. 

 

 

 

 

33  - Me dá satisfação ver meus inimigos sofrerem.  

 

 

 

34 - Gosto de ser muito organizado e, sempre que posso, 

estabelecer regras para as pessoas. 

 

 

 

 

35 - É difícil para mim manter os mesmos interesses por 

muito tempo porque minha atenção frequentemente se 

desloca para outras coisas. 

 

 

 

 

36 - Pela repetição de certas práticas adquiri bons hábitos 

que são mais fortes que muitos impulsos momentâneos ou 

que a persuasão.  

 

 

 

 

37 - Em geral sou tão determinado que continuo a 

trabalhar muito depois de várias pessoas terem desistido. 

 

 

 

 

38 - Fico fascinado por muitas coisas na vida que não 

podem ser explicadas cientificamente. 

 

 

 

 

39 - Tenho inúmeros maus hábitos que gostaria de poder 

superar. 

 

 

 

 

40 - Muitas vezes espero que alguém providencie uma 

solução para meus problemas. 

 

 

 

 

41 - Com frequência gasto dinheiro até “ficar liso” ou então 

ficar cheio de dívidas. 

 

 

 

 

42 - Acho que terei muita sorte no futuro.  

 

 

 

43 - Recupero-me mais devagar de pequenas doenças ou 

do estresse do que a maioria das pessoas. 
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44 - Não me aborreceria de ficar sozinho o tempo todo.  

 

 

 

45 - Muitas vezes tenho lampejos inesperados da clareza 

de algo ou intuições enquanto estou descansando. 

 

 

 

 

46 - Não me importa muito se os outros gostam de mim ou 

da maneira como faço as coisas. 

 

 

 

 

47 – Em geral tento conseguir o que quero para mim 

mesmo pois, de qualquer modo, não é possível satisfazer a 

todos. 

 

 

 

 

48 - Não tenho paciência com pessoas que não aceitam 

minhas opiniões. 

 

 

 

 

49 - Acho que não compreendo muito bem as pessoas.  

 

 

 

50 - Não é preciso ser desonesto para ter sucesso nos 

negócios. 

 

 

 

 

 

51 - Algumas vezes me sinto tão ligado à natureza que tudo 

parece fazer parte de um único organismo vivo. 

 

 

 

 

52 - Nas conversas me saio muito melhor ouvindo do que 

falando. 

 

 

 

 

53 - Perco a paciência mais depressa do que a maioria das 

pessoas. 

 

 

 

 

54 - Quando tenho que encontrar um grupo de estranhos, 

fico mais tímido que a maioria das pessoas. 

 

 

 

 

55 - Sou mais sentimental que a maioria das pessoas.  

 

 

 

56 - Pareço ter um “sexto sentido” que algumas vezes me 

permite saber o que está para acontecer. 

 

 

 

 

57 - Quando alguém me machuca de alguma forma, 

geralmente tento revidar. 
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58 - Minhas atitudes são em grande parte determinadas 

por influências fora do meu controle. 

 

 

 

 

59 - A cada dia procuro dar mais um passo em direção aos 

meus objetivos. 

 

 

 

 

60 – Muitas vezes gostaria de ser mais forte do que todos 

os outros. 

 

 

 

 

61 - Gosto de pensar a respeito das coisas por um longo 

tempo antes de tomar uma decisão. 

 

 

 

 

62 - Sou mais trabalhador do que muita gente.  

 

 

 

63 - Muitas vezes preciso tirar um cochilo ou um período 

de descanso extra, pois me canso facilmente. 

 

 

 

 

64 - Gosto de ser útil aos outros.  

 

 

 

 

65 - Mesmo que exista algum problema temporário que eu 

precise resolver, eu sempre acho que tudo acabará bem. 

 

 

 

 

66 - É difícil para mim gostar de gastar dinheiro comigo, 

mesmo tendo economizado bastante. 

 

 

 

 

67 - Em geral fico calmo e seguro em situações que para 

muitas pessoas representariam perigo físico. 

 

 

 

 

68 - Gosto de guardar meus problemas para mim mesmo.  

 

 

 

69 - Não me importo em discutir meus problemas pessoais 

com pessoas que conheci há pouco tempo ou 

superficialmente. 

 

 

 

 

70 - Gosto mais de ficar em casa do que viajar ou conhecer 

novos lugares.  

 

 

 

 

71 - Não acho que seja inteligente ajudar pessoas fracas 

que não podem ajudar a si mesmas. 
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72 - Não consigo ficar com a consciência tranqüila se eu 

tratar outras pessoas injustamente, mesmo que sejam 

injustas comigo. 

 

 

 

 

73 - As pessoas geralmente me dizem como se sentem.  

 

 

 

74 - Muitas vezes gostaria de ficar jovem para sempre.  

 

 

 

75 - Normalmente fico mais aborrecido pela perda de um 

grande amigo do que a maioria das pessoas. 

 

 

 

 

76 - Algumas vezes me senti como se fizesse parte de algo 

sem limites ou fronteiras no tempo e no espaço. 

 

 

 

 

77 - Algumas vezes sinto uma ligação espiritual com outras 

pessoas que não posso explicar em palavras. 

 

 

 

 

 

78 - Tento ser atencioso aos sentimentos dos outros, 

mesmo que eles tenham sido injustos comigo no passado. 

 

 

 

 

79 - Gosto quando as pessoas podem fazer tudo o que 

querem sem regras rígidas ou regulamentos. 

 

 

 

 

80 - Provavelmente ficaria descontraído e seguro ao 

encontrar um grupo de estranhos, mesmo se eu fosse 

comunicado que eles não eram cordiais. 

 

 

 

 

81 - Normalmente fico mais preocupado que alguma coisa 

possa dar errado no futuro do que a maioria das pessoas. 

 

 

 

 

82 - Em geral penso sobre todos os fatos detalhadamente 

antes de tomar uma decisão. 

 

 

 

 

83 - Acho mais importante ser simpático e compreensivo 

com os outros do que ser prático e racional. 

 

 

 

 

84 - Muitas vezes sinto uma forte sensação de unidade com 

tudo que está ao meu redor. 

 

 

 

 

85 - Muitas vezes gostaria de ter poderes especiais como o   
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Super-Homem.   

86 - As pessoas me controlam demais.  

 

 

 

87 - Gosto de compartilhar o que aprendi com outras 

pessoas. 

 

 

 

 

88 - As experiências religiosas me ajudaram a 

compreender o verdadeiro propósito de minha vida. 

 

 

 

 

89 - Frequentemente aprendo muito com as pessoas.  

 

 

 

90 - A repetição de certas práticas tem me permitido ficar 

bom em muitas coisas que me ajudam a ser bem sucedido. 

 

 

 

 

 
 

91 - Em geral consigo fazer os outros acreditarem em mim, 

mesmo quando sei que o que estou dizendo é exagerado ou 

mentiroso. 

 

 

 

 

92 - Preciso de muito descanso extra, de apoio ou de que 

me transmitam confiança para me recuperar de pequenas 

doenças ou tensões. 

 

 

 

 

93 - Sei que há regras no modo de viver que ninguém pode 

violar sem que venha a sofrer mais tarde.  

 

 

 

 

94 - Não quero ser mais rico do que todos.  

 

 

 

95 - Eu arriscaria de bom grado a própria vida para fazer 

do mundo um lugar melhor.  

 

 

 

 

96 - Mesmo depois de pensar a respeito de alguma coisa 

por um longo tempo, aprendi a confiar mais nos meus 

sentimentos do que em minhas razões lógicas. 

 

 

 

 

97 - Algumas vezes senti que minha vida estava sendo 

dirigida por uma força espiritual maior do que qualquer 
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ser humano. 

98 - Em geral gosto de ser mau com quem foi mau comigo.  

 

 

 

99 - Tenho reputação de ser muito prático e de não agir 

pelas emoções. 

 

 

 

 

100 - É fácil para mim organizar meus pensamentos 

enquanto falo com alguém. 

 

 

 

 

101 - Muitas vezes reajo tão fortemente à notícias 

inesperadas que digo ou faço coisas de que me arrependo. 

 

 

 

 

102 - Fico profundamente comovido por apelos 

sentimentais (por exemplo, quando me pedem para ajudar 

crianças aleijadas). 

 

 

 

 

 

103 - Normalmente me esforço muito mais do que a 

maioria das pessoas, pois quero sempre fazer o melhor de 

que sou capaz. 

 

 

 

 

104 - Tenho tantos defeitos que não gosto muito de mim.  

 

 

 

105 - Tenho pouquíssimo tempo para procurar soluções a 

longo prazo para meus problemas. 

 

 

 

 

106 - Muitas vezes não posso lidar com os problemas 

porque não sei o que fazer. 

 

 

 

 

107 - Muitas vezes gostaria de poder parar o tempo.  

 

 

 

108 - Odeio tomar decisões baseadas somente em minhas 

primeiras impressões. 

 

 

 

 

109 - Prefiro gastar dinheiro do que economizá-lo  

 

 

 

110 - Normalmente tenho facilidade em exagerar a 

verdade para contar uma história mais engraçada ou fazer 
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uma piada com alguém. 

111 - Mesmo havendo problemas numa amizade, quase 

sempre tento mantê-la apesar de tudo. 

 

 

 

 

112 - Se eu ficar embaraçado ou humilhado, supero isso 

rapidamente. 

 

 

 

 

113 - É extremamente difícil ajustar-me a mudanças em 

minha forma costumeira de fazer as coisas porque fico 

muito tenso, cansado ou preocupado. 

 

 

 

 

114 - Normalmente exijo razões práticas muito boas antes 

de aceitar mudar minhas antigas maneiras de fazer as 

coisas. 

 

 

 

 

115 - Preciso muito da ajuda dos outros para me treinar a 

adquirir bons hábitos. 

 

 

 

 

116 - Acho que percepção extrasensorial (PES, como 

telepatia ou premonição) é realmente possível. 

 

 

 

 

117 - Gostaria de ter amigos próximos e calorosos ao meu 

lado a maior parte do tempo. 

 

 

 

 

118 - Com frequência fico tentando a mesma coisa 

repetidas vezes, mesmo não tendo tido muito sucesso por 

um longo tempo. 

 

 

 

 

119 - Quase sempre estou relaxado e despreocupado, 

mesmo quando quase todos estão com medo. 

 

 

 

 

120 - Acho filmes e canções tristes um tanto chatos.  

 

 

 

121 - As circunstâncias muitas vezes me forçam a fazer 

coisas contra a minha vontade. 

 

 

 

 

122 - Sinto dificuldade em tolerar pessoas que sejam 

diferentes de mim. 

 

 

 

 

123 - Acho que a maioria das coisas tidas como milagres 

são apenas acaso. 
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124 - Eu gostaria mais de ser gentil do que me vingar 

quando alguém me agride. 

 

 

 

 

125 - Muitas vezes fico tão encantado com o que estou 

fazendo que fico totalmente concentrado naquilo — é 

como se eu estivesse “desligado” do tempo e do espaço. 

 

 

 

 

126 - Não acho que eu tenha um verdadeiro sentido de 

objetivo para minha vida. 

 

 

 

 

127 - Tento cooperar com os outros tanto quanto é 

possível. 

 

 

 

 

128 - Estou satisfeito com as minhas realizações e tenho 

pouco desejo de fazer melhor. 

 

 

 

 

 

129 - Muitas vezes me sinto tenso e preocupado em 

situações desconhecidas, mesmo quando os outros acham 

que não há risco algum. 

 

 

 

 

130 - Muitas vezes sigo meus instintos, palpites ou 

intuições sem examinar completamente todos os detalhes. 

 

 

 

 

131 - As outras pessoas muitas vezes acham que sou 

independente demais porque não faço o que elas querem. 

 

 

 

 

132 - Muitas vezes sinto uma forte ligação espiritual ou 

emocional com todos que me cercam. 

 

 

 

 

133 - Em geral é fácil para mim gostar de pessoas que 

tenham valores diferentes dos meus. 

 

 

 

 

134 - Tento trabalhar o mínimo possível, mesmo quando os 

outros esperam mais de mim. 

 

 

 

 

135 - Ter bons hábitos tornou-se uma “segunda natureza” 

em mim — eles são ações expontâneas e automáticas 

quase que o tempo todo. 

 

 

 

 

136 - Não me preocupa o fato de que, muitas vezes, os 

outros sabem mais do que eu a respeito de alguma coisa. 
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137 - Em geral tento me imaginar no lugar da outra pessoa, 

para poder realmente compreendê-la. 

 

 

 

 

138 - Princípios como justiça e honestidade desempenham 

papel pequeno em alguns aspectos da minha vida. 

 

 

 

 

139 - Sei economizar dinheiro melhor que a maioria das 

pessoas. 

 

 

 

 

140 - Raramente deixo-me aborrecer ou frustrar: quando 

as coisas não vão bem, simplesmente passo para outras 

atividades. 

 

 

 

 

 
 

141 - Mesmo quando os outros acham que isso não é 

importante, frequentemente insisto em fazer as coisas de 

modo rigoroso e ordeiro. 

 

 

 

 

142 - Sinto-me muito confiante e seguro em quase todas as 

situações sociais. 

 

 

 

 

143 - Meus amigos têm dificuldades em saber como me 

sinto porque raramente lhes falo a respeito das minhas 

opiniões pessoais. 

 

 

 

 

144 - Odeio mudar meu modo de fazer as coisas, mesmo se 

muita gente me diz que há um modo novo e melhor de 

fazê-las. 

 

 

 

 

145 - Acho tolice acreditar em coisas que não podem ser 

explicadas cientificamente. 

 

 

 

 

146 - Gosto de imaginar meus inimigos sofrendo.  

 

 

 

147 - Tenho mais energia e demoro mais a cansar do que a 

maioria das pessoas. 

 

 

 

 

148 - Gosto de prestar muita atenção aos detalhes em tudo 

o que faço. 
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149 – Muitas vezes paro o que estou fazendo porque fico 

preocupado, mesmo quando meus amigos me dizem que 

tudo vai dar certo. 

 

 

 

 

150 - Muitas vezes gostaria de ser mais poderoso do que 

todo mundo. 

 

 

 

 

151 - Em geral sou livre para escolher o que vou fazer.  

 

 

 

152 - Com freqüência fico tão envolvido no que estou 

fazendo que, por algum tempo, esqueço de onde estou . 

 

 

 

 

 

153 - Membros de uma equipe raramente recebem sua 

parte justa. 

 

 

 

 

154 - Na maior parte do tempo, eu preferiria fazer alguma 

coisa arriscada (como saltar de pára-quedas ou voar de asa 

delta) do que ficar quieto e inativo por algumas horas. 

 

 

 

 

155 - Como eu, freqüentemente, gasto muito dinheiro 

impulsivamente, fica difícil para mim economizar dinheiro, 

mesmo para algum projeto especial como umas férias. 

 

 

 

 

156 - Não saio do meu caminho para favorecer outra 

pessoa. 

 

 

 

 

157 - Não fico tímido com estranhos de jeito nenhum.  

 

 

 

158 - Freqüentemente cedo aos desejos dos amigos.  

 

 

 

159 - Gasto a maior parte do tempo fazendo coisas que 

parecem necessárias mas não realmente importantes para 

mim. 

 

 

 

 

160 - Não acho que princípios religiosos ou éticos acerca 

do que é certo ou errado devam ter muita influência em 

decisões de negócio. 
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161 - Muitas vezes tento colocar de lado meus próprios 

julgamentos, de modo que eu consiga compreender melhor 

o que as outras pessoas estão vivenciando. 

 

 

 

 

162 - Muitos dos meus hábitos tornam difícil para mim 

realizar objetivos que valem a pena. 

 

 

 

 

163 - Tenho feito verdadeiros sacrifícios pessoais com a 

intenção de fazer do mundo um lugar melhor — como 

tentar evitar guerras, pobreza e injustiças. 

 

 

 

 

 

164 - Nunca me preocupo com coisas terríveis que 

poderiam acontecer no futuro. 

 

 

 

 

165 - Quase nunca fico tão agitado a ponto de perder o 

controle. 

 

 

 

 

166 - Muitas vezes desisto de um trabalho se ele demora 

muito mais do que pensei que fosse demorar. 

 

 

 

 

167 - Prefiro começar uma conversa do que ficar 

esperando que os outros falem comigo. 

 

 

 

 

168 - Na maior parte do tempo perdôo logo qualquer um 

que tenha agido errado comigo. 

 

 

 

 

169 - As minhas ações são em grande parte determinadas 

por influências fora do meu controle. 

 

 

 

 

170 - Muitas vezes tenho de mudar minhas decisões, 

porque eu tivera um palpite falso ou me enganara em 

minha primeira impressão.  

 

 

 

 

171 - Prefiro esperar que alguém tome a iniciativa e 

indique o modo de fazer as coisas. 

 

 

 

 

172 - Em geral respeito as opiniões dos outros.  

 

 

 

173 - Tive algumas experiências que tornaram meu papel 

na vida tão claro para mim que me senti muito 
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entusiasmado e feliz. 

174 - Me divirto em comprar coisas para mim.   

 

175 - Acredito ter eu mesmo experimentado a percepção 

extrasensorial. 

 

 

 

 

176 - Acredito que meu cérebro não esteja funcionando 

adequadamente. 

 

 

 

 

 

177 - Meu comportamento é fortemente guiado por certos 

objetivos que estabeleci para minha vida. 

 

 

 

 

178 - De modo geral é tolice promover o sucesso de outras 

pessoas.  

 

 

 

 

179 - Muitas vezes gostaria de poder viver para sempre.  

 

 

 

180 - Normalmente gosto de ficar indiferente e “desligado” 

das outras pessoas. 

 

 

 

 

181 - É mais provável eu chorar em um filme triste do que 

a maioria das pessoas. 

 

 

 

 

182 - Recupero-me de pequenas doenças ou estresse mais 

rapidamente do que a maioria das pessoas. 

 

 

 

 

183 - Muitas vezes quebro regras e regulamentos quando 

acho que posso me safar bem disso. 

 

 

 

 

184 - Preciso exercitar muito mais o desenvolvimento de 

bons hábitos antes que seja capaz de confiar em mim 

mesmo em diversas situações tentadoras. 

 

 

 

 

185 - Gostaria que as pessoas não falassem tanto quanto 

falam. 

 

 

 

 

186 - Todos deveriam ser tratados com dignidade e 

respeito, mesmo que eles pareçam ser insignificantes ou 

maus. 
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187 - Gosto de tomar decisões rápidas para que eu possa 

levar adiante o que tem que ser feito. 

 

 

 

 

188 - Em geral tenho sorte em tudo o que tento fazer.  

 

 

 

189 – Em geral, estou certo de que posso facilmente fazer 

coisas que muitas pessoas considerariam perigosas (como, 

por exemplo, dirigir um automóvel em alta velocidade 

numa pista molhada ou escorregadia). 

 

 

 

 

190 – Não vejo sentido em continuar trabalhando em algo a 

não ser que haja uma grande possibilidade de que dê certo. 

 

 

 

 

191 – Gosto de explorar novas maneiras de fazer as coisas.  

 

 

 

192 – Gosto mais de economizar dinheiro do que gastá-lo 

com divertimentos ou emoções.  

 

 

 

 

193 – Os direitos individuais são mais importantes do que 

as necessidades de qualquer grupo. 

 

 

 

 

194 – Já tive experiências pessoais nas quais me senti em 

contato com um poder espiritual divino e maravilhoso. 

 

 

 

 

195 – Já tive momentos de muita alegria nos quais 

subitamente tive uma sensação clara e profunda de estar 

intimamente ligado a tudo o que existe. 

 

 

 

 

196 – Bons hábitos tornam mais fácil para mim fazer as 

coisas da maneira que quero. 

 

 

 

 

197 – A maioria das pessoas parecem mais 

desembaraçadas do que eu. 

 

 

 

 

198 – Os outros e as circunstâncias, muitas vezes, são os 

responsáveis por meus problemas. 

 

 

 

 

199 – Tenho muito prazer em ajudar os outros, mesmo que 

eles tenham me tratado mal. 

 

 

 

 

200 – Muitas vezes me sinto como parte da força espiritual   
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da qual depende toda a vida.   

201 – Mesmo quando estou com amigos, prefiro “não me 

abrir muito”. 

 

 

 

 

202 – Em geral posso ficar ocupado o dia inteiro sem Ter 

que me forçar a isso. 

 

 

 

 

 
 

203 – Quase sempre penso a respeito de todos os fatos 

detalhadamente antes de tomar uma decisão, mesmo 

quando as pessoas exigem uma decisão rápida. 

 

 

 

 

204 – Não sou muito bom em me justificar para me livrar 

das enrascadas quando sou apanhado fazendo algo errado. 

 

 

 

 

205 – Sou mais perfeccionista que a maioria das pessoas.  

 

 

 

206 – O fato de algo estar certo ou errado é apenas uma 

questão de opinião. 

 

 

 

 

207 – Acho que minhas reações naturais são agora, em 

geral, condizentes com meus princípios e meus objetivos 

de longo prazo. 

 

 

 

 

208 – Acredito que toda vida depende de algum poder ou 

ordem espiritual que não pode ser completamente 

explicada. 

 

 

 

 

209 – Acho que eu ficaria confiante e relaxado ao encontrar 

estranhos, mesmo se eu fosse informado que eles estão 

zangados comigo. 

 

 

 

 

210 – As pessoas acham fácil recorrer a mim em busca de 

ajuda, apoio e um “ombro amigo”. 

 

 

 

 

211 – Demoro mais que a maioria das pessoas para me 

empolgar com novas idéias e atividades. 

 

 

 

 

212 – Tenho problemas em mentir, mesmo quando   
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pretendo poupar os sentimentos de alguém.   

213 – Existem algumas pessoas de quem eu não gosto.  
 

 

 
 

 

214 – Não quero ser mais admirado do que todos os outros. 

 

  

 
 

215 – Muitas vezes quando olho alguma coisa comum, 

ocorre algo maravilhoso — tenho a sensação de estar 

vendo essa novidade pela primeira vez. 

 

 

 

 

216 – A maioria das pessoas que conheço preocupam-se 

apenas com elas mesmas, não importa quem fique ferido. 

 

 

 

 

217 – Em geral me sinto tenso e preocupado quando tenho 

que fazer algo novo e desconhecido. 

 

 

 

 

218 – Muitas vezes me esforço ao ponto da exaustão ou 

tento fazer mais do que realmente posso. 

 

 

 

 

219 – Algumas pessoas acham que eu sou muito avarento 

ou pão-duro com meu dinheiro. 

 

 

 

 

220 – Relatos de experiências místicas são provavelmente 

apenas interpretações de desejos ou esperanças. 

 

 

 

 

221 – Minha força de vontade é fraca demais para vencer 

as fortes tentações mesmo sabendo que sofrerei as 

conseqüências.  

 

 

 

 

222 – Odeio ver alguém sofrer.  

 

 

 

223 – Sei o que quero fazer na minha vida.  

 

 

 

224 – Regularmente levo um tempo considerável avaliando 

se o que estou fazendo é certo ou errado. 

 

 

 

 

225 – As coisas costumam dar errado para mim a menos   
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que eu seja muito cuidadoso.   

226 – Se estou me sentindo aborrecido, em geral me sinto 

melhor ao redor de amigos do que sozinho. 

 

 

 

 

227 - Não acho que seja possível compartilhar sentimentos 

com alguém que não tenha passado pelas mesmas 

experiências. 

 

 

 

 

228 - Muitas vezes as pessoas acham que estou em outro 

mundo porque fico completamente desligado de tudo que 

está acontecendo ao meu redor. 

 

 

 

 

229 - Gostaria de ter aparência melhor do que todos os 

outros. 

 

 

 

 

230 - Menti bastante nesse questionário.  

 

 

 

231 - Geralmente evito situações sociais onde teria que 

encontrar estranhos, mesmo se estou seguro de que eles 

serão amigáveis. 

 

 

 

 

232 - Adoro o desabrochar das flores na primavera tanto 

quanto adoro rever um velho amigo. 

 

 

 

 

233 - Em geral encaro uma situação difícil como um desafio 

ou oportunidade. 

 

 

 

 

234 - As pessoas envolvidas comigo precisam aprender 

como fazer as coisas do meu modo. 

 

 

 

 

235 - A desonestidade só causa problemas se você for 

apanhado. 

 

 

 

 

236 - Em geral me sinto muito mais confiante e com 

energia do que a maioria das pessoas, mesmo depois de 

uma pequena doença ou estresse. 

 

 

 

 

237 - Gosto de ler tudo quando me pedem para assinar 

qualquer papel. 

 

 

 

 

238 - Quando nada de novo está acontecendo, geralmente,   
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começo a procurar algo que seja emocionante ou excitante.   

239 - Às vezes fico aborrecido.   

 

 

 

240 - De vez em quando falo das pessoas “por trás”.  
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Anexo V- Minesotta Cocaine Craving Scale 

GREA- IPq-HCFMUSP 

 
Paciente_______________________________ RGHC____________ 

 
Consulta número____________ Data___________ 

 
1. Na linha abaixo, por favor, assinale com um risco vertical (de 

cima para baixo) entre “nenhuma=0” e “demasiada=10” a 

fissura que você teve por cocaína no ultimo mês: 
  

Intensidade: Avaliação da força da fissura pela cocaína na semana 
anterior 

 
Nenhuma|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|Demasiada 

 
2. Anote abaixo qual a melhor alternativa para indicar a freqüência 

(quantas vezes por dia) você teve fissura por cocaína no ultimo 
mês: 

Freqüência: quantas vezes por dia 
 

0 |__|             1|___|              2|___|             3 a 5|___|                 
 

6 a 10|___|          11 a 20 |___|           mais de 20 |___| 

 
3. Anote nos quadrados abaixo o que melhor indica, em média, 

quanto tempo duraram os episódios de fissura durante o último 
mês (em minutos):  

 
0 a 5 min|__|       6 a 10 min|__|         11 a 20 min|__|                   

 
21 a 30 min|__|     31 a 45 min|___|       46 a 60 min|___| 

 
1 a 2 horas |__|        2 horas ou mais |___| 

 
4. De maneira geral, como sua fissura por cocaína mudou em relação 

ao mês anterior? 
 

Aumentou |___|          Sem alteração|___|         Diminuiu|___| 

 
5. Como você sente que o tratamento modificou sua fissura por 

cocaína no último mês? 
 

Reduziu muito |___|   Reduziu pouco|___|   Sem alteração|___| 
 

Aumentou pouco|___|     Aumentou muito|___| 
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Anexo VI- BIS-11 
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Anexo VII- Teste de Fagerstrom 

1. Quanto tempo após acordar você fuma a seu primeiro cigarro? 
• dentro de 5 minutos (3) 
• entre 6 e 30 minutos (2) 
• entre 31 e 60 minutos (1) 
• após 60 minutos (0) 
 
2. Você acha difícil não fumar em locais onde o fumo é proibido 
(como igrejas, biblioteca, etc.)? 
• sim (1) 
• não (0) 
 
3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação (ou que mais 
detestaria deixar de fumar)? 
• o primeiro da manhã (1) 
• outros (0) 
 
4. Quantos cigarros você fuma por dia? 
• 10 ou menos (0) 
• 11 a 20 (1) 
• 21 a 30 (2) 
• 31 ou mais (3) 
 
5. Você fuma mais freqüentemente pela manhã (ou nas primeiras 
horas do dia) que no resto do dia? 
• Sim (1) 
• Não (0) 
 
6. Você fuma mesmo quando está tão doente que precisa ficar 
de cama a maior parte do tempo? 
• Sim (1) 
• Não (0) 
Total:  

 
Conclusão quanto ao grau de dependência 
• 0 a 2 pontos – muito baixo 
• 3 a 4 pontos – baixo 
• 5 pontos – médio 
• 6 a 7 pontos – elevado 
• 8 a 10 pontos – muito elevado 
 
Uma soma acima de seis pontos indica que provavelmente o paciente 
terá desconforto (síndrome de abstinência) ao deixar de fumar. 
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Anexo VIII- ESA- Drogas 
 

Escala de seguimento de dependentes de substâncias psicoativas 
(ESADrogas)  

 
 Consumo de drogas  Ocupação/fonte 

e renda  
Relações 

familiares  
Lazer  Comp. org.  

N 
O 
T 
A  

"Como está o seu 
consumo  
de drogas?" (últimas 4 
semanas)  

"Como o(a) Sr.(a) 
ocupa o seu tempo e 
como consegue sua 
renda?" (últimas 4 
semanas)  

"Com quem e 
como o(a) 
Sr.(a) mora?" 
(últimas 4 
semanas)  

"Como o(a) 
Sr.(a) ocupa seu 
tempo de 
lazer?" (últimas 
4 semanas)  

"Como o(a) 
Sr.(a) cuida de 
sua saúde?" 
(últimas 4 
semanas)  

 Freqüência  Via de uso  Expulsou / 
saiu de casa 
por brigas 
com 
familiares  

Passatempo 
principal é a 
droga  

Doença 
sintomática 
sem 
tratamento  

1 Uso diário,  
durante  
todo o dia  

Uso EV: 
multiplicar a 
nota, obtida 
no consumo, 
por 0,5  

Rendimentos, obtidos 
principalmente em 
atividades 
relacionadas às 
drogas  

2 Uso diário,  
limitado a  
determinad
os  
períodos 
do dia  

 Rendimentos, obtidos 
principalmente em 
atividades ilícitas, 
não relacionadas a 
drogas  

Mora com 
familiares: 
agressões 
físicas  

Lazer apenas 
associado a 
pessoas que 
usam drogas  

Doença 
sintomática 
em tratamento  

3 Uso, em 
finais  
de semana 
e  
em alguns  
dias da 
semana  

Sem uso EV: 
multiplicar a 
nota, obtida 
no consumo, 
por 1  

Sem rendimentos 
próprios  

Mora com 
familiares: 
agressões 
verbais  

Atividades não 
ligadas à droga, 
apenas quando 
estimulado  

Doença 
assintomática 
sem 
acompanhame
nto  

4 Uso, 
limitado  
aos finais 
de  
semana  

 Estudo/trabalho 
irregulares  

Mora com 
familiares: 
situação de 
isolamento  

Atividades não 
ligadas à droga, 
de forma 
espontânea  

Doença 
assintomática 
em 
acompanhame
nto  

5 Não usou   Estudo/trabalho 
regulares  

Mora com 
familiares: 
situação 
familiar 
estável  

Atividades não 
ligadas à droga, 
regularmente  

Sem doença  
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Anexo IX: MINI 

 

 

 M.I.N.I. 5.0.0 Versão Brasileira / DSM IV / Atual (Junho, 2002)       

 

 

M.I.N.I. 

Mini International Neuropsychiatric Interview 

Brazilian version 5.0.0 

 

DSM IV 

 

 

 

 

Y. Lecrubier, E. Weiller, T. Hergueta, P. Amorim, L.I . Bonora, J.P. L épine 
Hôpital Salpêtrière – Paris - França 

 

D. Sheehan, J. Janavs, R. Baker, K.H. Sheehan, E. Knapp, M. Sheehan 

University of South Florida – Tampa – E.U.A. 

 

Tradução para o português (Brasil) : P. Amorim 
 

 
 

 

 

© 1992, 1994, 1998, 2000, Sheehan DV & Lecrubier Y. 

 

 

Todos os direitos são reservados. Este documento não pode ser reproduzido, todo ou em 

parte, ou cedido de qualquer forma, incluindo fotocópias, nem armazenado em sistema 

informático, sem a autorização escrita prévia dos autores. Os pesquisadores e os clínicos 

que trabalham em instituições públicas (como universidades, hospitais, organismos 

governamentais) podem fotocopiar o M.I .N.I . para utilização no contexto estrito de suas 

atividades clínicas e de investigação. 
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Anexo X- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP 
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