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Resumo 

Lima DR. Funcionamento cognitivo, variáveis de uso e critérios diagnósticos do 

transtorno por uso de cocaína: um estudo envolvendo a correlação entre diferentes 

medidas de gravidade e suas implicações prognósticas [Dissertação]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

INTRODUÇÃO: O transtorno por uso de cocaína (TUC) está associado a alterações de 

funcionamento cognitivo e a taxas modestas de sucesso no tratamento. O padrão de uso da 

substância parece influenciar a severidade destas alterações e pode representar um 

indicador importante na caracterização de gravidade do transtorno. Atualmente, as 

diretrizes de gravidade baseiam-se na soma de critérios diagnósticos da última versão do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), porém não se sabe 

quais os indicadores mais preditivos de alterações cognitivas e qual o impacto destes no 

prognóstico desta população. OBJETIVO: Este trabalho propôs investigar as associações 

entre as variáveis de uso de cocaína e a gravidade do transtorno com o funcionamento 

cognitivo de pacientes internados, e a relação destes indicadores com o prognóstico, três 

meses após a alta hospitalar. MÉTODOS: A amostra da análise inicial foi composta por 68 

pacientes internados com o diagnóstico de TUC e os dados de prognóstico foram obtidos de 

65 destes pacientes. As variáveis de interesse foram identificadas por meio da combinação 

de dados da Structured Clinical Interview (SCID), da Escala de Gravidade de Dependência, 

6ª versão (ASI-6) e de prontuários, coletados no início do tratamento. A avaliação do 

funcionamento cognitivo foi introduzida após a negativação do teste toxicológico de urina. 

As análises de correlação foram investigadas através dos coeficientes de correlação de 

Pearson, Spearman e Kendall e para as análises de prognóstico foi utilizado o teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney visando a comparação entre pacientes abstinentes e não-

abstinentes. RESULTADOS: Foram encontradas correlações significantes entre: 

precocidade do uso e mais erros no Stroop Color-Word Test (SCWT), parte C (P=.005); 

mais anos de uso de cocaína com pior pontuação em Bateria de Avaliação Frontal (FAB) 

(P=.017); e mais dias de uso recente com piores desempenhos nos testes Trail Making Test 

(TMT), parte A (P=.033), SCWT, parte C (P=.007), Dígitos Diretos (P=.034) e Dígitos 

Indiretos (P=.002). Não foram identificadas associações entre a soma dos critérios e 

aspectos do funcionamento cognitivo (P>.05). No entanto, na avaliação de prognóstico, o 

grupo de pacientes abstinentes apresentou menos critérios do DSM quando comparado ao 

grupo de pacientes não-abstinentes (P=.002). CONCLUSÕES: Uso recente de cocaína (em 

dias) foi a variável mais preditiva de pior desempenho cognitivo, em termos de velocidade 

de processamento, controle cognitivo, amplitude da atenção e memória de trabalho. 

Observou-se também associação entre precocidade e duração do uso com controle 

inibitório e funcionamento executivo, respectivamente. Por fim, pacientes com maior 

gravidade de sintomas (segundo o DSM-5) mostraram-se mais suscetíveis à recaída três 

meses após a alta hospitalar. Considerando a complexidade do fenômeno investigado e a 

heterogeneidade entre pacientes afetados, a integração de medidas objetivas, tais como 

dados de padrão de uso e de funcionamento cognitivo, à investigação dos sintomas clínicos 

deve contribuir para a identificação de subgrupos mais graves e vulneráveis à recaída. 
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Abstract 

 

Lima DR. Cognitive functioning, variables of use and diagnostic criteria for cocaine use 

disorder: a study involving the correlation between different measures of severity and 

implications for prognosis [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

INTRODUCTION: Cocaine use disorder (CUD) is associated with changes in cognitive 

functioning and modest success rates in treatment. Substance use pattern appears to 

influence the severity of these alterations and may represent an important indicator for the 

characterization of the severity of the disorder. Currently, severity guidelines are based on 

the sum of diagnostic criteria of the latest version of the Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM-5), but it is not clear which is the most predictive indicator of 

cognitive changes, neither how they impact the prognosis of this population. AIM: This 

study aimed to investigate the associations between cocaine use variables and the severity 

of the disorder with cognitive functioning of inpatients, as well the relationship between 

these indicators and the prognosis three months after hospital discharge. METHODS: The 

initial analysis sample consisted of 68 inpatients with a diagnosis of CUD and prognostic 

data were obtained from 65 of these patients. The variables of interest were identified by 

the combination of data from the Structured Clinical Interview (SCID), Addiction Severity 

Index, 6th version (ASI-6) and medical records collected at treatment´s entry. The 

assessment of cognitive functioning was introduced after negativation of urine toxicology 

test. The correlation analyzes were investigated using Pearson, Spearman and Kendall 

correlation coefficients, and the Wilcoxon-Mann-Whitney test was used for the prognostic 

analyzes to compare abstinent and non-abstinent patients. RESULTS: There were 

significant correlations between: lower age of onset and more errors in the Stroop Color-

Word Test (SCWT), part C (P=.005); more years of cocaine use and worse scores in the 

Frontal Assessment Battery (FAB) (P=.017); and more days of recent use and worst 

performances in the Trail Making Test (TMT), part A (P=.033), SCWT, part C (P=.007), 

Digit Span Forward (P=.034) and Backwards (P=.002). There were no significant 

correlations between sum of criteria and aspects of cognitive functioning (P>.05). 

However, based on the prognostic evaluation, the group of abstinent patients presented less 

DSM criteria when compared to the group of non-abstinent patients (P=.002). 

CONCLUSIONS: Recent cocaine use (in days) was the most predictive variable of worst 

cognitive performance, in terms of processing speed, cognitive control, attention span and 

working memory. It was also observed associations between precocity and duration of use 

with inhibitory control and executive functioning, respectively. Finally, patients considered 

more severe (according to DSM-5) showed to be more vulnerable to relapse three months 

after hospital discharge. Considering the complexity of the investigated phenomenon and 

the heterogeneity among severely affected patients, the integration of objective measures, 

such as pattern of use and cognitive functioning data, to symptom investigation should 

favor the identification of subgroups more severe and vulnerable to relapse. 

 

Descriptors: classification; cocaine; cognition; diagnosis; prognosis; substance-related 

disorders. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Cada vez mais, os transtornos relacionados ao uso de substâncias têm se tornado tema 

de estudos de diversas áreas, dada a importância da produção de conhecimento acerca dos 

diferentes fatores envolvidos na evolução do problema e suas graves consequências sociais, 

econômicas e de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS (World 

Health Organization - WHO, 2008) o transtorno por uso de substâncias é multifatorial e 

frequentemente segue o curso de recaída e remissão das doenças crônicas. Caracterizado 

principalmente pelo uso continuado de substâncias apesar dos prejuízos, os transtornos 

desta categoria incluem o uso de álcool, tabaco, maconha, estimulantes, opioides, 

alucinógenos, sedativos/ tranquilizantes e inalantes (American Psychiatric Association – 

APA, 2013). Apesar do tipo de substância utilizada impor algumas distinções importantes, 

que inclui efeitos fisiológicos no organismo, mecanismo de ação no cérebro, além da 

extensão e curso dos prejuízos relacionados ao uso, de maneira geral os critérios 

diagnósticos para o transtorno são aplicados a todas as substâncias psicoativas (Shmulewitz 

et al., 2015).  

No caso da cocaína, substância estimulante do Sistema Nervoso Central (SNC), seu 

uso é considerado especialmente problemático por seu grande poder reforçador e por 

oferecer sérios riscos à saúde (Volkow et al., 2006; Goldstein et al., 2009; Degenhardt e 

Hall, 2012; Vonmoos et al., 2013). Neste contexto, o transtorno por uso de cocaína (TUC), 

diagnóstico psiquiátrico que envolve prejuízos relacionados ao uso, representa atualmente 

um grave problema de saúde pública e constitui uma das principais demandas por serviços 

especializados nesta área (Bolla et al., 1999; Tai e Volkow, 2013). Ainda, manifestações 
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mais graves do transtorno estão relacionadas a constantes internações e recaídas, com taxas 

de sucesso de tratamento ainda muito modestas (Verdejo-García et al., 2012).  

 

1.1. Transtorno por Uso de Cocaína e o funcionamento cognitivo 

A gravidade dos comportamentos associados ao TUC, que inclui exposição a riscos, 

além de diversos problemas sociais e de saúde, favoreceu o aumento de estudos em busca 

de melhor conhecimento sobre o transtorno. Neste sentido, as pesquisas em neurociências 

têm identificado mecanismos relevantes relacionados ao desenvolvimento e manutenção do 

transtorno, favorecendo tentativas no sentido de rever a forma como o problema tem sido 

tratado nas últimas décadas (Leshner, 1997; Kwako et al., 2016; Volkow et al., 2015). 

Sabe-se, por exemplo, que o uso crônico da cocaína altera o funcionamento de áreas 

cerebrais envolvidas na ativação e regulação do sistema de recompensa, que incluem a área 

tegmental ventral, o núcleo accumbens e, especialmente, o córtex pré-frontal (CPF) 

(Goldstein e Volkow, 2002; Goldstein e Volkow, 2011). Os mecanismos de ação da 

exposição da cocaína no cérebro e os prejuízos associados ao consumo excessivo têm sido, 

neste sentido, alvos importantes de investigações mais recentes, em busca de diagnósticos 

confiáveis e de melhores resultados de tratamento. Neste contexto, modelos teóricos da 

adição1 que a descrevem como “doença do cérebro” (em inglês, “the brain disease model of 

addiction”) (Leshner, 1997; Volkow et al., 2016) têm explicado de maneira satisfatória a 

perda de controle sobre o uso de substâncias e outras manifestações comportamentais 

                                                 

1 Adição, como tradução à palavra “addiction”, é utilizada para se referir às manifestações mais graves do 

transtorno que envolve a perda substancial de controle refletida no uso compulsivo da substância mesmo 

quando o indivíduo deseja parar de usar (Volkow et al., 2016). 
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apresentadas por estes indivíduos, apesar de ainda pouco deste conhecimento ter sido 

incorporado na prática clínica.  

De acordo com estudos de neuroimagem, alterações de ativação em estruturas frontais 

do cérebro podem estar associadas a diversas manifestações sintomáticas do transtorno 

(Goldstein e Volkow, 2002). Estas estruturas são as principais responsáveis pelas Funções 

Executivas (FE), que abrangem processos mentais importantes como controle inibitório, 

flexibilidade cognitiva, memória operacional e tomada de decisões (Malloy-Diniz et al., 

2010). Assim, dificuldades comportamentais encontradas nesta população, como desajuste 

social e o abandono de atividades e/ou compromissos importantes, por exemplo, têm sido 

associadas a disfunções em processos cognitivos relacionados ao gerenciamento de ações 

direcionadas a metas (Cunha et al., 2011). Estes aspectos, quando não devidamente 

investigados e tratados, podem interferir na efetividade do tratamento, além de 

representarem fatores de risco para perdas cognitivas significativas (Bertolucci, 2000; 

Cunha, 2009).  

Diversos estudos têm demonstrado relações importantes entre o uso crônico da cocaína 

e déficits cognitivos (Bechara et al., 2001; Aharonovich et al., 2003; Aharonovich et al., 

2006; Tomasi et al., 2007; Pace-Schott et al., 2008; Cunha et al., 2011). Bechara et al. 

(2001), por exemplo, demonstraram que deficiências no processo de tomada de decisão 

encontradas em usuários de estimulantes estão fortemente associadas a alterações 

funcionais no CPF, região do cérebro que envolve as principais vias neurais relacionadas às 

FE. Cunha et al. (2011) investigaram a relação entre prejuízos cognitivos e o ajustamento 

social de dependentes de cocaína-crack e constataram que piores desempenhos em tomada 

de decisão estavam associados a um pior funcionamento social, reforçando a validade 
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ecológica (ou seja, a consistência entre resultado na tarefa com desempenho na vida diária) 

dos testes cognitivos.  

Com relação à aplicação deste conhecimento na prática clínica, enquanto que as 

entrevistas e a observação clínica possibilitam a avaliação qualitativa de prejuízos 

associados ao uso crônico de substâncias, a avaliação do funcionamento cognitivo realizada 

por meio de testes neuropsicológicos oferece meios de investigar, de forma quantitativa, o 

grau estimado e a localização do comprometimento (Cunha, 2009). Desta forma, acredita-

se que a compreensão ampliada do impacto do uso de cocaína no funcionamento do 

indivíduo que sofre com o transtorno contribui para a melhor caracterização da gravidade 

do quadro e para decisões clínicas, que pode envolver estratégias específicas de tratamento 

(Aharonovich et al., 2006; Bickel et al., 2011; Gonçalves et al., 2014).  

Devido ao crescente reconhecimento das áreas cerebrais mais comprometidas nesta 

população, as avaliações de pacientes com transtornos relacionados ao uso de 

estimulantes/cocaína têm focado no rastreio de funções específicas, principalmente as 

associadas a regiões do CPF, incluindo controle cognitivo, velocidade de processamento, 

flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, capacidade de abstração, tomada de decisão, 

entre outras funções consideradas relevantes para a aderência ao tratamento e/ou 

manutenção da abstinência. A Bateria de Avaliação Frontal (Frontal Assessment Battery – 

FAB), por exemplo, permite a identificação de déficits em diferentes aspectos das FE e 

oferece uma medida global de funcionamento, sendo um instrumento breve e tolerável para 

a população em questão (Cunha et al., 2010). Ainda, testes de avaliação de controle 

cognitivo/inibitório, que investigam a capacidade de inibir respostas relacionadas a uma 

resposta prepotente ou habitual, como o teste “Stroop” (Stroop Color-Word Test – SCWT), 
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têm sido úteis na identificação de pacientes com risco de abandono ou recaída (Streeter et 

al., 2008). Além da utilidade dos instrumentos de avaliação neuropsicológica para o 

rastreamento dos prejuízos cognitivos e para o planejamento do tratamento, os mesmos são 

úteis também para a verificação de melhoras espontâneas decorrentes da abstinência ou de 

programas de reabilitação neuropsicológica (RN) (Gonçalves et al., 2014). 

 

1.2. Variáveis de uso de cocaína e o funcionamento cognitivo 

Existe um crescente número de estudos demonstrando que não apenas o uso crônico, 

mas também variáveis de uso podem influenciar a ocorrência, localização e persistência dos 

prejuízos cognitivos (Bolla et al., 1999; Vonmoos et al., 2013; Schulte et al., 2014). 

Aspectos como duração, frequência e intensidade do uso de cocaína têm sido relacionados a 

piores desempenhos das FE (Bolla et al., 1999; Verdejo-García et al., 2007; Madoz-

Gúrpide et al., 2011; Del Mar Capella et al., 2015), enquanto que o início precoce do uso de 

substâncias também sugere um agravamento destes prejuízos (Schulte et al., 2014; 

Vonmoos et al., 2014). Desta forma, as variáveis de uso de cocaína tornam-se indicadores 

úteis para a caracterização de gravidade do TUC.   

1.2.1. Idade de início 

Apesar de ainda serem escassas as investigações sobre o impacto da idade de início 

sobre o desempenho cognitivo de pacientes com TUC, esta variável parece representar um 

dado relevante para a compreensão dos prejuízos relacionados ao quadro (Schulte et al., 

2014; Del Mar Capella et al., 2015). Estudos apontam diversas consequências negativas 

associadas ao uso precoce, que incluem o abandono dos estudos, problemas 



6 

 

  

comportamentais, desenvolvimento de transtornos mentais (relacionados ou não ao uso de 

substâncias) e suicídio (Grant e Dawson, 1998; Castellanos-Ryan et al., 2013).  

Com relação aos prejuízos cognitivos, parece existir uma relação entre idade de início e 

piores desempenhos, apesar de os dados da literatura ainda serem incipientes. Em um 

estudo sobre o tema, foi observado que o uso mais precoce de cocaína estava associado a 

pior desempenho cognitivo (Vonmoos et al., 2013), porém os autores optaram por utilizar 

uma medida global de funcionamento, o que impediu a identificação das funções cognitivas 

mais específicas que estariam relacionadas à precocidade do uso. Mais recentemente, uma 

investigação conduzida pelo nosso grupo de pesquisa revelou que o início mais cedo do uso 

de cocaína estava relacionado a piores performances em memória de trabalho, memória 

declarativa, atenção sustentada, atenção dividida e funções executivas (Lopes et al., 2017). 

A precocidade do uso também tem sido associada a menores índices de recuperação das 

funções cognitivas após abstinência (Vonmoos et al., 2014; Del Mar Capella et al., 2015). 

Apesar da importância destes achados, as investigações sobre a relação entre idade de 

início e desempenho cognitivo ainda são escassas o que, somando-se às incertezas com 

relação a condições prémorbidas (ou seja, possíveis déficits existentes antes do início do 

uso) e às variações metodológicas, dificultam a comparação entre os estudos existentes. 

Ainda, a caracterização da idade de início utilizada para as análises pode ser fundamental 

para as conclusões dos estudos, visto que existem diferenças de períodos de maturação 

cerebral entre a adolescência e a idade adulta que devem ser levados em consideração (Del 

Mar Capella et al., 2015). Desta forma, os dados sobre a influência da idade de início do 

uso de cocaína sobre a cognição precisam ser melhor estudados. 

1.2.2. Duração do uso  
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Evidências apontam uma associação consistente entre a exposição crônica ao uso de 

substâncias e mudanças morfológicas no cérebro que incluem redução de volume no CPF e 

no corpo caloso, relacionadas a maior impulsividade e planejamento prejudicado 

(DiSclafani et al., 2002; Del Mar Capella et al., 2015). A duração do uso em anos, por 

exemplo, melhor explicou o baixo desempenho em planejamento e velocidade de 

processamento entre usuários de múltiplas substâncias (Del Mar Capella et al., 2015). 

Ainda, em estudo envolvendo pacientes com uso crônico de cocaína, a severidade refletida 

pela duração do uso em anos estava relacionada ao desempenho inferior em diferentes 

testes neuropsicológicos, evidenciando piores pontuações em funções como memória de 

trabalho, flexibilidade mental e controle inibitório (Madoz-Gúrpide et al., 2011). No 

entanto, a idade dos participantes incluídos no estudo variou entre 18 e 65 anos de idade, o 

que pode ter influenciado os resultados com relação ao declínio encontrado (ou seja, o pior 

funcionamento cognitivo poderia ser explicado também pela idade avançada da amostra) 

(Madoz-Gúrpide et al., 2011). Além disso, o tempo de abstinência pode influenciar as 

diferenças nos desempenhos cognitivos das investigações envolvendo esta variável, visto 

que evidências sugerem uma relativa recuperação das funções após interrupção do uso, 

mesmo entre usuários crônicos (Schulte et al., 2014).     

1.2.3. Uso recente 

A intensidade do uso, definida por quantidade estimada de cocaína utilizada no último 

mês, foi relacionada a déficis mais severos em funções executivas, percepção visual, 

velocidade psicomotora e destreza manual (Bolla et al., 1999). No entanto, basear-se no 

cálculo de quantidade e frequência do consumo de substâncias para estimar a intensidade 

do uso recente pode ter suas limitações, especialmente entre as ilícitas ou “street drugs”, 
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como no caso da cocaína (Hasin et al., 2013). O grau de pureza da substância e seu valor de 

comércio, por exemplo, podem variar bastante de uma região para outra (Goldstein et al., 

2009). Ainda, um estudo que comparou o desempenho de pacientes com toxicológico de 

urina positivo e negativo para cocaína concluiu que melhores resultados nos testes 

encontrados no grupo “positivo” podem ser atribuídos aos efeitos agudos da substância no 

cérebro (Woicik et al., 2009). De fato, outros estudos sugerem que o uso recente pode 

impedir a detecção de prejuízos cognitivos pré-existentes entre estes usuários (Pace-Scott et 

al., 2008). Assim, diferenças nos achados de estudos sobre o funcionamento cognitivo e o 

uso recente de cocaína têm sido atribuídos a possíveis efeitos residuais ou mesmo sintomas 

de abstinência da substância investigada (Verdejo-García et al., 2007; Woicik et al., 2009; 

Madoz-Gúrpide et al., 2011). Aqui reside outra dificuldade em se avaliar o funcionamento 

cognitivo após o uso recente. Apesar da importância em se investigar déficits cognitivos em 

cada estágio da abstinência, a avaliação em um período muito curto pode representar 

problemas de interpretação (Verdejo-García et al., 2007). Por outro lado, medidas objetivas 

relacionadas ao uso crônico de substâncias, como indicadores cognitivos, podem contribuir 

para a identificação de pacientes mais vulneráveis no início do tratamento e, desta forma, 

auxiliar as decisões clínicas (Volkow et al., 2015). Neste sentido, o impacto do uso recente 

sobre o funcionamento cognitivo relaciona-se também à gravidade do quadro, uma vez que 

a manutenção da abstinência nos estágios iniciais do tratamento pode ser determinante para 

seus resultados, principalmente entre os casos mais graves (Hasin et al., 2013; Kopak et al., 

2014).  

Para superar as dificuldades apontadas, estratégias visando evitar estas variáveis de 

confusão, como a definição de um período uniforme de abstinência e a utilização de 
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exames toxicológicos, podem ser fundamentais para a obtenção de resultados mais 

confiáveis. De qualquer forma, a confirmação de possíveis associações entre a frequência 

do uso recente e a ocorrência de alterações cognitivas em pacientes com TUC pode 

favorecer a inserção de medidas de rastreio cognitivo no processo diagnóstico para a 

caracterização de gravidade do quadro apresentado.   

 

1.3. Atuais critérios clínicos e a gravidade do transtorno 

A caracterização adequada do TUC representa um passo importante para a definição de 

estratégias de intervenção, que devem estar de acordo com a gravidade de cada caso. No 

entanto, em termos diagnósticos, a definição de gravidade em Psiquiatria ainda se baseia 

fundamentalmente na observação clínica e no autorelato do paciente (Carroll, 2013; Looi e 

Velakoulis, 2014; Lima et al., 2015). Desta forma, apesar dos avanços no conhecimento 

neurocientífico, potenciais marcadores biológicos ainda não foram incorporados aos 

critérios diagnósticos na referência considerada “padrão-ouro” para diagnósticos 

psiquiátricos, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) da 

Associação Psiquiátrica Americana (APA), atualizado em 2013 (Cuthbert e Insel, 2013; 

Hasin et al., 2013; Kupfer, 2014).   

Com relação aos transtornos por uso de substâncias, as antigas categorias de “abuso” e 

“dependência” foram eliminadas no DSM-5 e o modelo de gravidade proposto passa a 

diferenciar o quadro de acordo com o número de critérios preenchidos, sendo dois o 

número suficiente para que o indivíduo receba um diagnóstico (APA, 2013). No novo 

modelo tri-categórico de gravidade, definido pelas categorias “leve”, “moderada” e 

“grave”, é possível que a maioria dos pacientes com dependência de cocaína de acordo com 
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versões anteriores do DSM, em que eram necessários três critérios para o diagnóstico, 

estaria agora entre os pacientes da categoria “grave” do DSM-5, cuja soma pode variar de 

seis até 11 critérios. Apesar de não representar uma regra, esta suposição se dá 

principalmente pelo conjunto das manifestações encontradas em casos graves, em que os 

antigos critérios de abuso, três deles agora incluídos no DSM-5, possivelmente estariam 

também presentes nos casos de dependência (Hasin et al., 2013).     

Apesar da unificação das categorias diagnósticas ter sido considerada positiva, a atual 

proposta de gravidade com base na simples soma de critérios tem sido alvo de críticas. A 

regra de que cada critério teria o mesmo “peso” e a heterogeneidade excessiva entre os 

pacientes afetados, por exemplo, geraram dúvidas com relação à utilidade clínica desta 

concepção de gravidade (Agrawal et al., 2011; Martin et al., 2011; Mewton et al., 2011; 

Hasin et al., 2012; Fazzino et al., 2014; Preuss et al., 2014). Desta forma, acredita-se que 

alguns critérios estão mais fortemente associados à perda de controle sobre o uso, 

comumente observado no comportamento aditivo e, neste sentido, representariam 

manifestações mais graves do transtorno (Kopak et al., 2014; Martin et al., 2011; Preuss et 

al., 2014).  

Mesmo que, devido ao caráter recente destas mudanças, ainda não seja possível 

mensurar o impacto da proposta no diagnóstico e tratamento do TUC em contextos de 

prática clínica, pode-se concluir que a atual categoria “grave” do DSM-5 falha em 

distinguir níveis de vulnerabilidade destes pacientes que, por razões diversas, podem 

responder diferentemente ao tratamento também (Agrawal et al., 2011; Fazzino et al., 2014; 

Kopak et al., 2014; Martin et al., 2014). Neste sentido, iniciativas envolvendo a inclusão de 

medidas objetivas de gravidade para auxiliar o diagnóstico do transtorno têm ganhado 
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espaço no meio científico (Hasin et al., 2013; Garrison e Potenza, 2014; Kwako et al., 

2016; Volkow et al., 2016). Estas propostas de inserção de indicadores mais objetivos no 

contexto diagnóstico está de acordo com a concepção da adição como doença do cérebro 

(Leshner, 1997), conceito que envolve alterações cerebrais importantes e que melhor 

explica a falta de controle e as constantes recaídas a que estes indivíduos estão sujeitos 

(Goldstein e Volkow, 2011; Volkow et al., 2016). O desafio mais recente dentro desta 

perspectiva de investigação, portanto, parece ser integrar os avanços das neurociências às 

diretrizes existentes para melhor caracterizar as necessidades de cada indivíduo. 

Neste contexto, Kwako et al. (2016) recentemente propuseram um protocolo de 

avaliação baseado em aspectos neuroclínicos, ou seja, com foco na investigação de 

circuitos neurais que estariam afetados com o uso crônico de substâncias. Com os objetivos 

de melhor entender a heterogeneidade e aprimorar a prevenção e tratamento dos transtornos 

por uso de substâncias, o protocolo sugere a aplicação de baterias comportamentais e 

exames de neuroimagem como método de avaliação individualizado. A avaliação das FE, 

defendida pelos autores como um dos principais domínios “corrompidos” na adição, 

envolve testes de avaliação neuropsicológica e escalas visando uma compreensão detalhada 

sobre o funcionamento cognitivo do indivíduo. No entanto, apesar de o modelo incorporar 

o conhecimento neurocientífico existente sobre o transtorno e representar uma importante 

iniciativa para a área, o mesmo ainda precisa ser ajustado para a prática, visto a longa 

duração do protocolo proposto (ou seja, estima-se 10 horas para a aplicação da bateria 

completa) e o custo para provedores de saúde, que precisariam também de instalações 

especializadas (Kwako et al., 2016).  
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Vale enfatizar ainda que novas propostas de caracterização do transtorno implicam na 

necessidade de adequação de instrumentos já bastante reconhecidos para a avaliação de 

gravidade, visto as limitações observadas na operacionalização dos critérios clínicos 

(Agrawal et al., 2011) e na investigação de outros domínios sabidamente afetados nestes 

pacientes, como é o caso das FE. Para a avaliação dos sintomas clínicos dos transtornos por 

uso de substâncias, por exemplo, a Structured Clinical Interview (SCID) (Spitzer et al., 

1992) propõe investigar os critérios dos principais transtornos do DSM de maneira objetiva. 

Desta forma, a investigação é reduzida a perguntas dicotômicas do tipo “sim” ou “não” e 

mantém o foco nos critérios vigentes para diagnóstico. Por outro lado, a Escala de 

Gravidade de Dependência (Addiction Severity Index – ASI) (McLellan et al., 1980) neste 

contexto foi elaborada para atender a necessidade de uma investigação mais abrangente, 

que inclui informações sobre diferentes aspectos da vida relacionados ao uso, como 

questões de saúde e sociais, além de detalhes sobre o tipo de substância utilizada em ordem 

de preferência, dados sobre a idade de início do uso, anos de uso e sobre o uso recente de 

diferentes classes de substâncias psicoativas (McLellan et al., 2006). A ASI, portanto, 

amplia a investigação reduzida a sintomas clínicos e favorece, desta forma, o planejamento 

de intervenções direcionadas a necessidades mais individuais (Kessler e Pechansky, 2006; 

Kwako et al., 2016).  

Apesar da importância dos critérios clínicos e das investigações complementares como 

as oferecidas na ASI, entende-se que a caracterização de gravidade do TUC ainda pode ser 

aprimorada, principalmente visando diferenciar objetivamente necessidades particulares de 

cada indivíduo que sofre com o transtorno. Desta forma, a incorporação de indicadores 

objetivos de gravidade, como as medidas cognitivas, por exemplo, deve contribuir para o 
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alcance de um dos principais objetivos clínicos do diagnóstico psiquiátrico, que envolve a 

adequada caracterização do transtorno para o planejamento de tratamentos mais efetivos 

(Kopak et al., 2014; Looi e Velakoulis, 2014). 

 

1.4. Indicadores de gravidade e prognóstico 

A caracterização de gravidade, atualmente estabelecida principalmente pelos critérios 

diagnósticos, tem como objetivo mensurar a intensidade da apresentação sintomática do 

transtorno e guiar condutas clínicas mais adequadas às necessidades de cada indivíduo 

(APA, 2013; Kopak et al., 2014). Desta forma, entende-se que quanto mais precisa a 

caracterização, maiores são as chances dos profissionais realizarem diagnósticos confiáveis, 

preverem o curso da doença e, com isso, utilizarem recursos de tratamento baseados nesta 

avaliação (Kessler et al., 2012).  

Hasin et al. (2013), ao expor a lógica por trás das decisões relacionadas às mudanças 

no DSM-5, afirmam que muitos são os indicadores de gravidade existentes, mas a soma de 

critérios atendeu à necessidade de manter um parâmetro de utilização simples para o 

diagnóstico do transtorno. No entanto, de acordo com Kessler et al. (2010), além da 

importância da investigação diagnóstica, é primordial avaliar aspectos como frequência, 

quantidade e duração do uso, assim como os prejuízos associados a ele. Em estudo sobre as 

contribuições da ASI, por exemplo, os autores discutem que conhecer a natureza e a 

gravidade de problemas de diferentes áreas da vida do indivíduo amplia o olhar sobre as 

questões a serem tratadas, contribuindo significativamente para a definição do plano de 

intervenção (McLellan et al., 2006).  
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Desta forma, além das investigações já incorporadas na prática clínica do TUC, como 

aspectos de suporte social e de saúde, um número expressivo de estudos demonstra que 

déficits em funções específicas do cérebro encontrados nesta população representam fatores 

relevantes associados a menor retenção ao tratamento e pior resposta ao tratamento 

(Aharonovich et al., 2006; Aharonovich et al., 2008; Streeter et al., 2008; Verdejo-Garcia et 

al., 2012; Garrison e Potenza, 2014; Czapla et al., 2015). Neste sentido, a investigação de 

prejuízos cognitivos em usuários de substâncias também é relevante, considerando o papel 

crucial que os processos mentais, principalmente aqueles de ordem mais complexa como as 

FE, representam para a capacidade de enfrentamento de situações de risco e de 

engajamento em comportamentos direcionados a metas futuras (Goldstein e Volkow, 

2011), sendo a utilização destas capacidades, muitas vezes, alvo de tratamento 

(Aharonovich et al., 2003; Weiss e Petry, 2014). Segundo Aharonovich et al. (2003), 

pacientes com baixo desempenho em testes de atenção e raciocínio abstrato, por exemplo, 

podem apresentar dificuldades em acompanhar sessões de terapia e inabilidade em 

identificar estímulos de risco, comprometendo o desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento e de comportamentos alternativos ao uso. 

Em estudo com pacientes em tratamento para o alcoolismo, piores desempenhos em 

iniciação de resposta, controle inibitório, atenção sustentada e FE foram preditores 

significantes de recaída (Czapla et al., 2015). Outro estudo avaliou os resultados de 

diferentes FE em dependentes de cocaína internados em comunidades terapêuticas e 

apontou os déficits em habilidades estratégicas como fatores preditivos no abandono do 

tratamento (Verdejo-García et al., 2012). Cunha e Novaes (2004) ressaltam que “as 

alterações cognitivas pioram de acordo com o tempo de uso e se relacionam diretamente 
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com a aderência ao tratamento e manutenção da abstinência (...)”. Ainda, apesar da 

dificuldade em determinar a extensão das alterações encontradas (por exemplo, se as 

mesmas estariam presentes antes do uso crônico ou se seriam decorrentes da exposição à 

cocaína), pode-se afirmar que as irregularidades no circuito neural destes pacientes estão 

relacionadas a maiores índices de recaída (Hanlon et al., 2016). 

No entanto, a análise de prognóstico desta população apresenta alguns estraves, como a 

identificação de alguns fatores de vulnerabilidade individuais e, principalmente, a perda de 

contato com o paciente (Hanlon et al., 2016). Além disso, os desfechos esperados podem 

variar entre estudos sobre o tema, que podem incluir melhora de sintomas clínicos, retenção 

ao tratamento, ausência de lapsos ou recaídas, etc. No DSM-5, a avaliação do curso do 

transtorno é simplificada quando comparada à versão anterior, visando aprimorar a 

utilidade prática destes conceitos (Hasin et al., 2013). Os especificadores de remissão 

passam então a ser divididos em remissão inicial (“early remission”), indicando que o 

indivíduo deixou de preencher os critérios no período igual ou maior que três meses e 

inferior a um ano, e remissão sustentada (“sustained remission”), indicando a ausência de 

critérios a partir de 12 meses (APA, 2013). Ambas as definições excluem a fissura da 

investigação dos critérios visto que esta pode persistir além da remissão completa dos 

demais sintomas (Hasin et al., 2013).  

Assim, diante do exposto, integrar uma análise que contemple diferentes indicadores 

de gravidade e medidas de prognóstico pode contribuir para o reconhecimento e utilização 

de dados que sejam de fato relevantes para a caracterização de gravidade do quadro e para o 

planejamento das intervenções.  
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1. Objetivo Geral 

Investigar a relação entre diferentes medidas de gravidade do transtorno por uso de 

cocaína com o funcionamento cognitivo e prognóstico de pacientes submetidos a 

tratamento em regime de internação. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

I. Investigar as associações existentes entre as variáveis de uso de cocaína (idade 

de início, duração do uso e uso recente) com o desempenho cognitivo dos 

pacientes.  

 

II. Investigar as associações existentes entre a gravidade baseada na soma de 

critérios do DSM-5 com o desempenho cognitivo dos pacientes. 

 

III. Analisar as relações entre as diferentes medidas de gravidade propostas e o 

prognóstico dos pacientes (abstinência versus não-abstinência), três meses após 

a alta hospitalar.  

 

2.3. Hipóteses 

I. Informações sobre o padrão de uso representam importantes preditores de 

alterações cognitivas em pacientes com o transtorno por uso de cocaína. 
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II. A caracterização de gravidade do transtorno baseada em sintomas clínicos deve 

encontrar apoio em indicadores objetivos de gravidade, como as medidas de 

funcionamento cognitivo.  

 

III.  Diferentes indicadores de gravidade, como variáveis de padrão de uso, critérios 

diagnósticos e o desempenho cognitivo, podem contribuir para a predição de 

resposta ao tratamento.    
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Casuística e Aspectos Éticos 

Foram incluídos neste estudo 68 pacientes submetidos a tratamento em regime de 

internação na Enfermaria do Comportamento Impulsivo (ECIM) do Instituto de Psiquiatria 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-FMUSP). Os participantes 

do estudo foram inseridos através do Programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de 

Álcool e Outras Drogas (GREA).  

Todos os participantes do estudo foram voluntários e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), conforme a Resolução No 196/96 sobre pesquisa 

envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde (1996). O presente estudo 

insere-se como subprojeto de um projeto mais amplo, intitulado “Impacto da reabilitação 

neuropsicológica em dependentes de cocaína/crack: um estudo com testes cognitivos, 

biomarcadores e exames de ressonância magnética funcional, controlado com placebo”, 

protocolo nº 0320/10, que foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HC-FMUSP). A CAPPesq aprovou/tomou ciência da inclusão do presente 

estudo em carta datada de 05 de agosto de 2015 como parte do projeto mencionado acima. 

A coleta de dados com os pacientes incluídos neste estudo ocorreu entre abril de 2011 a 

março de 2014 e alguns dados referentes aos achados já estão publicados (Gonçalves et al., 

2014). 
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3.1.1. Critérios de inclusão 

Os critérios para a inclusão de pacientes neste estudo foram: 

1. Ter entre 18 e 45 anos no período da coleta de dados para o estudo. 

2. Possuir um mínimo de quatro anos de educação formal.  

3. Ter recebido o diagnóstico principal de transtorno por uso de cocaína, 

verificados por meio da presença de sintomas clínicos baseados no DSM. 

4. Ter consumido cocaína recentemente, comprovado por meio de exame 

toxicológico positivo no momento da internação. 

 

3.1.2. Critérios de exclusão 

  Pacientes foram excluídos quando detectada a presença de: 

1. Comorbidades psiquiátricas graves, incluindo esquizofrenia, demência, 

transtorno depressivo maior e transtorno afetivo bipolar.  

2. Histórico de traumatismo crânio-encefálico com perda de consciência por 

período maior que uma hora. 

3. Problemas neurológicos ou outras doenças que afetassem o Sistema Nervoso 

Central (SNC). 

4. Quociente de Inteligência (QI) estimado menor que 70 pontos. 

 

3.2. Procedimentos 

De acordo com os procedimentos da pesquisa anterior, indivíduos que buscavam 

tratamento devido ao uso problemático de cocaína eram incluídos na triagem do estudo. 
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Assim, pacientes triados que preenchiam os critérios de inclusão foram convidados a 

participar da pesquisa. Após a assinatura do TCLE, os participantes foram submetidos ao 

teste toxicológico de urina mediante admissão no tratamento em regime de internação para 

a detecção do uso recente de cocaína e posterior negativação. Desta forma, o resultado 

positivo para cocaína foi utilizado para confirmação do uso recente, garantindo maior 

homogeneidade da amostra em termos de tempo de desintoxicação.  

Com relação ao contexto em que o estudo foi realizado, o tratamento em regime de 

internação oferecido na ECIM para os transtornos por uso de substâncias conta com a 

atuação de uma equipe multidisciplinar e envolve a duração média de quatro semanas (28 

dias), com foco na manutenção da abstinência. Durante o período de internação, os 

pacientes são constantemente avaliados e submetidos a diversas atividades direcionadas 

para o tratamento do transtorno, que incluiu uma nova proposta de RN (Gonçalves et al., 

2014).  

A avaliação dos sintomas clínicos foi realizada na primeira semana de internação por 

meio da Structured Clinical Interview (SCID-I) (Spitzer et al., 1992; First et al., 1998) e da 

Escala de Gravidade de Dependência, 6ª versão (Addiction Severity Index – ASI-6) 

(McLellan et al., 1980; Kessler et al., 2012) (Tabela 1). Desta forma, a SCID foi 

inicialmente utilizada para a verificação da presença do diagnóstico principal de TUC para 

a inclusão no estudo enquanto que outros módulos do instrumento foram utilizados para 

verificação da presença ou não de outros transtornos mentais graves correspondentes aos 

critérios de exclusão. 
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Tabela 1 – Instrumentos de avaliação dos sintomas clínicos e dos padrões de uso de 

substâncias 

INTRUMENTO DESCRIÇÃO 

 

Entrevista Clínica Estruturada (Structured 

Clinical Interview – SCID-I) 

 

Entrevista semiestruturada para diagnóstico dos principais 

transtornos do eixo I do DSM-IV, divididos em módulos. O 

instrumento deve ser administrado por um clínico ou 

profissional da saúde mental treinado e o tempo de aplicação é 

de aproximadamente 90 minutos, dependendo de quantos 

módulos serão investigados. A elaboração de cada diagnóstico é 

feita conforme a entrevista progride, sendo que o módulo pode 

ser ignorado caso os critérios essenciais para o diagnóstico não 

sejam preenchidos. O módulo referente aos transtornos por uso 

de substâncias distingue os diagnósticos de abuso e dependência 

e incluem a investigação da presença ou não de critérios 

relacionados a cada substância de abuso.  

 

Escala de Gravidade de Dependência 6ª 

versão (Addiction Severity Index – ASI-6) 

Entrevista semiestruturada que leva entre 45 a 90 minutos para 

ser completada, devendo ser administrada por um profissional 

treinado. O instrumento abrange informações em sete áreas de 

funcionamento: médica, ocupacional, uso de álcool, uso de 

outras drogas, aspectos legais, sociofamiliares e psiquiátricos, 

nesta ordem. Em cada área, os problemas são avaliados tendo 

como referência os últimos 30 dias que antecederam a 

entrevista, os últimos seis meses e a vida do paciente.  

  

NOTA: DSM-IV: Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, quarta edição. 

 

3.2.1. Avaliação Inicial 

Para a obtenção de informações referentes aos objetivos iniciais deste estudo, que 

envolveu a análise da correlação entre diferentes variáveis, foram utilizados dados da SCID 

e da ASI. Assim, as variáveis de uso de cocaína, que incluíram idade de início, anos de uso 

regular e número de dias de uso recente, foram extraídas da seção referente ao uso de 

substâncias da ASI. Já a caracterização de gravidade (com base na soma de critérios do 

DSM-5) foi realizada de acordo com as respostas oferecidas nos dois intrumentos de 

avaliação dos sintomas clínicos (ASI e SCID), juntamente com informações clínicas mais 

detalhadas obtidas no prontuário de cada paciente após a admissão no tratamento.  



22 

 

  

Desta forma, para a identificação dos critérios do DSM-5, foi necessário considerar a 

transição do DSM-IV, utilizado como referência diagnóstica durante a coleta de dados do 

projeto anterior, para a versão mais recente (APA, 2013). Assim, apesar de os critérios de 

dependência avaliados na amostra terem favorecido o preenchimento de grande parte dos 

critérios do DSM-5, o módulo da versão da SCID utilizada ainda distinguia as categorias 

diagnósticas de abuso e dependência de substâncias o que, devido ao uso dos “skip-outs”2, 

impediu a verificação de três dos antigos critérios de abuso de cocaína (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Mudanças nos critérios referentes aos transtornos por uso de substâncias 

DSM-IV DSM-5 

Critérios de abuso Critérios de dependência Critérios do TUC 

   

1. Fracasso em cumprir com 

obrigações 

 

1. Uso maior/mais tempo que 

pretendido 

1. Fracasso em cumprir com 

obrigações 

 

2. Abandono/redução de 

atividades 

 

2. Dificuldade em 

reduzir/controlar uso 

 

 

2. Abandono/redução de atividades 

 

3. Risco à integridade física 

 

3. Muito tempo gasto para 

adquirir, consumir ou recuperar 

dos efeitos 

 

 

3. Risco à integridade física 

4. Problemas legaisa 

4. Problemas 

sociais/interpessoais 

 

4. Uso maior/mais tempo que 

pretendido 

 5. Problemas 

físicos/psicológicos 

 

5. Dificuldade em reduzir/controlar 

uso 

 6. Tolerância 

 

6. Muito tempo gasto para adquirir, 

consumir ou recuperar dos efeitos 

 

 

(continua) 

 

   

                                                 

2 Procedimento utilizado em alguns instrumentos de avaliação para evitar a investigação de sintomas sem 

significância diagnóstica e reduzir tempo de aplicação. Na SCID, o entrevistador é instruído a utilizar os 

“skip-outs” de uma sessão específica quando os sintomas essenciais são entendidos como limítrofes ou 

ausentes (Segal et al., 2008).  
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Tabela 2 – Mudanças nos critérios referentes aos transtornos por uso de substâncias 

DSM-IV DSM-5 

Critérios de abuso Critérios de dependência Critérios do TUC 

7. Sintomas de Abstinência 7. Problemas sociais/interpessoais 

 

  8. Problemas físicos/psicológicos 

 

  9. Tolerância 

 

  10. Sintomas de Abstinência 

 

  11. Fissurab 

   

(conclusão) 

FONTE: American Psychiatric Association – APA, 2013. 

NOTA: TUC: Transtorno por Uso de Cocaína; acritério excluído no DSM-5; bcritério adicionado no DSM-5. 

 

Para complementar as informações e confirmar o preenchimento de cada um dos 11 

critérios atuais, alguns itens da ASI foram também utilizados para o preenchimento dos 

critérios. Desta forma, a ASI foi útil para a confirmação de alguns dos critérios do DSM-5, 

além de oferecer informações sobre a presença ou não do critério de fissura, visto que o 

mesmo não pertencia à nenhuma das categorias diagnósticas do DSM-IV (portanto não foi 

alvo de investigação na versão da SCID utilizada). Além disso, diante da importância da 

identificação acurada de cada critério e das possíveis discrepâncias na investigação dos 

critérios nos instrumentos de investigação (por exemplo, diferenças de operacionalização 

dos critérios), foi necessário recorrer a informações adicionais coletadas no início da 

internação, disponíveis em prontuários (Lima, 2015; Lima et al., 2015). Esta investigação 

complementar foi útil para lidar com casos ambíguos de preenchimento de critérios assim 

como para decidir sobre a exclusão de participantes com informações faltantes ou 

divergentes. 
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Com este procedimento, a gravidade da amostra foi caracteriza de acordo com a soma 

dos critérios diagnósticos do DSM-5, em que dois ou três critérios seria “TUC leve”; quatro 

ou cinco critérios, “TUC moderado”; e seis ou mais critérios, “TUC grave” (Hasin et al., 

2013). Considerando o contexto em que o estudo foi realizado, era esperado que a amostra 

fosse constituída por pacientes com manifestações mais graves do transtorno e, por isso, 

optou-se por utilizar uma escala numérica totalmente dimensional de gravidade para as 

análises, como sugerido por Fazzino et al. (2014).   

Para as avaliações de funcionamento cognitivo, foram selecionados testes com 

evidências prévias sobre: 1) relevância da função cognitiva avaliada para o tratamento; 2) 

sensibilidade do teste para a população em questão; e 3) acessibilidade do teste para 

diferentes contextos de prática clínica (ou seja, testes de baixo custo, rápidos e de fácil 

utilização) (Tabela 3). Os testes neuropsicológicos selecionados, assim como a avaliação do 

QI estimado, foram aplicados após a eliminação dos metabólitos da cocaína no exame 

toxicológico com o intuito de evitar a detecção de possíveis alterações cognitivas 

relacionadas aos efeitos agudos do uso no cérebro.  

 

 

Tabela 3 – Testes neuropsicológicos para avaliação das funções cognitivas 
TESTES NEUROPSICOLÓGICOS FUNÇÕES AVALIADAS / BREVE DESCRIÇÃO 

 

Trail Making Test (TMT), partes A e B 

(Spreen e Strauss, 1998; Gonçalves et al., 2014) 

 

Avalia principalmente a velocidade de processamento, 

através do tempo de execução para ligar números em 

ordem crescente (parte A), além de flexibilidade 

mental, através do tempo de execução para ligar 

números e letras, em ordem crescente e alfabética, 

respectivamente (parte B).  

 

(continua) 
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Tabela 3 – Testes neuropsicológicos para avaliação das funções cognitivas 
TESTES NEUROPSICOLÓGICOS FUNÇÕES AVALIADAS / BREVE DESCRIÇÃO 

Stroop Color-Word Test (SCWT), partes B e C 

(Spreen e Strauss, 1998; Gonçalves et al., 2014) 

Ambas as partes do teste avaliam o controle 

cognitivo/inibitório, em que o sujeito deve alternar a 

percepção dos estímulos conforme as instruções do 

examinador e, desta forma, suprimir a resposta habitual 

em favor de uma não-usual. Vale ressaltar que o grau 

de complexidade da parte C aumenta, exigindo maior 

controle de impulsos por parte do examinado.  

 

Dígitos Diretos (DD) e Dígitos Indiretos (DI) 

(Wechsler Memory Scale) (Wechsler, 1997; Lezak 

et al., 2004; Gonçalves et al., 2014) 

Avaliam a amplitude de atenção (DD) e a memória de 

trabalho (DI), respectivamente. Ambos os testes 

consistem em sete pares de números aleatórios que o 

examinador lê em voz alta, e o examinando deve 

repetir na mesma ordem e, depois, na ordem inversa. 

 

Bateria de Avaliação Frontal (FAB) 

(Dubois et al., 2000; Cunha et al., 2010; Gonçalves 

et al., 2014) 

Avalia o funcionamento executivo global e abrange 

seis subtestes que examinam a capacidade de 

abstração, flexibilidade cognitiva, coordenação motora, 

controle inibitório, suscetibilidade à distração e 

autonomia ambiental a partir de atividades verbais e 

motoras. 

 

Quociente de Inteligência (QI) estimado: 

Vocabulário + Raciocínio Matricial 

(Wechsler, 1981; Gonçalves et al., 2014) 

O subteste Vocabulário avalia a eficiência intelectual 

estimada, por meio da investigação de habilidades 

verbais e aspectos da inteligência cristalizada enquanto 

que o subteste Raciocínio Matricial é composto por 

figuras incompletas em que o sujeito deve escolher 

qual figura melhor completa o desenho dentre cinco 

opções apresentadas. A combinação dos subtestes 

representa uma medida confiável do QI estimado.  

  

(conclusão) 

  

Dentro dos procedimentos do estudo anterior, a SCID foi aplicada por médica 

psiquiatra e a ASI por profissionais da saúde vinculados ao departamento (GREA), todos 

devidamente capacitados para o uso dos referidos instrumentos. Os testes 

neuropsicológicos, incluindo os testes de avaliação de QI, foram aplicados por profissionais 

voluntários, com formação em Psicologia, especialistas e alunos em curso de especialização 

em neuropsicologia, com treinamento e supervisão de neuropsicólogo experiente em 

avaliação com os testes selecionados. 

 



26 

 

  

3.2.1. Análise de prognóstico 

Todos os pacientes que participaram da pesquisa anterior foram contatados via telefone 

ou presencialmente (no caso de pacientes ainda em acompanhamento no ambulatório) três 

meses após a alta hospitalar, com o objetivo de investigar o desfecho clínico. Aqueles 

pacientes cujo contato não foi possível foram excluídos desta análise.  

A investigação de prognóstico foi realizada considerando os desfechos “abstinência”, 

definida pela ausência do uso de cocaína desde a alta hospitalar, “lapso”, definido neste 

estudo pela ocorrência de 1 ou dois usos, e “recaída”, definida pela reinstalação dos antigos 

padrões de consumo de cocaína. Neste período, a investigação baseou-se no auto-relato do 

paciente. Desta forma, considerando que, entre os possíveis desfechos, a abstinência pode 

melhor associar-se à melhora do funcionamento global (Schulte et al., 2014; Vonmoos et 

al., 2014), optou-se por comparar os desfechos entre dois grupos distintos: “pacientes 

abstinentes” e “pacientes não-abstinentes” (este último incluindo aqueles que relataram 

qualquer episódio de uso). Ainda, o período referente a três meses, considerado crítico para 

o estabelecimento de maiores chances de abstinência duradoura, foi escolhido por sugerir 

melhor prognóstico quando este tempo é alcançado, estando compatível também com o 

conceito de remissão inicial indicado pelo atual DSM (Hasin et al., 2013). Devido ao fato 

de os pacientes terem participado de intervenções diferentes durante a internação (RN e 

placebo), foi realizada também uma análise complementar para investigar uma possível 

associação desta participação com o desfecho aqui definido.     

 

3.3. Análise estatística 
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O cálculo amostral foi realizado com base no resultado da correlação encontrada em 

estudo preliminar (monografia de especialização em Dependência Química concluída em 

abril de 2015), entre o SCWT, Parte B, e a gravidade do transtorno baseada na soma de 

critérios (P=,046) (Lima, 2015). Desta forma, considerando-se α (alfa) igual a 5% e um 

poder de 90%, seriam necessários 49 indivíduos para que fosse detectada uma significância 

estatística semelhante. Ainda assim, optou-se pela inclusão de mais indivíduos, totalizando 

68 participantes para a análise inicial, dos quais 65 participaram também da análise de 

prognóstico. 

As diferenças entre as variáveis categóricas, para a comparação dos dados 

sociodemográficos, características clínicas e psiquiátricas, e dados do consumo de 

substâncias da amostra, foram calculadas através de análise descritiva simples e 

apresentadas em números brutos, porcentagens, médias e desvios-padrão. Os resultados dos 

testes neuropsicológicos foram registrados em valores brutos e transformados em z-score 

com base em dados normativos ou em estudos publicados que avaliaram amostras com 

características semelhantes. O z-score indica o quanto acima ou abaixo da média uma 

pontuação está em unidades de desvios-padrão.  

A verificação da normalidade das variáveis de interesse foi efetuada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As correlações entre as variáveis de uso e o desempenho cognitivo 

da amostra foram então investigadas através dos coeficientes de correlação de Pearson e 

Spearman, a depender da normalidade da distribuição dos dados. Ainda, o coeficiente de 

correlação de Kendall foi selecionado para as análises envolvendo a soma de critérios do 

DSM, por esta não ter apresentado distribuição normal e envolver amplitude baixa de 

variabilidade dos dados, ou seja, todos os pacientes da amostra apresentaram de seis a 11 
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critérios, com a maioria preenchendo 10 e 11 (ver adiante, Tabela 4). Para as análises de 

prognóstico, foram calculadas as diferenças das médias das variáveis de interesse entre os 

grupos “abstinente” e “não-abstinente” a partir do teste Wilcoxon-Mann-Whitney. Ainda, 

foi realizada a análise comparativa entre os dados categóricos “participação/não-

participação no grupo intervenção (RN)” e o grupo “abstinente/não-abstinente” utilizando o 

teste Qui-Quadrado, com o objetivo de verificar se haveria diferença no resultado de 

prognóstico com a participação ou não na RN. Para as análises dos resultados, foi 

considerado o valor p menor que 0,05 como estatisticamente significante. Para todas as 

análises estatísticas, foi utilizado o Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 

18. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Processo de seleção e características sociodemográficas da amostra 

Foram considerados 87 pacientes do protocolo de pesquisa anterior para as análises 

deste estudo. Durante a execução das análises, 19 pacientes foram excluídos pelos seguintes 

motivos: três pacientes por terem apresentado diagnósticos de exclusão (epilepsia, psicose e 

vírus da imunodeficiência humana – HIV, separadamente), identificados durante a 

internação; doze pacientes por não apresentarem dados suficientes na SCID e/ou 

divergência entre dados da SCID e da ASI com relação aos critérios preenchidos (sem 

possibilidade de esclarecimento com o prontuário médico); um paciente por ausência de 

dados da avaliação neuropsicológica (interrupção da internação antes da negativação); e, 

finalmente, três pacientes por terem apresentado QI estimado inferior a 70 pontos (Figura 

1). 

Com relação à análise de prognóstico, que teve como objetivo investigar a resposta ao 

tratamento três meses após a alta hospitalar e entender sua relação com os indicadores de 

gravidade propostos, três dos 68 pacientes inicialmente incluídos na avaliação inicial foram 

excluídos por ausência de dados. Isso ocorreu devido à impossibilidade de contato com 

estes pacientes após a internação, restando 65 pacientes para a análise de prognóstico. 
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Figura 1 – Fluxograma de seleção da amostra durante a execução do projeto     
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Com relação ao perfil sociodemográfico, a amostra foi composta em sua maioria por 

indivíduos do sexo masculino, caucasianos, com idade média de 32 anos e QI médio de 98 

pontos (Tabela 4). Todos os participantes referiram a cocaína como substância de escolha e 

principal motivo da busca por tratamento, no entanto 45 pacientes também reportaram o 

uso de outras substâncias, principalmente tabaco, álcool e maconha. A média de idade de 

início do uso da cocaína da amostra foi 18 anos, a média de duração em anos de uso regular 

AMOSTRA RECRUTADA  

PARA ESTE ESTUDO:  

87 PACIENTES 

 

AMOSTRA AVALIADA NA  

ANÁLISE DE GRAVIDADE:  

68 PACIENTES  

 

AMOSTRA AVALIADA 3 MESES 

APÓS A ALTA HOSPITALAR:  

65 PACIENTES  
 

Diagnóstico de exclusão: n=3 

Ausência/divergência de informações: n=12 

Avaliação neuropsicológica incompleta: n=1 

Quociente de Inteligência <70: n=3 

Impossibilidade de contato após a alta: n=3 
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foi de 10 anos e de uso recente, considerando os últimos 30 dias, foi de aproximadamente 

20 dias. Além disso, a investigação clínica detalhada indicou que todos os participantes 

preencheram seis ou mais critérios, sendo que a maior parte preencheu 10 e 11 critérios. 

Desta forma, todos os pacientes receberam o diagnóstico de “TUC grave”.  

 

Tabela 4 – Caracterização sociodemográfica, do uso de substâncias e total de critérios 

clínicos preenchidos por indivíduos da amostra 
   

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DA AMOSTRA  

Gênero, sexo masculino, n (%) 

Etnia, caucasiano, n (%) 

Idade (anos), média (±DP) 

Anos de educação, média (±DP) 

Quociente de Inteligência, média (±DP) 

 

CARACTERIZAÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS 

Uso de cocaína apenas, n (%) 

Uso de múltiplas substâncias incluindo cocaína, n (%) 

Cocaína fumada (crack), n (%) 

Idade de início do uso de cocaína, media (±DP) 

Anos de uso regular de cocaína, média (±DP) 

Dias de uso recente de cocaína, média (±DP) 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES DE ACORDO COM O  

NÚMERO DE CRITÉRIOS CLÍNICOS PREENCHIDOS 

(TUC grave*) 

  

 59 (87%) 

51 (75%) 

32.0 (6.6) 

11.9 (3.1) 

97.8 (14.5) 

 

 

23 (34%) 

45 (66%) 

21 (31%) 

18.0 (3.6) 

10.4 (7.1) 

19.5 (9.0) 

  

N (%) 
 TOTAL DE 

CRITÉRIOS 

1 (2%) 

10 (15%) 

9 (13%) 

27 (39%) 

21 (31%) 

  

6 

8 

9 

10 

11 

  

NOTA: TUC: Transtorno por Uso de Cocaína; *Todos os pacientes da amostra preencheram seis ou mais 

critérios, que corresponde à categoria “grave” do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, 

quinta edição (DSM-5). 

  

4.2. Características do funcionamento cognitivo dos pacientes da amostra 
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Os resultados brutos dos testes neuropsicológicos, registrados em termos de “tempo 

para completar a tarefa”, “número de erros” e “escores totais”, encontram-se apresentados 

em desempenho médio e desvio-padrão (Tabela 5). Desta forma, quando comparado ao 

desempenho de amostras da população geral/saudável, pode-se observar que os indivíduos 

que compuseram a amostra deste estudo apresentaram desempenho cognitivo na faixa 

média na maior parte dos testes. Porém, identificou-se desempenho “inferior” no SCWT 

parte C (erros) e “médio inferior” na FAB, o que sugere a presença de prejuízo importante 

em controle cognitivo e alteração significativa (um pouco mais sutil) em funcionamento 

executivo global. 

  

Tabela 5 – Desempenho da amostra em valores absolutos quando comparado a 

amostras da população geral  

TESTE 

NEUROPSICOLÓGICO, 

MEDIDA UTILIZADA 

AMOSTRA 

(N=68) 

Média (±DP) 

DADOS/AMOSTRAS  

NORMATIVAS 

Média (±DP) 

Z-score Classificação 

     

TMT parte A, Tempo 29.27 (±9,2) 35.36 (±10,7) a 0,57 Média 

TMT parte B, Tempo 75,48 (±35,1) 69,58 (±26,3) a (0,22) Média 

SCWT parte B, Tempo 18,44 (±10,9) 17,91 (±5,7) a (0,09) Média 

SCWT parte B, Erros 0,04 (±0,7) 0,03 (±0,2) b (0,05) Média 

SCWT parte C, Tempo 26,61 (±11,3) 27,68 (±8,7) a 0,12 Média 

SCWT parte C, Erros 0,91 (±1,4) 0,23 (0,5) b (1,36) Inferior 

Dígitos Diretos, Escores 6,51 (±2,0) 6,63 (±2,5) c (0,05) Média 

Dígitos Indiretos, Escores 5,01 (±1,7) 6,25 (±2,4) c (0,52) Média 

FAB Total, Escores 15,75 (±1,6) 16,65 (±1,2) d (0,75) Médio inferior 

     

FONTES: a Campanholo et al., 2014; b Spreen e Strauss, 1998; c Cunha et al., 2010; d Cunha, 2005. 

NOTA: TMT: Trail Making Test; SCWT: Stroop Color-Word Test; FAB: Frontal Assessment Battery. 

Classificação realizada com base em tabela de conversão psicométrica de Spreen e Strauss, 1998.   
 

4.2. Associações entre o funcionamento cognitivo, uso de cocaína e os critérios clínicos 
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Os resultados das análises de correlação entre o funcionamento neuropsicológico e as 

variáveis idade de início, anos de uso regular, uso recente nos últimos 30 dias e gravidade 

(de acordo com os critérios clínicos) estão apresentados na tabela 6.  

 

 

Tabela 6 – Correlações entre variáveis de uso de cocaína e total de critérios com o 

desempenho nos testes neuropsicológicos 

TESTE 

NEUROPSICOLÓGICO, 

MEDIDA UTILIZADA 

IDADE DE  

INÍCIO 

ANOS DE USO 

REGULAR 

USO  

RECENTE 

CRITÉRIOS  

DSM-5 

 Correlação P Correlação P Correlação P Correlação P 

         

TMT parte A, tempo 

TMT parte B, tempo 

,030a 

,089a 

,807 

,470 

,151a 

,106a 

,218 

,388 

,260b 

,177b 

,033* 

,149  

(,005)c 

,043c 

,956 

,644 

SCWT parte B, tempo ,006a ,963 ,208a ,092 ,110b ,374 (,090)c ,348 

SCWT parte B, erros (,137)a ,268 (,135)a ,277 (,095)b ,444 ,018c ,877 

SCWT parte C, tempo 

SCWT parte C, erros 

(,141)b 

(,339)b 

,256 

,005* 

,218b 

,169b 

,077 

,172 

,327b 

,157b 

,007* 

,205 

,014c 

(,111)c 

,882 

,295 

Digitos Diretos, escores   

Digitos Indiretos, escores  

,146a 

,105a 

,235 

,395 

(,153)a 

(,207)a 

,212 

,090 

(,258)b 

(,366)b 

,034* 

,002* 

(,129)c 

(,049)c 

,190 

,625 

FAB TOTAL, escores  (,107)a ,385 (,290)a ,017* (,164)b ,183 (,031)c ,759 

         

NOTA: DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth version; TMT: Trail Making 

Test; SCWT: Stroop Color-Word Test; FAB: Frontal Assessment Battery; (*) P-valores<0.05.  
a Valores calculados usando o coeficiente de correlação de Pearson (r).  
b Valores calculados usando o coeficiente de correlação de Spearman (ρ).  
c Valores calculados usando o coeficiente de correlação de Kendall (τ). 

 

Em suma, foi encontrada associação estatisticamente significante entre a idade de 

início do uso de cocaína e o número de erros no SCWT, parte C, indicando que quanto mais 

precoce o uso, pior o desempenho em controle cognitivo/inibitório. Ainda, observou-se 

relação relevante entre a quantidade de anos de uso  de cocaína (duração do uso) com a 

pontuação total na FAB, indicando pior funcionamento executivo global entre aqueles com 

maior tempo de uso regular da substância. Um maior número de associações 

estatisticamente significantes foi encontrado entre dias de uso recente e os testes TMT, 



34 

 

  

parte A, SCWT, parte C, dígitos diretos (DD) e dígitos indiretos (DI), apontando pior 

desempenho em velocidade de processamento, controle cognitivo/inibitório, amplitude da 

atenção e memória de trabalho, respectivamente, entre os pacientes que fizeram uso de 

cocaína de modo mais frequente (em dias de uso) no último mês. Como se pode observar, 

foram identificadas associações significantes entre todas as variáveis de uso de cocaína e 

aspectos do funcionamento cognitivo, mas não foram detectadas associações significativas 

entre o funcionamento neuropsicológico e a soma de critérios do DSM-5. 

As correlações significativas (P-valor < 0.05) encontram-se também apresentadas a 

seguir em gráficos (Figura 2) para melhor visualização dos resultados obtidos.   

 

Figura 2 – Diagramas de dispersão refletindo cada resultado de correlação 

significante entre medidas de funcionamento cognitivo e padrões de uso de cocaína 
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4.3. Diferenças entre grupos de acordo com prognóstico 

A partir da investigação de prognóstico, realizada três meses após a alta hospitalar, foi 

possível identificar que, entre os 65 pacientes contatados, 51 permaneceram abstinentes 

(aproximadamente 78%).  

Os resultados evidenciam uma diferença significativa entre pacientes “abstinentes” e 

“não-abstinentes” com relação ao número de critérios. Mais especificamente, pacientes que 

se mantiveram abstinentes três meses após a alta hospitalar apresentaram menos critérios na 

avaliação inicial (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Comparação dos indicadores de gravidade propostos entre os grupos de 

pacientes abstinentes e não-abstinentes 

INDICADORES DE 

GRAVIDADE 

 

GRUPO NÃO-

ABSTINENTE 

(LAPSO + RECAÍDA) 

N=51 

 

GRUPO 

ABSTINENTE 

 

N=14 

P 

     

Idade de início 17,78 (3,87)  19,07 (2,75) 0,088* 

Anos de uso regular 10,62 (6,91)  9,71 (8,33) 0,544 

Dias de uso recente  20,37 (8,76)  16,78 (9,55) 0,170 

TOTAL de critérios do DSM-5 10,12 (0,90)  8,86 (1,40) 0,002** 

TMT parte A, tempo 29,85 (9,48)  27,78 (9,05) 0,620 

TMT parte B, tempo  71,83 (30,81)  85,00 (44,46) 0,250 

SCWT parte B, tempo  17,49 (4,64)  16,43 (4,33) 0,515 

SCWT parte B, erros 0,04 (0,28)  0,07 (0,26) 0,346 

SCWT parte C, tempo  27,42 (11,24)  24,49 (12,58) 0,070* 

SCWT parte C, erros  2,68 (12,24)  1,00 (1,41) 0,957 

Digitos Diretos, escores   6,50 (2,04)  6,57 (2,10) 0,746 

Digitos Indiretos, escores  4,94 (1,66)  5,50 (1,65) 0,290 

FAB TOTAL, escores 15,78 (1,40)  16,00 (1,92) 0,383 

     

NOTA: DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth version; TMT: Trail Making 

Test; SCWT: Stroop Color-Word Test; FAB: Frontal Assessment Battery; (**) P-valor<0,05; (*) 0,05<P<0,1.  
 

Além disso, os resultados apontam uma tendência (0,05<P<0,1) para idade de início do 

uso mais baixa no grupo que não se manteve abstinente, além de pior desempenho no 

SCWT, parte C, referente ao tempo para completar a tarefa. Apesar de não ter atingido o 
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limiar para significância estatística, estas tendências dos indicadores de gravidade 

propostos entre os grupos podem sugerir pacientes menos graves no grupo “abstinentes”.  

Vale ressaltar que os resultados da análise entre as variáveis categóricas referentes à 

participação dos pacientes no grupo intervenção (RN) e o prognóstico investigado 

(abstinência/não-abstinência três meses após a alta hospitalar) demonstrou que não havia 

diferenças significantes entre os grupos (P=,603), o que permitiu a análise de prognóstico 

de forma independente.  
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5. DISCUSSÃO  

  

5.1. Funcionamento cognitivo, variáveis de uso e critérios clínicos 

Este estudo teve como parte dos objetivos a investigação das associações existentes 

entre as variáveis de uso de cocaína e a concepção de gravidade do TUC, baseada na soma 

de critérios, com o desempenho cognitivo em uma amostra de pacientes submetidos a 

tratamento em regime de internação para o tratamento do transtorno. As análises de 

correlação revelaram associações significantes entre idade de início, duração do uso em 

anos e uso recente, definido por número de dias de uso no último mês, com o 

funcionamento cognitivo, reforçando a relevância destas variáveis na predição de alterações 

cognitivas em indivíduos com o uso crônico de substâncias (Bolla et al., 1999; Verdejo-

García et al., 2007; Del Mar Capella et al., 2015). No entanto, não foi encontrada 

associação entre a soma dos critérios clínicos com base no DSM-5 e os resultados dos 

testes neuropsicológicos utilizados. 

 A idade de início do uso de substâncias, por exemplo, parece exercer forte influência 

sobre a ocorrência de problemas comportamentais e psicossociais na vida (Castellanos-

Ryan et al., 2013), além de predizer o desenvolvimento do transtorno em aproximadamente 

30% entre aqueles que iniciam o uso antes dos 18 anos (Castellanos-Ryan et al., 2013; 

Grant e Dawson, 1998). Assim, os resultados que apontam a relação entre a idade de início 

mais precoce do uso de cocaína com pior desempenho em controle cognitivo nos pacientes 

corroboram a ideia de que a exposição à substância em fases importantes do 

neurodesenvolvimento, como é o caso da adolescência, influencia negativamente a 
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formação de recursos mentais importantes para a vida adulta (Adinoff et al., 2014; Del Mar 

Capella et al., 2015; Lopes et al., 2017). Este dado torna-se especialmente relevante quando 

interpretado com base no desempenho da amostra no SCWT, cuja pontuação em erros 

indicou uma classificação inferior quando comparada à média esperada.  

Estudos investigando a relação entre idade de início do uso de cocaína e o 

funcionamento cognitivo têm apontado déficits em medidas cognitivas mais globais 

(Vonmoos et al., 2013), além de prejuízos em medidas mais específicas, como amplitude da 

atenção, memória de trabalho, atenção sustentada, memória declarativa e funções 

executivas separadamente (Lopes et al., 2017). Entre poli-usuários com uso predominante 

de cocaína, foram encontrados déficits em velocidade de processamento, percepção visual e 

planejamento entre aqueles com início do uso antes dos 17 anos (Del Mar Capella et al., 

2015). Além disso, resultados de estudos longitudinais sugerem maior persistência destes 

déficits entre indivíduos que iniciaram o uso mais cedo (Schulte et al., 2014; Vonmoos et 

al., 2014).  

Vale ressaltar que as idades utilizadas nas investigações sobre idade de início podem 

representar um problema, pois as mesmas variam significativamente entre os estudos. 

Sobre este aspecto, alguns autores defendem a utilização de parâmetros uniformes 

referentes à ontogenia do cérebro, que envolve picos de desenvolvimento de regiões e 

sistemas cerebrais específicos que ocorreriam até os 16 anos, sendo esta, portanto, a faixa 

etária considerada de maior risco (Del Mar Capella et al., 2015). De acordo com o diagrama 

de dispersão entre o número de erros na parte C do teste SCWT e a idade de início 

apresentado nos resultados deste estudo (Figura 2), podemos observar que grande parte dos 

pacientes que cometeram mais erros no teste situava-se na faixa entre 15 e 16 anos (quando 
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começaram a fazer uso da cocaína), o que pode ser considerada adequado para a análise e 

interpretação proposta. Ainda, considerando o desempenho observado neste teste, o número 

de erros significativamente acima do esperado sugere de fato um prejuízo com relação ao 

controle cognitivo/inibitório na amostra estudada, induzindo a erros baseados em 

precipitação de respostas e impulsividade elevada. Desta forma, os dados inéditos obtidos 

aqui ampliam os achados da literatura apontando o envolvimento de funções importantes 

relacionadas ao controle de comportamento na iniciação precoce do uso de cocaína. Apesar 

de não ser possível determinar se os achados citados são adquiridos ou são características 

pré-existentes das amostras investigadas, esta simples informação pode ser particularmente 

importante para finalidades clínicas (Lopes et al., 2017; Weiss e Petry, 2014).      

Com relação aos anos de uso regular da cocaína, os resultados sugerem que a duração 

do uso da droga por indivíduos da amostra influenciou o funcionamento executivo global, 

medido pela FAB, uma bateria breve de detecção de disfunção executiva (Cunha et al., 

2010; Dubois et al., 2000). Além disso, de acordo com a análise de desempenho cognitivo 

da amostra, a pontuação nesta bateria mostrou-se levemente abaixo da esperada quando 

comparada a amostras saudáveis, o que aumenta a importância da variável “duração do uso 

em anos” na investigação de gravidade do caso. Os subtestes da FAB avaliam a capacidade 

de abstração, flexibilidade mental, programação motora, sensibilidade à interferência, 

controle inibitório e autonomia ambiental, funções intimamente relacionadas ao lobo 

frontal (Dubois et al., 2000). De fato, o uso crônico da substância tem sido associado de 

modo consistente com déficits em monitoramento e inibição do comportamento, regulação 

emocional, memória de trabalho e tomada de decisão, por exemplo, funções relacionadas a 

anormalidades de funcionamento pré-frontal (Bechara et al., 2001; Garrison e Potenza, 
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2014; Goldstein e Volkow, 2002). Ainda, existe um consenso de que as FE são relevantes 

para a recuperação e um maior aproveitamento do tratamento, e por isso devem ser alvo de 

investigação clínica (Goldstein e Volkow, 2011; Kwako et al., 2016; Volkow et al., 2015).  

Considera-se importante ressaltar que o uso crônico, entendido como o estágio do 

transtorno caracterizado pela manutenção do uso da substância apesar das consequências 

negativas, envolve a exposição prolongada ao uso (Volkow et al., 2015), mas a utilização 

generalizada da terminologia nos estudos deixa de especificar diferenças no histórico de 

uso entre esta população que podem ser importantes. Por exemplo, a investigação da 

duração do uso em anos foi relevante para detectar piores desempenhos em algumas FE 

entre usuários de múltiplas substâncias, que incluiu planejamento e velocidade de 

processamento (Del Mar Capella et al., 2015). Outros estudos parecem confirmar o impacto 

negativo da duração do uso de cocaína no cérebro, apesar de ainda divergirem em relação a 

quais domínios cognitivos seriam mais afetados com a exposição mais prolongada ao uso 

de substâncias (Madoz-Gúrpide et al., 2011; Verdejo-García et al., 2007).  

Bolla et al. (1999), ao investigar diferentes variáveis de uso, concluíram que a 

cronicidade do uso estava relacionada a maiores prejuízos em uma amostra de pacientes 

usuários de cocaína, mas os principais efeitos foram observados com a medida de 

intensidade (em gramas por semana), quando comparada à duração do uso. No entanto, a 

média de anos de uso de cocaína na amostra do estudo foi de 6 a 7 anos, enquanto que a 

amostra do presente estudo apresentou duração média de uso superior (i.e., 

aproximadamente 10 anos de uso regular de cocaína), o que pode ajudar a explicar as 

diferenças nos achados. Diante do exposto, acredita-se que a identificação dos anos de uso 

regular na caracterização de gravidade de pacientes com TUC deve auxiliar na 
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diferenciação de intensidade e localização dos déficits, que pode depender da duração da 

exposição contínua do cérebro à determinada substância.       

O uso recente, por sua vez, foi a variável mais associada com aspectos do 

funcionamento cognitivo avaliados neste estudo. Os resultados evidenciaram correlação 

significativa entre mais dias de uso recente com maior tempo para completar a parte A do 

teste TMT e a parte C do SCWT, denotando piores desempenhos em velocidade de 

processamento e controle cognitivo/inibitório entre aqueles que tiveram mais dias de uso no 

mês anterior à internação. Desta forma, os resultados sugerem que pacientes com uso 

recente mais frequente precisariam de mais tempo para executar ações controladas (i.e., no 

caso, seguir regras oferecidas pelo avaliador) e para inibir respostas mais automáticas. Vale 

ressaltar que a amostra, mesmo apresentando o tempo gasto para completar a tarefa dentro 

da média, cometeu mais erros neste teste, sugerindo dificuldades importantes na inibição de 

respostas. Ainda, foram identificadas associações entre uso recente de cocaína com a 

amplitude da atenção e memória de trabalho, funções também consideradas relevantes para 

a aderência ao tratamento e emissão de respostas alternativas ao uso. Desta forma, a 

capacidade de processar informações adequadamente, inibir comportamentos habituais, 

manter a atenção em estímulos relevantes e manipular informações de maneira a tomar 

melhores decisões podem ser cruciais para o processo inicial de recuperação (Aharonovich 

et al., 2006; Verdejo-García et al., 2012) e podem sofrer influência da frequência do uso 

recente da substância. Considerando ainda que o tempo de abstinência pode influenciar as 

alterações cognitivas identificadas, a utilização dos exames toxicológicos neste estudo 

como forma de permitir um período de desintoxicação mínimo para a avaliação do 

funcionamento cognitivo foi importante para as considerações apontadas sobre a 
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importância desta variável na caracterização de gravidade do TUC em fases iniciais do 

tratamento. 

Apesar das FE serem o principal alvo de investigação de grande parte dos estudos 

relacionando o TUC com prejuízos cognitivos, a literatura ainda diverge em alguns 

aspectos, principalmente com relação ao tipo e à gravidade destes prejuízos. De acordo com 

Bolla et al. (1999), diferentes achados sobre os efeitos do uso no funcionamento cognitivo 

podem ser atribuídos a padrões de uso diferentes muitas vezes não discriminados ou 

investigados nos estudos sobre o tema. Além disso, cuidados com relação a outros aspectos 

metodológicos, como tempo de abstinência e bateria de avaliação utilizada, também são 

citados nos estudos como fatores que dificultam a generalização dos achados (Bolla et al., 

1999; DiSclafani et al., 2002; Verdejo-García et al., 2007). Desta forma, a idade de início e 

aspectos de padrão de uso, como duração, intensidade e frequência, têm se mostrado 

relevantes para a compreensão da extensão dos prejuízos cognitivos encontrados e, por isso, 

passam a ser salientados cada vez mais entre os estudos (Bolla et al., 1999; Del Mar 

Capella et al., 2015; Verdejo-García et al., 2007; Vonmoos et al., 2013; Schulte et al., 

2014). Por outro lado, relações consistentes entre os prejuízos cognitivos mais comuns e as 

dificuldades comportamentais investigadas nos critérios clínicos são descritas na literatura 

(Cunha et al., 2010; Czapla et al., 2015). Dentro desta lógica, este estudo teve como 

hipóteses principais que tanto as variáveis de uso como a gravidade baseada em critérios 

clínicos teriam relação com o funcionamento cognitivo dos pacientes.  

Considerando a ausência de correlações significantes entre os resultados dos testes 

neuropsicológicos e a soma de critérios clínicos da amostra, algumas das discussões 

existentes na literatura sobre a nova concepção de gravidade proposta pelo DSM-5 podem 
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contribuir para explicar este achado. Uma possível explicação, por exemplo, é que os 

critérios estão sendo concebidos de maneira dicotômica, o que impede a verificação das 

diferentes intensidades destas manifestações clínicas. Assim, uma pessoa que apresenta 

intensos e frequentes desejos pelo uso (ou fissura) é considerada tão grave quanto àquela 

que apresentou o sintoma uma única vez, ou seja, durante uma investigação clínica, ambas 

preencheriam o critério. Estudos que discutem as mudanças feitas no DSM-5 apresentam 

sérias preocupações no que se refere à arbitrariedade da soma de critérios proposta (Belin et 

al., 2013; Kopak et al., 2014; Martin et al., 2011). Ainda, alguns autores vão sugerir a 

existência de sintomas mais intimamente ligados às alterações cerebrais ocorridas na 

adição, que envolvem os sintomas de tolerância, abstinência, uso maior que pretendido, 

tentativas mal sucedidas de controle ou interrupção e muito tempo gasto, além da fissura 

(Martin et al., 2014). Apesar destes remeterem ao conjunto de critérios investigados no 

antigo conceito de dependência (com exceção do critério de fissura), esta concepção estaria 

mais de acordo com o modelo da adição como doença do cérebro. 

Os resultados envolvendo uma relação importante entre variáveis de uso e testes 

altamente confiáveis de investigação com esta população sugere que avaliações de 

funcionamento cognitivo são representativas neste contexto (Bolla et al., 1999; Cunha et 

al., 2010; Streeter et al., 2008). As relações observadas a partir dos resultados do SCWT, 

por exemplo, corroboram diversos estudos que apontam o valor preditivo deste teste com a 

população investigada (Garavan e Hester, 2007; Mitchell et al., 2013; Streeter et al., 2008). 

Sabe-se ainda que mensurar a quantidade e frequência do consumo de substâncias ilícitas é 

considerada uma tarefa delicada e, principalmente por esta razão, deixou de ser 

acrescentada como critério dos transtornos por uso de substâncias na última revisão do 
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DSM (Hasin et al., 2013). Assim, a identificação de associações entre variáveis de uso e 

testes relativamente simples para uso com esta população pode favorecer a implementação 

destes instrumentos na prática clínica visando a discriminação de indivíduos mais afetados. 

Instrumentos de rastreio cognitivo já têm sido recomendados para a diferenciação de 

quadros sugestivos de demência, contribuindo para a confiabilidade diagnóstica destes 

indivíduos e para a melhor definição de planos de intervenção (Nussbaum, 2013; Simpson, 

2014). Diante dos achados, acredita-se que o uso de testes neuropsicológicos pode não 

somente aumentar a confiabilidade do diagnóstico, mas também oferecer avaliações 

prospectivas, oferecendo dados objetivos de melhora, manutenção ou mesmo piora da 

condição clínica em questão.     

Diante do exposto e considerando o caráter ainda pouco objetivo das investigações 

sobre a gravidade do TUC, sugere-se que a avaliação clínica considere dados 

complementares à investigação dos critérios para sua caracterização adequada. Os padrões 

de uso, assim como dados da história clínica e social, como os oferecidos pela ASI, além da 

investigação de condições comórbidas, fornecem dados relevantes para uma caraterização 

mais acurada da condição atual e, consequentemente, das necessidades do paciente 

(McLellan et al., 2006; Preuss et al., 2014; Kwako et al., 2016). No entanto, apesar da ASI 

oferecer informações complementares à investigação dos critérios clínicos para diagnóstico, 

os dados coletados podem depender não somente da experiência do avaliador como 

também de fatores como motivação, tolerância e capacidade cognitiva do avaliado em 

oferecer respostas confiáveis. Além disso, uma possível investigação de rastreio do 

funcionamento cognitivo do indivíduo com histórico de uso problemático ainda é 

negligenciada no instrumento. Desta forma, existe um consenso na literatura sobre a 
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necessidade da inclusão de indicadores objetivos, como a avaliação do funcionamento 

cognitivo, para melhorar a confiabilidade diagnóstica e o tratamento oferecido para esta 

população (Kwako et al., 2016; Verdejo-García, 2017).     

 

5.2. Valor preditivo dos indicadores de gravidade propostos 

A análise das diferentes medidas de gravidade propostas com o prognóstico da 

amostra, três meses após a alta hospitalar, apontou uma diferença significante entre os 

desfechos “abstinência” e “não-abstinência” com relação à gravidade dos sintomas clínicos. 

Assim, pode-se sugerir que pacientes considerados mais graves por terem apresentado 

maior número de critérios teriam menores chances de manter-se em abstinência após alta de 

tratamento em regime de internação breve. Além disso, os resultados sugerem diferenças 

nas médias de idade e de desempenho no SCWT entre os desfechos investigados, o que 

indicaria tendência à precocidade e pior tempo para completar tarefa de controle cognitivo, 

respectivamente, entre pacientes não-abstinentes. 

A relação identificada entre a gravidade dos sintomas clínicos com o prognóstico é 

importante, visto que a investigação de critérios continua sendo a referência clínica 

principal para o diagnóstico do transtorno, além de ser um método simples e prático para 

caracterização da gravidade (Hasin et al., 2013). No entanto, considerando que todos os 

pacientes da amostra estudada foram caracterizados como graves, algumas considerações 

acerca da utilidade dos critérios e, principalmente, das categorias diagnósticas do DSM 

(diferenciação tri-categórica de gravidade) merecem atenção.  

Em substituição à escala categórica de gravidade, optou-se por utilizar, neste estudo, a 

contagem de critérios de forma dimensional. Desta forma, apesar dos pacientes da amostra 
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apresentarem o número de critérios mínimos para o diagnóstico de “TUC grave”, a 

diferenciação da soma de critérios entre pacientes abstinentes e não-abstinentes foi 

fundamental para se pensar em vulnerabilidade pós-alta. Da mesma forma, Fazzino et al. 

(2014), ao demonstrarem os efeitos da intervenção breve em pacientes com o transtorno por 

uso de álcool, questionam a utilidade (ou mesmo a confiabilidade) dos pontos de corte 

definidos no manual. Segundo os autores, a melhora observada nos sintomas após a 

intervenção não implicou em mudança categórica do diagnóstico (de “grave” para 

“moderado”, por exemplo), porém a escala totalmente dimensional foi útil na predição de 

redução do consumo (Fazzino et al., 2014).   

De acordo com estes resultados, pode-se pensar que existem diferenças importantes 

entre os pacientes da categoria “grave” que precisam ser melhor elucidadas. Pode-se 

questionar, por exemplo, se pacientes que preenchem o número mínimo de critérios desta 

categoria (6 a 7 critérios, por exemplo) necessitam de intervenções semelhantes aos 

pacientes que preenchem 10 ou 11 critérios, ou mesmo se um conjunto de critérios 

específicos (entre os 11 critérios atuais) seria suficiente para distinguir pacientes mais 

graves. Partindo da hipótese de que as categorias diagnósticas atuais não são suficientes 

para diferenciar os pacientes afetados pelo TUC e guiar condutas clínicas (Kopak et al., 

2014; Lane e Sher, 2014), discute-se aqui a importância de se pensar a inserção de 

investigações objetivas e confiáveis para complementar a avaliação destes pacientes e, com 

isso, elevar as chances de melhores prognósticos.  

A utilização de indicadores objetivos no contexto diagnóstico pode ser extremamente 

útil na identificação de subgrupos de pacientes mais vulneráveis. Por exemplo, o fato de 

todos os pacientes da amostra deste estudo pertencerem à uma mesma categoria do DSM de 
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acordo com a análise inicial (o que poderia explicar a ausência de correlações com o 

funcionamento cognitivo) não exclui a importância de se diferenciar gravidade e otimizar 

os resultados do tratamento de pacientes mais afetados, visto que apenas 14 de um total de 

65 pacientes mantiveram-se abstinentes após a alta. Uma das alternativas a ser pensada a 

partir dos dados apresentados neste estudo, seria dividir a categoria “grave” em duas outras, 

“grave” (6-8 sintomas) e “muito grave” (9-11 sintomas).  

Dentro desta perspectiva, estudos apontam a influência dos padrões de uso de cocaína 

e do funcionamento cognitivo sobre o curso da doença e prognóstico de pacientes com 

TUC (Bechara et al., 2001; Czapla et al., 2015; Vonmoos et al., 2014; Weiss e Petry, 2014). 

Estudos têm demonstrado relações entre prejuízos cognitivos e exposição precoce ao uso de 

substâncias que, por sua vez, relacionam-se com piores respostas ao tratamento (Adinoff et 

al., 2014; Del Mar Capella et al., 2015; Vonmoos et al., 2014; Weiss e Petry, 2014). Pior 

desempenho em controle inibitório parece ser um preditor de recaída também entre 

pacientes em tratamento para o consumo de álcool após seis meses de abstinência 

monitorada (Czapla et al., 2015). Além de sua relevância para a execução de 

comportamentos direcionados a metas, o controle cognitivo é também entendido como um 

fator importante para a manutenção da abstinência (Garavan e Hester, 2007). Neste sentido, 

testes como o SCWT podem ser extremamente úteis para predizer riscos de recaída entre 

pacientes com TUC. Ainda, considerando as relações identificadas entre padrões de uso e 

desempenho cognitivo, questiona-se aqui se a abstinência inicial “forçada” promovida pelo 

ambiente controlado teria favorecido o prognóstico de alguns destes pacientes. De qualquer 

forma, com base nos resultados obtidos, não foi possível entender como as medidas 



48 

 

  

objetivas (padrões de uso e funcionamento cognitivo) relacionaram-se com os critérios 

clínicos apresentados em cada um dos grupos de pacientes.  

De qualquer forma, acredita-se que as manifestações mais graves do transtorno podem 

beneficiar-se de intervenções mais extremas, como internações visando a abstinência total 

de substâncias (Kopak et al., 2014). Além disso, mesmo quando submetidos a tratamentos 

mais intensivos, pacientes graves podem necessitar de outras estratégias terapêuticas, como 

abordagens de reabilitação direcionadas às funções cognitivas afetadas (Del Mar Capella et 

al., 2015; Gonçalves et al., 2014; Verdejo-Garcia et al., 2007). Pode-se pensar ainda que o 

encaminhamento de pacientes para intervenções focadas na estimulação destas funções em 

regime ambulatorial pode ser uma alternativa para casos menos graves, visto que constantes 

internações podem levar também a efeitos adversos (Czapla et al., 2015). Assim, com base 

nas dúvidas ainda existentes sobre as possibilidades de intervenção que seriam de fato 

eficazes para as diferentes manifestações do TUC, pode-se afirmar que os critérios, apesar 

de terem apontado pacientes mais suscetíveis à recaída neste estudo, não foram úteis para 

indicar quais os aspectos que precisariam ser abordados na fase inicial do tratamento. Por 

outro lado, os achados referentes às variáveis de uso e de desempenho cognitivo na análise 

inicial e a possível influência destas sobre o prognóstico sugerem que estes dados podem 

auxiliar significativamente o planejamento da intervenção. Esta observação talvez seja 

especialmente útil entre aqueles preenchendo maior número de critérios, visto que estes 

estariam mais propensos à recaída mesmo após um período de abstinência controlada.    

Vale ressaltar que a ausência de diferenciação de pacientes que apresentaram qualquer 

tipo de uso após a alta (ou seja, inclusão de lapso e recaída em um mesmo grupo) pode ter 

impedido a identificação da relação das variáveis de interesse com outros desfechos 
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considerados satisfatórios. Por exemplo, é entendido que o lapso, dependendo da forma 

como é vivenciado e/ou tratado, pode aumentar ou diminuir a probabilidade da recaída 

efetiva ocorrer (Marlatt e Witkiewitz, 2009). Um estudo longitudinal com pacientes com 

uso de cocaína demonstrou que alterações nos padrões de consumo foram sugestivos de 

melhora cognitiva, o que não necessariamente envolveu abstinência (Vonmoos et al., 

2014). Apesar da importância de verificar outros desfechos no processo de recuperação de 

pacientes com TUC, a ocorrência do uso eventual pode sugerir a presença de sintomas 

clínicos e a reinstalação de mecanismos neurobiológicos associados ao transtorno, o que 

indicaria maior vulnerabilidade à recaída entre estes pacientes (Hanlon et al., 2016; Volkow 

et al., 2015).  

Desta forma, estudos futuros buscando elucidar a influência de diferentes combinações 

entre os indicadores de gravidade propostos com diferentes desfechos clínicos destes 

pacientes podem contribuir para uma melhor compreensão dos fatores associados a piores 

respostas ao tratamento, visando aprimorar as estratégias de intervenção para esta 

população.  

 

5.3. Forças e limitações do estudo 

As forças deste estudo incluem: (1) controle sistemático da abstinência entre os 

pacientes avaliados promovido pelo tratamento em regime de internação ao qual os 

pacientes foram submetidos; (2) utilização de exame toxicológico para a identificação do 

uso recente da cocaína e da abstinência, para garantir maior homogeneidade da amostra e 

evitar a detecção de alterações cognitivas relacionadas aos efeitos agudos da cocaína, 

respectivamente; (3) investigação detalhada dos sintomas clínicos como forma de superar 
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as dificuldades encontradas na operacionalização de critérios para determinação de 

gravidade; (4) inclusão de pacientes sem comorbidades psiquiátricas graves ou outras 

condições que poderiam afetar o funcionamento cognitivo; e (5) seleção de testes 

neuropsicológicos sensíveis à população estudada e que podem ser facilmente adaptados na 

rotina clínica dos serviços de saúde.    

Por sua vez, o estudo apresenta algumas limitações que podem dificultar a 

generalização dos achados como: (1) a ausência de indivíduos menos afetados (pacientes 

preenchendo de dois a cinco critérios) pode ter limitado a observação de possíveis relações 

entre as variáveis investigadas com manifestações moderadas ou leves do TUC; (2) a coleta 

de dados de prognóstico contou com o relato do paciente e, em alguns casos, realizado 

apenas por telefone, o que pode não ser tão confiável quanto uma avaliação formal 

presencial e com testagem toxicológica; e (3) a amostra composta por pacientes que 

reportaram o uso de outras substâncias pode influenciar os resultados no desempenho 

cognitivo e/ou sugerir pacientes mais graves. No entanto, considerando a importância de se 

caracterizar prejuízos em pacientes com TUC grave que sejam representativos para a 

prática clínica, a avaliação de pacientes com uso de múltiplas substâncias neste contexto 

parece aceitável.   
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6. CONCLUSÕES  

 

Achados deste estudo reforçam a relacão entre cronicidade do uso (refletida pelos 

padrões de uso) e o desempenho cognitivo de pacientes com TUC. Dias de uso recente de 

cocaína foi a variável mais preditiva de pior desempenho cognitivo, que envolveu 

velocidade de processamento, controle cognitivo, amplitude da atenção e memória de 

trabalho. Além disso, observou-se uma associação entre precocidade e duração do uso com 

controle inibitório e funcionamento executivo, respectivamente.  

Por sua vez, a gravidade de sintomas clínicos, avaliada de acordo com as diretrizes 

atuais do DSM-5, parece sugerir pacientes mais vulneráveis três meses após período de 

internação breve. Desta forma, apesar de não terem sido identificadas diferenças 

significantes com relação às demais variáveis investigadas entre os grupos dos pacientes 

abstinentes e não-abstinentes, a análise integrada dos resultados aponta a importância da 

caracterização objetiva de gravidade do TUC. A presença de déficits em controle inibitório 

encontrada na amostra, suas relações com os padrões de uso e a possível relevância deste 

aspecto no prognóstico, por exemplo, sugere fortemente que a avaliação da presença (ou 

não) de determinados prejuízos cognitivos poderia ser incorporada ao sistema de 

investigação diagnóstico indicando também alvos importantes de intervenção.  

Dentro desta perspectiva, a possibilidade de integrar os diferentes indicadores de 

gravidade existentes no processo diagnóstico deve favorecer decisões clínicas com base em 

evidências e, como consequência, melhorar as taxas de sucesso após o tratamento. 
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7. ANEXOS 

Anexo A: Aprovação do Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq)  
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Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Anexo C: Instrumentos de avaliação de sintomas clínicos: SCID e ASI – escalas de álcool e 

outras drogas 
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Anexo D: Instrumentos de avaliação neuropsicológica 
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Anexo E: Publicação com dados de análises preliminares – Junho de 2015 
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Anexo F: Resumo de pôster apresentado em congresso internacional – College on Problems 

of Drug Dependence (CPDD) – Junho de 2016 
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Anexo G: Manuscrito completo submetido para publicação – Setembro de 2017 
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