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Resumo 

 

Gonçalves, PD. Xadrez Motivacional: uma nova abordagem de estimulação das funções 

executivas em dependentes de cocaína/crack [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014.  

 

INTRODUÇÃO: A dependência de cocaína/crack está associada a prejuízos neuropsicológicos, 
principalmente nas funções executivas, estas gerenciadas predominantemente pelo córtex pré-
frontal do cérebro. O jogo de xadrez é uma atividade que recruta funções executivas e tem sido 
empregado na reabilitação de pacientes com outros transtornos psiquiátricos; porém, nenhum 
estudo, até hoje, avaliou o impacto deste jogo em pacientes com dependência química. 
OBJETIVO: Investigar a viabilidade e o impacto de uma abordagem inovadora, o Xadrez 
Motivacional, com foco na estimulação das funções executivas, especialmente em memória de 
trabalho, planejamento e tomada de decisões. MÉTODOS: Foram selecionados 72 pacientes 
entre 18 e 45 anos que estavam internados na Enfermaria do Comportamento Impulsivo (ECIM) 
do IPq-HC-FMUSP com diagnóstico de dependência de cocaína/crack. Os pacientes foram 
divididos em dois grupos, o Grupo Intervenção (n=42), submetido ao Xadrez Motivacional 
(intervenções por meio de estratégias de Entrevista Motivacional e jogo de xadrez) e o Grupo 
Controle, (n=30) submetido a atividades recreativas. Os pacientes foram avaliados pré e pós 
intervenção (aproximadamente um mês de abstinência) através de testes neuropsicológicos e 
escalas de autopreenchimento. RESULTADOS: Foi observada melhoria significativa na maioria 
das funções avaliadas, em ambos os grupos (intervenção e controle), porém a participação no 
Grupo Intervenção associou-se com uma melhoria mais significativa em memória de trabalho 
verbal. CONCLUSÃO: Estes resultados são promissores por demonstrarem a viabilidade do 
Xadrez Motivacional nesta população e, principalmente, por auxiliar significativamente na 
melhoria da memória de trabalho no Grupo Intervenção. 
 

Descritores: 1.Reabilitação  2.Neuropsicologia  3.Transtornos relacionados a uso de cocaína  
4.Testes neuropsicológicos  5.Entrevista motivacional  6.Grupos controle  7.Função executiva  
8.Usuários de drogas     
 



 

 

 

Abstract 

 

Gonçalves, PD.  Motivational Chess: a new approach of executive function stimulation in 

crack/cocaine dependence [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2014.  

 

INTRODUCTION: Crack cocaine dependence is associated with neuropsychological 
impairments, mainly in executive functions, managed predominantly by the prefrontal cortex. The 
game of chess is an activity that recruits executive functions and has been used in the 
rehabilitation of patients with other psychiatric disorders, but no study to date has evaluated the 
impact of this game on patients with substance dependency. OBJECTIVE: To investigate the 
feasibility and impact of an innovative approach, Motivational Chess, focusing on executive 
function stimulation, especially in working memory, planning and decision making. METHODS: 
The study enrolled 72 patients between 18 and 45 years who were admitted in the Impulsive 
Behavior Ward (ECIM) of IPq-HC-FMUSP diagnosed with crack/cocaine dependence. Patients 
were divided into two groups, the intervention group (n=42) underwent Motivational Chess 
(interventions using Motivational Interviewing strategies and chess game) and the control group 
(n=30) was submitted to recreational activities. Patients were assessed pre and post intervention 
(approximately one month of abstinence) using neuropsychological tests and self-report scales. 
RESULTS: We found significant improvement in most of the functions evaluated in both groups 
(control and intervention), but participation in the intervention group was associated with a more 
significant improvement in verbal working memory. CONCLUSION: These results are promising 
to show the feasibility of this approach of cognitive stimulation in this population and mainly to aid 
significantly  improve of working memory. 
 

Descriptors: 1.Rehabilitation  2.Neuropsychology  3.Cocaine-related disorders 
4.Neuropsychological tests  5. Motivational Interviewing   6. Control Group 7. Executive Function 
8. Drug users 
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1. Introdução 

1.1. Aspectos gerais da dependência de substâncias 

É estimado que entre 167 e 315 milhões de pessoas com idades entre 15–64 

consumiram algum tipo de substância ilícita no último ano, o que corresponde entre 

3,6 e 6,9% da população adulta (United Nations: International Narcotics Control 

Board, 2013). No Brasil de acordo com o II Levantamento Nacional de Álcool e 

Drogas, 4% da população adulta já experimentou cocaína (em qualquer forma de 

apresentação: inalada ou fumada) e 2% afirmou tê-la usado no último ano (II 

Levantamento de Álcool e outras drogas, 2012). Isto corresponde a uma estimativa 

de 5,6 milhões de usuários em nosso país, sendo que 2,6 milhões de pessoas 

usaram no último ano.  

 Nas últimas duas décadas a literatura tem investigado os aspectos 

neurobiológicos relacionados à Dependência de Substância (DS), de forma que 

atualmente a DS também pode ser compreendida como uma doença cerebral 

crônica com frequentes recaídas (Leshner  et al., 1997, Goldstein & Volkow, 2011). 

O dependente de substância apresenta um ciclo contínuo de intoxicação, uso 

abusivo (binge), abstinência e fissura, resultante do uso contínuo de substâncias, 

apesar das consequências negativas (Goldstein & Volkow, 2011). Os efeitos 

reforçadores das substâncias são descritos como uma sensação inicial de prazer 

que ocorre devido à liberação de dopamina no circuito de recompensa (envolvendo 

a área tegmentar ventral até o núcleo accumbens, com projeções para áreas como o 

sistema límbico e o córtex órbito-frontal) no cérebro (Goldstein & Volkow, 2011).  

A DS envolve alterações em funções supervisoras do córtex pré-frontal (CPF) 

(Cunha, 2009; De Oliveira et al., 2009). Este é o córtex associado ao lobo frontal e 

suas três principais áreas anatômicas são: lateral, medial, ventral ou orbital (Cunha, 

2009). O CPF está associado à regulação do comportamento, da linguagem e 

cognição (Fuster et al., 2002). As três regiões do CPF estão envolvidas na atenção 

(Fuster et al., 2002): a área medial e o cíngulo anterior estão relacionados com 

motivação; a área lateral, à memória de trabalho e a área orbital e algumas partes 

da área medial estão associadas ao controle inibitório dos impulsos (Cunha, 2009).    

O córtex órbito-frontal e o giro cingulado anterior são as áreas do CPF 

frequentemente envolvidas na DS e estão também relacionadas às funções 
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cognitivas superiores e funções motivacionais (Goldstein & Volkow, 2002, 2011). Os 

estudos apontam ainda que o fluxo sanguíneo cerebral do CPF permaneça 

significativamente diminuído em usuários de substâncias, quando comparado ao 

fluxo encontrado em indivíduos normais (Goldstein & Volkow, 2002, Nicastri et al., 

2000) e, desta forma, pode gerar prejuízos em funções tais como motivação, 

funções executivas e processo de automonitoramento (Goldstein & Volkow, 2002, 

2011). Os comportamentos e a motivação  formulam a essência da DS, que envolve 

prejuízos em comportamentos autodirigidos e intencionados, para atribuição de 

relevância primária para a substância de abuso em detrimento de outros estímulos 

gratificantes disponíveis (Goldstein & Volkow, 2002 e 2011).  

 

1.2. Funções executivas e tomada de decisões em dependentes de 

cocaína/crack 

Tomasi e colaboradores (2007) demonstraram, através de uma tarefa de 

memória operacional verbal e de ressonância magnética funcional (RMf), que 

usuários de cocaína apresentam alterações no funcionamento cerebral quando 

comparados a sujeitos controles. Estas alterações caracterizam-se por hiper-

ativação em regiões corticais envolvendo a atenção (córtex pré-frontal e parietal), o 

que provavelmente reflete em aumento na atenção e nos processos de controle 

como mecanismos compensatórios. Estas anormalidades foram mais acentuadas 

nos usuários que tiveram o uso recente (nas últimas 72 horas), comprovado por 

teste de urina.  

Os dados corroboram um estudo mais atual realizado por Woicik e 

colaboradores (2009), que demonstrou que o uso recente de cocaína pode mascarar 

déficits cognitivos. Neste estudo, foram avaliados usuários com uso recente, sem 

uso recente e controles: os usuários com uso recente obtiveram melhor 

desempenho do que os sem uso recente em testes atenção e de funções executivas 

(Dígitos, Sequência Número-Letra, percentual de acertos do WCST (Wisconsin Card 

Sorting Test), índice de controle executivo do Attention Network Test) e obtiveram 

um desempenho inferior aos controles, porém estas diferenças não foram 

estatisticamente significativas (Woicik et al., 2009). Os mesmos autores também 

demonstraram que usuários de cocaína apresentam prejuízos em funções cognitivas 

associadas ao CPF, tais como a atenção e as funções executivas.  
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Tomasi e colaboradores (2007b) observaram hiper-ativação nos CPF e córtex 

occipital, e maior desativação das regiões frontais e parietais em usuários de 

cocaína, em uma pesquisa com 14 indivíduos com uso abusivo de cocaína e 14 

indivíduos controles sem abuso de drogas. Foram utilizadas técnicas de RMf e 

atividades de atenção visuo-espacial sustentada. Estes achados fornecem 

evidências de que o uso abusivo de cocaína provavelmente contribui para prejuízos 

no processamento sensorial e na atenção (Tomasi et al., 2007b).   

Bolla e colaboradores (2003) observaram alterações no funcionamento cerebral 

em usuários de cocaína abstinentes por 25 dias quando comparados aos controles 

durante um exame de neuroimagem (Positron Emission Tomography – PET) e o 

Iowa Gambling Task (IGT), um teste de tomada de decisão. Os resultados sugeriam 

que usuários de cocaína exibem alterações cerebrais persistentes nos circuitos pré 

frontais envolvendo tomada de decisão, principalmente no córtex órbito-frontal. 

Apesar dos achados apontarem para alterações importantes no funcionamento pré-

frontal, é necessário considerar que são dados preliminares com amostra pequena.  

Altas quantidades de cocaína, ao longo da vida, estão associadas a déficits em 

tomada de decisão, observadas através do IGT em dependentes de cocaína 

abstinentes por 25 dias (Verdejo-Garcia et al., 2007). Os dados indicam, ainda, que 

os usuários de cocaína apresentam intensas dificuldades em aprender ao longo de 

um processo, permanecendo assim a tendência a tomar decisões desvantajosas e 

impulsivas (Verdejo-Garcia et al., 2007). Os prejuízos em tomada de decisão estão 

relacionados à desajuste na vida social (Cunha et al., 2011), pelas dificuldades em 

direcionar o comportamento em prol de benefícios em longo prazo. 

Dependentes de cocaína/crack crônicos exibem alterações neuropsicológicas 

significativas em: abstração, planejamento motor e flexibilidade cognitiva (Cunha et 

al., 2004); fluência verbal, memória e aprendizagem, atenção e funções executivas 

(Spronk et al., 2013, Woicik  et al., 2009, Cunha et al., 2004). Considera-se ainda 

relevante notar que os pacientes dependentes de cocaína/crack com déficits 

cognitivos têm maior probabilidade em abandonar o tratamento e apresentar um 

prognóstico pior em relação ao mesmo (Aharonovich  et al., 2008).  

 A abstinência por si só pode estar relacionada à recuperação do 

funcionamento cognitivo, mas este processo parece demorar meses ou anos. De 

Oliveira e colaboradores (2009) compararam o desempenho dos usuários com ex-
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usuários de crack através de testes neuropsicológicos. Os resultados mostraram que 

os usuários com uso recente de crack apresentaram prejuízos mais pronunciados 

que os ex-usuários. Há indícios de déficits após longos períodos de abstinência uma 

vez que o mesmo estudo observou que usuários com seis meses a cinco anos de 

abstinência apresentaram funcionamento executivo prejudicado, quando 

comparados ao Grupo Controle (De Oliveira et al., 2009).  

 

1.3. Entrevista Motivacional: eficácia no tratamento dos dependentes de 

substâncias e limitações na abordagem de déficits cognitivos 

Uma abordagem terapêutica que tem se mostrado eficaz em intervenções com 

dependentes de substâncias é a Entrevista Motivacional (EM) (Miller & Rollnick, 

2002). A EM envolve: colaboração (considera a perspectiva e a experiência do 

cliente), evocação (a motivação intrínseca para mudança aumenta com a definição 

das percepções, objetivos e valores do próprio cliente) e autonomia (afirma ao 

cliente seu direito e capacidade de autodirecionamento).  

Os quatro princípios gerais da EM (Miller & Rollnick, 2002) são: expressar 

empatia (envolve: escuta reflexiva e a possibilidade de aceitar a ambivalência); 

desenvolver discrepância (o cliente deve apresentar mais argumentos para a 

mudança do que o terapeuta, pois mudanças são motivadas pela percepção da 

discrepância entre o comportamento atual e a importância de objetivos e valores 

pessoais); resolver a resistência (evitar argumentar para mudar, sendo que novas 

perspectivas são mostradas e não impostas); apoiar a autoeficácia (a crença de uma 

pessoa na possibilidade de mudar é um motivador importante).  

Há estratégias específicas dentro da EM que auxiliam na diminuição do abuso 

de  substâncias. A BASICS (Brief Alcohol Screening and Intervention For College 

Student), por exemplo, é uma abordagem derivada da EM que tem como objetivos 

identificar e tratar o uso abusivo do álcool. Em uma sessão da BASICS, os 

indivíduos recebem uma devolutiva sobre seu comportamento de beber, assim como 

percebem suas regras e discutem estratégias para abstinência, redução do uso e 

prevenção de consequências prejudiciais (Tollison et al., 2008). Simão e 

colaboradores (2008) realizaram um estudo no Brasil com o objetivo de comparar a 

quantidade e a frequência de uso de álcool e suas consequências negativas em 

estudantes de nível superior, identificados como “bebedores de risco”. O grupo que 
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participou da intervenção através do BASICS apresentou redução na quantidade de 

álcool consumida por ocasião e teve diminuição significativa da pontuação no 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) e no Rutgers Alcohol Problem 

Index (RAPI), ambos instrumentos de medição objetiva do consumo de álcool 

(Simao et al., 2008). 

Há evidência de benefícios de EM em usuários de cocaína. Stein e 

colaboradores (2009) demonstraram que a EM foi associada à redução nos dias do 

consumo de cocaína. Neste estudo, foram avaliados 198 usuários de cocaína que 

foram alocados randomicamente no Grupo Intervenção (quatro sessões de EM e 

entrega de folheto com locais de tratamento, n=97) ou controle (apenas entrega de 

folheto com locais de tratamento, n=101); os usuários do Grupo Intervenção 

apresentaram redução nos dias de uso de cocaína e maior porcentagem de 

participantes abstinentes após seis meses do que os do Grupo Controle.   

O compromisso, a participação e o engajamento dos pacientes no processo de 

tratamento, bem como nas intervenções psicoterapêuticas depende das habilidades 

cognitivas (Wilson, 2002). As funções cognitivas relevantes para a retenção do 

tratamento em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) foram a atenção, 

processamento espacial e raciocínio mental (Aharonovich et al., 2008; Aharonovich 

et al., 2003). Um estudo mais recente observou que os índices sócio-demográficos e 

de funcionamento cognitivo prevêem 14% do total da variância do tempo de 

retenção do tratamento residencial em comunidades terapêuticas (Verdejo-Garcia et 

al., 2012); estes resultados apontam para o impacto negativo dos déficits em 

funções executivas no tratamento da dependência, principalmente das dificuldades 

em estratégias e planejamento (funções relacionadas ao CPF).  

A EM também envolve aspectos cognitivos como pré-requisitos para a 

mudança comportamental (flexibilidade cognitiva e tomada de decisão); desta forma, 

pacientes com déficits cognitivos têm menor chance de manterem-se no tratamento 

(Verdejo-Garcia et al., 2012). Porém, a EM não aborda diretamente a recuperação 

do funcionamento cognitivo, o que seria importante para o tratamento integrado do 

paciente. Em outras palavras, parece haver a necessidade de integrar aspectos 

motivacionais ao tratamento de reabilitação dos pacientes em um esforço de 

sinergia para a melhoria do atendimento aos portadores de DS. Os estudos nesta 

área, ainda incipientes, apontam para os potenciais benefícios de intervenções em 
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Reabilitação Neuropsicológica (RN) - (Verdejo-Garcia et al., 2012, Wilson, 2002); 

assim, acredita-se que incorporar os princípios da Entrevista Motivacional à 

Reabilitação Neuropsicológica deva auxiliar no processo de tratamento de indivíduos 

com dependência de cocaína/crack. 
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2. Revisão da Literatura  

2.1. Reabilitação neuropsicológica ─ aspectos gerais 

A reabilitação de pessoas com deficiência por lesão ou doença pode ser 

compreendida como um processo que visa permitir, alcançar e manter os níveis 

funcionais mais favoráveis e desejáveis em sua forma física, sensorial, intelectual, 

psicológico e social, além de oferecer as ferramentas necessárias para alcançar a 

independência e a autodeterminação (World Report on Disability, 2011; Wilson, 

2002).  

A reabilitação neuropsicológica moderna tem suas raízes na Primeira Guerra 

Mundial (Wilson, 2002; Poser et al., 1996), sendo que um dos pioneiros foi o alemão 

Walter Poppelreuter. Pesquisas sobre as formas de treinamento e estratégias de 

substituição (compensação) iniciaram nesta época; tais procedimentos eram 

realizados em hospitais militares na Alemanha (Poser et al., 1996). Na Segunda 

Guerra, pesquisadores já se preocupavam em traçar estratégias que visassem 

benefícios nas atividades de vida diária dos pacientes. Alexander Romanovich Luria, 

na antiga União Soviética, e Oliver Zangwill, no Reino Unido, trabalharam com 

soldados com lesões cerebrais; neste período a adaptação funcional era um 

princípio importante no sentido de utilizar uma habilidade intacta para compensar 

outra prejudicada.  

Posteriormente, foi sugerida a integração de intervenções terapêuticas em 

programas de reabilitação neuropsicológica por Prigatano e colaboradores (1991 e 

1984). Os mesmos ainda enfatizam que o sucesso da reabilitação está relacionado a 

programas que focam não apenas nas funções cognitivas, mas também nos 

aspectos subjetivos (emoções e motivação). Um dos objetivos das intervenções 

psicoterápicas é auxiliar o paciente a se engajar no processo de reabilitação de 

forma mais ativa e positiva (Prigatano et al., 1991; Prigatano et al., 1984), ou, em 

outras palavras, motivar o paciente em relação a sua recuperação.  

Os programas holísticos postulam que a cognição e os aspectos funcionais de 

danos cerebrais não devem ser separados das emoções, sentimentos e da 

autoestima. Estes programas incluem: terapia de grupo e individual, em que: a) os 

pacientes são encorajados a serem mais conscientes de suas forças e fraquezas; b) 

são ajudados a entendê-las e a aceitá-las; c) são oferecidas estratégias para 
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compensar dificuldades cognitivas; d) apoio e orientação são oferecidos (Wilson, 

2008). 

Prigatano e colaboradores (1994) demonstraram que pacientes com 

traumatismo crânio encefálico (TCE), que  participaram do programa de reabilitação 

sob a orientação chamada de Milieu (Holístico) – composto de atividade física, 

terapia ocupacional, fonoaudiologia, terapias cognitivas, psicoterapia individual, 

psicoterapia em grupo e treinamento para volta ao trabalho –, obtiveram aumento da 

produtividade (retorno ao trabalho e/ou escola), quando comparados a controles, no 

Barrow Neurological Institute. A produtividade foi associada com a relação entre os 

pacientes e os terapeutas e com maior engajamento no trabalho, observado pela 

equipe no momento da alta. Ambos os grupos foram submetidos ao tratamento 

ambulatorial, porém em épocas diferentes; contudo, outros detalhes quanto a 

questões metodológicas relevantes não estavam disponíveis. Neste estudo, os 

autores enfatizaram que intervenções psicoterápicas podem ser importantes para os 

pacientes nas atividades de vida diária (Prigatano et al., 1994).  

Os déficits em FE não só são observados em TCE, mas também na maioria 

dos transtornos psiquiátricos. Por exemplo, pacientes esquizofrênicos que 

apresentam dificuldades em FE têm afetadas sua independência e participação em 

atividades, especialmente em atividades de vida diária, que recrutam pensamento 

flexível em tarefas complexas (Josman et al., 2009). De acordo com Hill e 

colaboradores  (2010) déficits cognitivos também estão associados à incapacidade 

funcional em pacientes psiquiátricos. Os mesmos autores também afirmam que a 

remediação dos déficits cognitivos tem o potencial de melhorar significativamente a 

qualidade de vida e a função ocupacional, além de reduzir a carga da doença e 

outros custos sociais (Hill et al., 2010). Ademais, os prejuízos em pacientes 

psiquiátricos tendem a ser mais sutis em relação aos observados nos pacientes 

neurológicos.  

 

2.2. Modelos de reabilitação neuropsicológica de funções executivas  

  Em uma revisão realizada por nosso grupo (Goncalves et al., 2014a), os 

trabalhos sobre realibilitação de funções neuropsicológicas analisaram dados sobre 

diversas estratégias, tais como: metas (Wade, 1998); metas SMART (Bovend'Eerdt  

et al., 2009); treinamento em gerenciamento de metas (Goal Management Trainning, 
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GMT) (Levine et al., 2000; Alfonso et al., 2011); treinamento de resolução de 

problemas (Miotto et al., 2009; Manly et al., 2002; Von Cramon et al., 1991); 

Instrução de Estratégias Metacognitivas (Metacognitive Strategy Instruction) 

(Kennedy et al., 2008); tratamento multi-facetado (Spikman et al., 2010); remediação 

cognitiva (Wykes et al., 2011); e treinamento com uso do software CogReHab (Fals-

Stewart & Lam 2010; Bickel et al., 2011). Um resumo das características principais 

dos estudos pode ser encontrado na Tabela 1. 

 Em geral, as técnicas de reabilitação tradicionais mostram alguma melhoria 

nas FE, mas parece que não há consenso sobre uma abordagem única para a 

reabilitação destas funções (Goncalves et al., 2014a). Além disso, as estratégias 

disponíveis têm apresentado resultados modestos em relação ao impacto na vida 

real dos pacientes, o que reforça a ideia de que novas estratégias devam ser 

desenvolvidas. Neste sentido, os jogos de tabuleiro podem representar ferramentas 

terapêuticas altamente promissoras, os quais podem ser facilmente utilizados com 

pacientes provenientes de diversos níveis econômicos e sociais. Estratégias 

combinadas, considerando técnicas de reabilitação neuropsicológica, tratamento 

farmacológico e estimulação profunda do cérebro, também poderiam ter um impacto 

mais significativo sobre a FE, mas somente estudos prospectivos poderiam 

investigar a eficácia e o impacto na rotina diária dessas intervenções na vida dos 

pacientes.  

 

 2.2.1. Treinamento em gerenciamento de metas (Goal Management 

Training – GMT) 

Uma meta pode ser definida como um estado desejado ou esperado futuro 

(Wade, 1998) . As metas são essenciais no processo de reabilitação por permitirem 

que o paciente retorne ao ambiente e à sua vida normal (Wilson et al., 2009; Wade, 

1998; Duncan et al., 1996). Pacientes com lesões na região frontal frequentemente 

apresentam negligência de metas (goal neglect) (Duncan et al., 1996), uma vez que 

a organização do comportamento direcionado (seleção de ações sequenciais) está 

relacionada às funções frontais. A negligência de metas pode ser assim 

caracterizada: desconsideração das exigências para execução de uma tarefa, 

mesmo que a mesma tenha sido compreendida e lembrada (Duncan et al., 1996). 
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Assim, ainda que a memória e atenção estejam preservadas, há prejuízos nas 

funções executivas que impedem o paciente de ser capaz de monitorar seu 

comportamento para a execução de uma tarefa, mesmo que esta tenha sido 

previamente compreendida.  

As metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas / 

relevantes e com um período de tempo viável (SMART) (Bovend'Eerdt et al., 2009). 

O estabelecimento de metas é o núcleo do processo da RN; assim, neste processo 

é necessário incluir os pacientes e todos os membros envolvidos, como família e 

equipe (Wilson et al., 2009; Wade, 2008). Por exemplo, em um relato de caso com 

TCE (Wilson et al., 2009), as metas foram: explicar as consequências das lesões 

cerebrais e seu impacto na vida diária; reduzir pensamentos intrusivos; usar 

sistemas de memória e planejamento das atividades de vida independente; e utilizar 

estratégias de atenção sustentada nas atividades diárias. 

O treinamento em gerenciamento de metas (GMT) (Levine et al., 2000) é 

composto por cinco fases: orientação, seleção de metas, definição de sub-metas 

para alcançar a meta principal, memorização das sub-metas. Estes exercícios 

estruturados incentivam os pacientes a monitorar e avaliar seu próprio desempenho 

em situações da vida diária (Levine et al., 2000). Temos como exemplo as 

estratégias que incluem uma pausa nas atividades destinadas a pensar e dividir 

metas em sub-metas, tornando-as mais gerenciáveis, usando imagens mentais e 

listas de afazeres. A meta principal é ajudar as pessoas a identificarem o que 

funciona melhor para si, de modo a promover a implementação destas estratégias 

em situações cotidianas. Levine e colaboradores (2000) compararam o GMT ao 

treinamento de habilidades motoras (motor skills training ─ MST); seus resultados 

mostraram que o GMT está relacionado com a melhoria do desempenho em 

medidas de resultados semelhantes para atividades de vida diária. O uso do GMT 

também levou a bons resultados em um caso de meningoencefalite com disfunção 

executiva; neste caso, foram relatadas menores dificuldades na preparação de 

refeições e manutenção destes ganhos em longo prazo (Levine et al., 2000). 

Alfonso e colaboradores (2011) verificaram os efeitos de uma intervenção que 

combinava o GMT e a meditação mindfulness (consciente) com pacientes 

ambulatoriais dependentes de múltiplas substâncias. O Grupo Controle foi 

submetido ao tratamento usual, baseado em sessões de psicoterapia para 
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dependências, em comunidade terapêutica. O programa de intervenção consistiu em 

dois encontros semanais de 90 minutos baseados em GMT e dois encontros 

semanais de 60 minutos de meditação mindfulness, durante sete semanas, em um 

total de 35 horas. Os resultados demonstraram que os pacientes do Grupo 

Intervenção obtiveram melhor desempenho em tarefas de memória de trabalho, 

atenção seletiva, inibição de resposta e tomada de decisões; no entanto, nenhuma 

melhoria no planejamento e flexibilidade cognitiva foi observada (Alfonso et al., 

2011). Uma das principais limitações deste estudo envolve a heterogeneidade da 

amostra, caracterizada pela inclusão de dependentes de múltiplas substâncias, 

inclusive dependentes de opióides que geralmente apresentam déficits cognitivos 

distintos  (Fernandez-Serrano  et al., 2010). 

 

 2.2.2. Treinamento em resolução de problemas (Problem Solving 

Training ─ PST) 

O treinamento de resolução de problemas (Problem Solving Training ─ PST) é 

outra técnica que também utiliza estratégias de divisão e etapas para a resolução de 

problemas, adotando um processo mais gradativo, controlado e lento; o objetivo é 

substituir uma abordagem impulsiva para análises verbais sistemáticas de metas e 

meios para alcançá-las. Os pacientes são incentivados a: identificar o problema; 

separar as informações relevantes das irrelevantes; traçar conexões entre os itens 

relevantes, gerar possíveis soluções e monitorar a sua eficácia (Miotto et al., 2009; 

Manly et al. 2002; Von Cramon et al., 1991). O uso do PST tem se mostrado muito 

útil, em um estudo com pacientes com TCE com disfunção executiva; os pacientes 

submetidos a este treinamento demonstraram melhorias no planejamento de tarefas 

e nas avaliações do terapeuta de comportamento cotidiano (Miotto et al., 2009; Von 

Cramon et al., 1991).  

Um estudo realizado com 30 pacientes com lesões do lobo frontal buscou unir 

duas técnicas já descritas (GMT e PST), através da inclusão de técnicas visando a 

estimulação da atenção e a abordagem de resolução de problemas (Miotto et al., 

2009). Este programa foi composto por três etapas. A primeira (consciência do 

problema, acompanhamento e avaliação), consistiu em: identificação e registro dos 

problemas na vida cotidiana, psicoeducação sobre as lesões cerebrais e suas 
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consequências, treinamento cognitivo de diferentes tipos de atenção e uso de 

estratégias específicas para compensar os déficits de atenção. Desenvolvimento de 

um plano era o segundo componente deste tratamento e consistiu em ensinar os 

pacientes a usar um quadro de resolução de problemas e uma estratégia de 

"PARAR: PENSAR", a fim de substituir comportamentos impulsivos com ações mais 

planejadas. Na última etapa (iniciação e implementação de um plano), os 

participantes aprendiam como lidar com problemas de motivação e de iniciação 

através do uso do auxílio externo de memória como diários e lista de afazeres (“to 

do lists”), a estabeler e a seguir uma rotina diária. Os resultados demonstraram 

melhora das FE e na avaliação dos sintomas após a intervenção em medidas 

ecológicas (tarefas utilizando elementos de vida diária), com indicação de 

generalização para as atividades de vida diária, pois os pacientes eram mais 

capazes de gerir situações novas em sua vida cotidiana (Miotto et al., 2009).  

Um ensaio clínico randomizado multicêntrico (sete centros e dois contextos 

acadêmicos holandeses), com pacientes com lesão cerebral adquirida não 

progressiva (Acidente Vascular Cerebral, TCE, tumores), entre 17 e 70 anos, com 

tempo mínimo de três meses após a lesão, teve como objetivo investigar os efeitos 

de um tratamento multifacetado na Disfunção Executiva (DE), que se baseou na 

estrutura conceitual de Ylvisaker (Spikman et al., 2010). O grupo experimental foi 

submetido a três etapas. A primeira etapa foi chamada de “informação e 

conhecimento”, na qual os pacientes foram submetidos a psico-educação e 

discussão do resultado da avaliação neuropsicológica (4 a 6 sessões). A segunda 

etapa foi denominada “planejamento de metas”, em que as metas de vida diária 

tinham que ser verbalizadas explícita e concretamente (o quê, quando, onde, com 

quem e quanto tempo). Os pacientes, então, foram questionados sobre a adequação 

da ordenação dos passos das metas e encorajados a antecipar eventuais 

problemas. Ao final da segunda etapa (7 a 9 sessões), os pacientes deveriam 

estabelecer três metas relacionadas a DE (tais como melhorar a organização da 

casa, aprender a usar o transporte público, organizar atividades com a família e 

amigos). A terceira etapa (iniciativa, execução e regulação) consistia na execução 

dos planos: a iniciativa foi facilitada com recurso externo (alarme, agenda, celular); a 

execução, efetuada através do Treinamento de Solução de Problemas, objetivava 

habilitar os sujeitos em situações que pudessem surgir durante a execução dos 
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planos; já a regulação (9 a 13 sessões) consistia em anotação em folhas de 

respostas sobre monitoramento, relato e discussão do desempenho nas sessões de 

terapia (Spikman et al., 2010). O Grupo Controle foi submetido a um treinamento 

computadorizado individual de vários exercícios repetitivos com objetivo de melhorar 

o funcionamento cognitivo de forma generalizada. Estes pacientes também foram 

solicitados a formular três metas após dez sessões que eles gostariam de alcançar 

com o treino. Durante as sessões restantes, os pacientes poderiam selecionar os 

exercícios que eles julgarem mais apropriados para atingir as metas (Spikman et al., 

2010). Os grupos experimental e controle foram tratados por 20 a 24 horas de 

sessões, duas vezes por semana, durante três meses. O grupo experimental exibiu 

efeito positivo dos tratamentos sobre medidas de resultados relacionadas ao 

funcionamento cotidiano executivo após a intervenção, que perdurou mesmo após 

seis meses. O Grupo Controle apresentou melhora na escala de participação social 

(The Role Resumption List) após o tratamento, porém não manteve este ganho após 

seis meses. A reavaliação após seis meses de tratamento foi fundamental para 

demonstrar a manutenção dos ganhos da intervenção. Provavelmente os pacientes 

do grupo experimental aprenderam a planejar metas, iniciar, executar e regular o 

próprio comportamento para alcançar os objetivos e possivelmente generalizaram 

conhecimento para outras metas que não foram treinadas no programa. Uma das 

principais limitações deste estudo é que o treinamento experimental foi realizado em 

grupo e o controle de modo individual (Spikman et al., 2010), o que tem um impacto 

negativo na comparação dos resultados, uma vez que os grupos foram submetidos a 

intervenções distintas; ademais, o fato de os pacientes do grupo experimental 

estarem em grupo, por si só, pode ter influenciado positivamente nos resultados.  

 

2.2.3. Instrução de Estratégias Metacognitivas (Metacognitive Strategy 

Instruction ─ MSI) 

Uma revisão sobre as intervenções utilizadas em RN após o TCE relatou que 

as técnicas mais utilizadas eram: treinamento de múltiplas etapas, incluindo a 

instrução de estratégias metacognitivas (Metacognitive Strategy Instruction ─ MSI); 

treinamento de pensamento estratégico e treinamento de multitarefa (Kennedy et al., 

2008). O objetivo destas técnicas é promover a melhora em solução de problemas 

de vida diária, bem como planejamento, organização e execução de tarefas 
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múltiplas (Kennedy et al., 2008). Nesta revisão, foram incluídos 15 estudos: na 

maioria deles, o tratamento foi individual e o tempo de tratamento médio foi de 

aproximadamente 12 horas; todos os estudos relataram resultados positivos após o 

tratamento através de análise qualitativa e quantitativa (Kennedy et al., 2008). 

A instrução de estratégias metacognitivas (MSI) pode ser eficaz por utilizar 

instruções para ensinar as pessoas a se automonitorar, através da identificação de 

metas adequadas e previsão do desempenho em uma atividade com antecedência. 

Os participantes tentam identificar possíveis soluções com base em previsões gerais 

(baseadas em experiências passadas), automonitoração ou avaliação do 

desempenho durante uma atividade, e mudança de comportamento na escolha de 

uma estratégia. Por exemplo: pedir ao paciente para prever o seu desempenho na 

próxima tarefa ou solicitar análise do seu desempenho anterior (Kennedy et al., 

2008; Sohlberg et al., 2005).  

 

 2.2.4. Remediação Cognitiva  

Nos transtornos psiquiátricos, a remediação cognitiva tem se destacado 

principalmente no tratamento de reabilitação de pacientes com esquizofrenia. A 

remediação cognitiva refere-se ao treino comportamental baseado em intervenções 

que têm como objetivo melhorar os processos cognitivos (atenção, memória, 

funções executivas, cognição social ou metacognição) visando a durabilidade e 

generalização (Wykes et al., 2011). Em uma meta-análise que revisou 40 estudos, 

verificou-se que aproximadamente metade das abordagens eram focadas no treino e 

prática (drill and practice) e a outra metade em treino combinado com estratégias 

(drill plus strategy). Esta meta-análise sugere que resultados relacionados ao 

funcionamento de vida diária são mais bem atingidos quando a remediação cognitiva 

é adicionada a outros programas de reabilitação (Wykes et al., 2011). Todavia, os 

elementos essenciais para o sucesso do tratamento ainda permanecem 

desconhecidos e futuras pesquisas podem contribuir para determinar a 

especificidade de tais elementos. 
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2.2.5. Estratégias envolvendo programas computacionais   

Um estudo investigou os efeitos de uma reabilitação cognitiva baseada em 

treinamento através de programas de computador em uma amostra de 160 

dependentes de substâncias inseridos em um programa de tratamento residencial 

de seis meses (Fals-Stewart & Lam, 2010). O grupo experimental passou pelo 

Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation (CACR) através do software CogReHab 

(Psychological Software Services Inc), que consistia em tarefas computadorizadas 

de tempo de reação, percepção visual, resolução de problemas e memória, em que 

o grau de dificuldade variava de acordo com o desempenho do paciente. O Grupo 

Controle foi submetido ao Computer-Assisted Typing Tutorial (CATT), um 

treinamento de digitação. Ambos os treinamentos ocorreram por oito semanas, três 

vezes por semana, durante 50 minutos. As avaliações neuropsicológicas ocorreram 

logo após a finalização do CACR ou CATT e os domínios avaliados foram: atenção, 

linguagem, memória e funções executivas (Neuropsychological Assessment Battery-

Screnning Module), engajamento no tratamento (Working Alliance Inventory – Short 

form, Staff Rating Scale, The Client Assessment Summary) e comprometimento no 

tratamento (Length of Stay).  

Os resultados mostraram que os pacientes do grupo experimental (CACR) 

exibiram melhorias nas funções cognitivas avaliadas, no engajamento e no 

comprometimento com o tratamento. Após 12 meses, os pacientes do Grupo 

Intervenção obtiveram melhores resultados na diminuição da frequência do uso e em 

outros indicadores de severidade da dependência (Fals-Stewart & Lam, 2010). No 

entanto, o estudo não reportou nenhuma correlação sobre a melhora cognitiva e 

generalização desta para outras atividades, como as de vida diária. Estes achados 

foram referentes a dependentes de substâncias distintas, incluindo opiódes, que 

estavam em residências de longa permanência; assim, os dados não podem ser 

generalizados para outros contextos.   

Bickel e colaboradores (2011), também investigaram o treinamento da memória 

de trabalho através do mesmo software (CogReHab) em dependentes de 

estimulantes (cocaína, metanfetamina e ambas). O programa foi composto de quatro 

a 15 sessões (de acordo com o desempenho do participante) e as tarefas eram: 

evocação de sequência de dígitos na ordem direta e inversa, evocação de palavras 

e lista de palavras. A principal diferença entre o Grupo Intervenção (n=14) e o Grupo 
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Controle (n=13) baseou-se no fato de que o Grupo Controle recebia as respostas 

corretas do software, o que não estimulava o esforço e o treinamento da memória de 

trabalho; também a progressão dos módulos não era associada à uma 

compensação financeira. Os resultados demonstraram que os pacientes do Grupo 

Intervenção obtiveram redução de um aspecto impulsivo, sendo capazes de priorizar 

escolhas visando recompensas a longo prazo. O estudo poderia ter observado o 

impacto desta melhora na tomada de decisão em outros aspectos de vida diária para 

avaliar qual a generalização deste treinamento para outras tarefas; também não 

foram citadas medidas de seguimento que poderiam demonstrar a manutenção dos 

ganhos proporcionados pela intervenção (Bickel et al., 2011). 

 Os três estudos (Alfonso et al., 2011; Bickel et al., 2011; Fals-Stewart & Lam, 

2010) com dependentes de substâncias possuem limitações significativas, tais como 

a heterogeneidade das amostras (ex: inclusão de dependentes de opiódes que 

apresentam déficits cognitivos mais pronunciados do que dependentes de outras 

substâncias) e a escassa generalização do treinamento para outras atividades de 

vida diária. Somente o estudo de GMT e meditação (Alfonso et al., 2011) reportou 

que a manutenção dos benefícios poderia estar associada ao modelo estrutural da 

GMT (divisão de metas em submetas), ou seja, os pacientes poderiam utilizar-se de 

técnicas aprendidas. De forma geral, os estudos buscam melhorar a capacidade 

cognitiva dos pacientes, principalmente as funções executivas, mas não trabalham 

aspectos relacionados à volição, motivação e generalização. Até o presente 

momento, não foram avaliados os impactos nos sistemas de decisão da 

dependência (decision-making), sistema impulsivo associado a áreas límbicas e 

paralímbicas e o sistema executivo associado ao CPF, principalmente com estudos 

com neuroimagem. 
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Tabela 01 - Principais Estudos de Reabilitação das Funções Executivas 

Autores / 
ano 

Amostra Técnica  Duração Resultados 

Ducan  e 
col./1996  

Pacientes com 
lesões frontais  

- - Negligência de metas está 
relacionada a déficits em funções 
frontais   

Wade/1998  Sistema de 
Saúde 

Planejamento de 
metas  

- Planejamento de metas foi benéfico  

Bovend'Eerdt 
e col./2009  

TCE Metas 
SMART / GAS   

- Descrição de como escrever metas 
SMART e usar o GAS 

Levine e 
col./2000  

TCE 
(n=30) 

GMT  4 a 6 
sessões 

Melhora em medidas de 
funcionamento de vida diária 

Levine e 
col./2000  

Meningo-
encefalite 

(relato de caso) 

GMT 13 sessões Menor dificuldade em tarefa de 
cozinhar após a intervenção e 3 
meses 

Alfonso e 
col./2011  

Dependentes 
de múltiplas 

drogas (n=27) 

GMT + 
meditação 

mindfulness 

35 horas Melhoria em funções executivas 

Von Cramon 
e col./1991  

Lesão cerebral  
(n=37) 

PST (n=20)  25 sessões Melhoria em tarefas de solução de 
problemas  

Miotto e 
col./2010  

Lesão no lobo 
frontal (n=30) 

Attention &  PSA 10  sessões  Melhoria na habilidade de gerenciar 
situações novas de vida real  

Kennedy e 
col./2008  

TCE    MSI 12 horas 

(média) 

Resultados positivos imediatamente 
após a intervenção 

Spikman e 
col./2010  

TCE 

 

Tratamento 
Multi-facetado  

20-24 
sessões  

 

Grupo experimental: melhoria na 
participação social e na TGA 

Wykes e 
col./2011  

Esquizofrenia  Remediação 
Cognitiva 

32 horas 
(média)  

Remediação Cognitiva oferece bons 
resultados, especialmente se inserida 
dentro de outros programas 

Fals-Stewart 
e col./2010  

Dependentes 
de múltiplas 

drogas (n=160) 

CogReHab 20 horas  Melhorias nas funções cognitivas, 
engajamento e comprometimento 
com o tratamento 

Bickel e col./  

2011  

Dependentes 
de estimulantes 

(n=27) 

CogReHab 4 a 15 
sessões 

Aumento da capacidade de priorizar 
escolhas visando recompensas a 
longo prazo 

Tabela adaptada de Gonçalves e col., 2014a 

Legenda: GAS = Goal Attainment Scaling. GMT = Goal Management Training (treinamento em gerenciamento de metas). MT = 
Memory Training. MSI = Metacognitive Strategy Instruction. PST = Problem-Solving Training. PSA = Problem Solving 
Approach. SMART. TCE = Traumatismo Crânio Encefálico, TGA = Treatment Goal Attainment 
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2.3. Jogos de tabuleiro (xadrez) e seu papel na reabilitação neuropsicológica  

Dentre as atividades que podem ser utilizadas para a Reabilitação 

Neuropsicológica (RN) estão os jogos de tabuleiro (xadrez). Os jogos propiciam ao 

indivíduo arquitetar estratégias que agilizam a autorregulação cognitiva e afetiva, 

pois promovem um contexto facilitador no qual o indivíduo encontra espaço para 

reorganizar padrões comportamentais inadequados ou regredidos, inclusive em seus 

aspectos socioculturais e morais (Oliveira, 2004).  

O estudo de Atherton e colaboradores (2003) foi realizado com sete indivíduos, 

do sexo masculino, entre 24 e 33 anos, os quais conheciam as regras principais do 

xadrez e foram considerados novatos. O objetivo desta pesquisa foi explorar, 

através de imagens de RMf, as principais áreas corticais envolvidas na análise das 

posições das peças de xadrez, bem como na formação de estratégias. Os sujeitos 

foram apresentados a três estímulos diferentes, por 30 segundos, durante seis 

minutos. Os estímulos eram: um tabuleiro sem peças, um com peças organizadas 

aleatoriamente e um com as peças na metade de um jogo. Exames de neuroimagem 

funcional foram realizados assim que um novo estímulo era apresentado. Os 

resultados mostraram maior ativação na região do CPF durante a apresentação do 

tabuleiro com as peças em condição de jogo (Atherton et al., 2003). Um estudo 

anterior de Nichelli e colaboradores (1994) já indicava a presença de atividade 

cerebral em duas regiões pré-frontais: uma localizada no córtex órbito-frontal 

esquerdo e a outra no córtex frontal direito, o que sugere a importância do uso dos 

jogos de tabuleiro.  

Quando comparado o desempenho em 25 jogadores de xadrez e 25 não-

jogadores, na versão computadorizada da Torre de Londres (teste de funções 

executivas), observou-se melhor desempenho dos jogadores em tarefas de 

planejamento, o que sugere que a prática de xadrez melhora o desempenho em 

planejamento, indicando capacidade de tomar decisões vantajosas focando em 

benefícios a longo prazo (Unterrainer et al., 2006).  

Um estudo espanhol (Aciego et al., 2012) comparou o desempenho cognitivo e 

capacidade de ajustamento de alunos entre seis a 16 anos durante o ano letivo. Os 

grupos foram divididos em 170 alunos que realizaram xadrez como atividade 

extracurricular e 60 alunos que praticaram futebol ou basquete como atividade 

extracurricular. Os resultados desta pesquisa demonstraram que os alunos que 
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praticaram o jogo de xadrez exibiram melhora significativa em funções cognitivas 

avaliadas através da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças, 3ª edição 

(WISC-III), nos subtestes: Semelhanças (capacidade de abstração), Dígitos (atenção 

e memória de trabalho), Cubos e Armar Objetos (análise antecipatória) e Matrizes 

(raciocínio lógico). Sobre os aspectos sócio-afetivos, a prática de xadrez foi 

associada a melhora em ajustamento acadêmico e pessoal, além da capacidade de 

enfrentamento em escalas pontuadas pelos professores (Aciego et al., 2012).  

Estudos preliminares (Demily & Franck, 2008) têm demonstrado a eficácia de 

jogos de tabuleiro na melhoria do funcionamento cognitivo. Demily e colaboradores 

(2009) realizaram um estudo com 26 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, 

divididos em dois grupos. Um dos grupos recebeu tratamento convencional (sem 

reabilitação neuropsicológica) e o outro grupo treinou xadrez, duas vezes por 

semana, durante cinco semanas. Os grupos foram avaliados antes e depois do 

tratamento, através de uma bateria neuropsicológica (TMT, WCST e SCWT). Os 

resultados sugeriram que jogar xadrez por dez horas auxilia na recuperação das 

funções executivas dos pacientes (Demily et al., 2007).  

Em um estudo realizado por nosso grupo, com uma amostra de 41 pacientes 

com diagnóstico de abuso ou dependência de substâncias, divididos em dois 

grupos, sendo o grupo A de pacientes do SUS - Sistema Ùnico de Saúde (n = 29) o 

grupo B de pacientes particulares (n = 12), foi observado que dependentes de 

substâncias provenientes do SUS, de convênios e de atendimentos particulares 

podem aderir de maneira semelhante a atividades com jogo de xadrez (Gonçalves et 

al., 2011).  

 

2.3.1. Xadrez Motivacional  

O Xadrez Motivacional (XM) consiste em um novo modelo no qual se utiliza o 

jogo de xadrez como uma ferramenta para promover a estimulação de funções 

cognitivas, desde as mais simples até as mais complexas, aliada a técnicas de 

Entrevista Motivacional (EM) com o intuito de generalizar situações que ocorreram 

no jogo para situações de vida diária (Gonçalves et al., 2014b).  

Inicialmente busca-se estimular a memória de trabalho verbal, que é uma 

função composta por um sistema de controle, a central executiva, e dois sistemas de 

armazenamento: o componente visuo-espacial e a alça fonológica (Baddeley, 2003). 
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Acredita-se que durante a prática do jogo de xadrez ocorre o recrutamento desta 

habilidade, como também, através da mediação promovida pelas discussões, que 

facilitam a generalização. A memória de trabalho consiste em um complexo sistema 

de integração que promove o armazenamento temporário e a manipulação das 

informações necessárias para tarefas cognitivas complexas como linguagem, 

compreensão, aprendizado e capacidade de abstração (Baddeley, 2003). Esta 

função deve ser estimulada ao longo de todo o jogo de xadrez, desde o 

posicionamento das peças no tabuleiro corretamente, durante o 

armazenamento/recuperação das regras de movimentação das peças, na síntese 

visual do tabuleiro para explorar quais seriam os movimentos possíveis de cada 

jogador, até o planejamento mais complexo de uma sequência de jogadas com o 

intuito de capturar o rei adversário. Da mesma maneira, ao longo da mediação 

através das discussões baseadas em EM, os pacientes estimulam a memória de 

trabalho, através da linguagem e compreensão, quando solicitados a descrever o 

comportamento exibido durante o jogo; e também utilizam a capacidade de 

abstração nestas discussões em que correlacionam as situações exibidas durante a 

atividade com as de vida diária, a fim de associar as desvantagens dos 

comportamentos anteriormente apresentados com as vantagens dos pretendidos 

através da possibilidade da mudança (Gonçalves et al., 2014b).  A inserção dessa 

mediação foi fundamental para estimular a generalização da aprendizagem restrita 

ao jogo para as reflexões e o desenvolvimento de estratégias a serem aplicadas na 

vida diária, uma vez que (a melhoria cognitiva proporcionada pelo xadrez), por  si só, 

parece não produzir impacto (nas funções de vida diária) nas funções cognitivas de 

uma maneira geral (Unterrainer et al., 2011). Os pacientes foram estimulados a parar 

e pensar antes de executar suas jogadas, a fim de poder ter um desempenho focado 

em benefícios a longo prazo, além de transpor situações que ocorrem durante as 

atividades para situações de vida diária. 

Especialmente no caso dos dependentes de substâncias, isto reforça a 

possibilidade de utilização destas estratégias para a reabilitação de funções do CPF, 

além de parecer ser um caminho terapêutico promissor e que pode ser facilmente 

utilizado em clínicas públicas e particulares no tratamento da dependência. Nosso 

trabalho recentemente publicado foi o primeiro a buscar uma integração entre o 

treinamento de aspectos cognitivos com o desenvolvimento de aspectos 
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motivacionais, com impacto positivo nas funções cognitivas dos pacientes 

(Goncalves et al., 2014b). Até o momento, no entanto, não está claro se tais 

mudanças poderiam exercer impacto ou auxiliar de modo mais incisivo na aderência 

ao tratamento e na recuperação dos pacientes com DS.  
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3. Objetivos e Hipóteses 

3.1. Objetivo Geral 

Desenvolver, aplicar e testar um novo modelo de estimulação cognitiva das 

funções executivas (Xadrez Motivacional) através do uso de jogos de tabuleiro e 

técnicas de Entrevista Motivacional em dependentes de cocaína/crack. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

I. Avaliar a viabilidade da aplicação da nova abordagem para estimulação 

cognitiva.  

II. Investigar o impacto do xadrez motivacional em memória de trabalho, 

planejamento e tomada de decisões.  

III. Investigar a aderência ao tratamento e manutenção da abstinência pós-

internação dos pacientes do grupo xadrez motivacional.   

 

3.3. Hipóteses 

I. O xadrez motivacional é uma abordagem viável de ser implementada em uma 

enfermaria com pacientes dependentes de cocaína /crack. 

II. A participação em 10 encontros de xadrez motivacional está associada à 

melhoria do funcionamento em memória de trabalho, planejamento e tomada de 

decisões. 

III. Participar das atividades de XM aumentam a probabilidade de manter-se no 

tratamento e de permanecer abstinente após a internação.   
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4. Métodos  

 

4.1. Casuística e aspectos éticos 

Os participantes do estudo foram provenientes da enfermaria do 

Comportamento Impulsivo (ECIM) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

– FMUSP. Eles estavam inseridos no tratamento convencional do Programa do 

Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Outras Drogas (GREA), com foco na 

manutenção da abstinência. 

Todos os participantes da pesquisa foram voluntários e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, indicando a autorização e a compreensão de 

todos os aspectos da investigação, conforme a Resolução Nº 196/96 sobre a 

pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde (1996). Os 

aspectos da investigação foram explicados aos sujeitos pelo profissional 

responsável pelas atividade de estimulação cognitiva na enfermaria. 

 

4.2. Características da Amostra 

Todos os pacientes incluídos na amostra apresentavam as seguintes 

características: 

a) preenchimento dos critérios do DSM-IVTR (American Psychiatric Association, 

2003) para dependência de cocaína/crack através da Entrevista Clínica Estruturada 

para o DSM-IV – SCID (Del-Ben et al., 2001);  

b) idade entre 18 e 45 anos;  

c) escolaridade mínima: ensino fundamental I completo (até a quarta série). 

Os critérios de exclusão do protocolo foram: 

a) comorbidade diagnóstica com quadros psiquiátricos do Eixo I, tais como 

esquizofrenia, demência, depressão maior (grave), transtorno afetivo bipolar;  

b) históricos de traumatismo crânio-encefálico com perda de consciência por 

período maior que uma hora e/ou outros problemas neurológicos;  

c) problemas médicos que comprometem de alguma forma o sistema nervoso 

central; 

d) inteligência estimada em QI < 70 (através do WASI); 

e) sujeitos que não estavam entre 3 a 10 dias de abstinência.  
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4.3. Procedimentos 

Quando um paciente que preenchia os critérios de inclusão era admitido na 

enfermaria, ele era convidado a participar do protocolo de pesquisa. Após a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, era realizado o teste 

toxicológico.  

Todos os participantes foram submetidos a teste toxicológico em urina para 

detecção de maconha, cocaína/crack e anfetamina. Para a participação da pesquisa 

o indivíduo deveria ter uso recente da substância confirmado através do resultado 

positivo para cocaína/crack no início do tratamento. Na primeira semana de 

internação era realizada a SCID (por um profissional com treinamento especifico 

para esta escala) e a Escala de Severidade para Dependência (ASI-6), 

individualmente (Kessler  et al., 2012). Após resultado negativo do teste toxicológico 

o participante realizava a avaliação inicial (T0) que consistia em escalas de 

autopreenchimento e avaliação neuropsicológica (Tabelas 03 e 04). Após T0, o 

paciente participava de dez encontros de estimulação cognitiva (Grupo Intervenção 

ou controle ativo) realizados na ECIM do IPq-HC-FMUSP. Os encontros tiveram 

duração de 90 minutos cada, ao longo de duas semanas e meia. Em seguida, os 

participantes eram submetidos à avaliação final (T1), que consistia de avaliação 

neuropsicológica e preenchimento de escalas após três semanas. 

 

Tabela 02 - Instrumentos de triagem 

Instrumentos de triagem Funções ou sintomas avaliados 

SCID-I/P  Entrevista clínica semi-estruturada para o DSM-IVTR será 
utilizada para estabelecer diagnósticos psiquiátricos  (Del-Ben et 
al., 2001) 

Raciocínio Matricial (WASI) Análise, planejamento e organização visoconstrutiva  (Wechsler, 
1981) 

Vocabulário + 
Raciocínio Matricial (WASI) 

Eficiência intelectual estimada  (Wechsler, 1981) 

 

A SCID (Entrevista clínica estruturada segundo os critérios propostos pelo 

DSM-IV) é uma entrevista clínica semi-estruturada utilizada para estabelecer 

diagnósticos psiquiátricos referentes ao Eixo I do DSM-IV. No início, há questões 

mais gerais, com o objetivo de rastrear sintomas psiquiátricos envolvendo os 
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transtornos do Eixo I, seguidas de perguntas referentes aos Transtornos de Humor, 

Psicoses e Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), obrigatórias. Há blocos 

facultativos, que são aplicados de acordo com a pontuação nas questões de 

rastreio; são eles: abuso e dependência de substâncias, transtornos de ansiedade e 

transtornos alimentares, que correspondem às categorias diagnósticas  (Del-Ben et 

al., 2001).  

As escalas Wechsler são as mais utilizadas como medidas de funcionamento 

intelectual (Wechsler, 1981). A díade dos subtestes de Vocabulário e Raciocínio 

Matricial da Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) proporciona o valor 

estimado do QI – Quociente de Inteligência (Wechsler, 1981) e possui boas 

propriedades psicométricas. O subteste Vocabulário consiste em uma lista de 

palavras em que o sujeito deve dizer o significado das mesmas; todos os 

significados encontrados em dicionários são válidos. Este subteste avalia as 

habilidades verbais e aspectos da inteligência cristalizada. O subteste Raciocínio 

Matricial é composto por figuras incompletas em que o sujeito deve escolher qual 

figura melhor completa o desenho dentre as cinco opções apresentadas.  

 

Tabela 03 - Escalas de autopreenchimento utilizadas 

Escala Sintomas avaliados 

Escala de Depressão de Beck (BDI) Sintomas de depressão (Andrade et al., 2001)  

Inventário de Ansiedade Traço e 
Estado (IDATE) 

Estado de ansiedade e traço de ansiedade (Fioravanti et al., 
2006) 

Escala de Ajustamento Social (EAS) Avaliação da Rotina e do ajuste social nas duas últimas 
semanas (Gorenstein  et al., 2002)  

Escala de Impulsividade de Barratt 
(BIS 11) 

Impulsividade em 3 sub-áreas: atenção, ausência de 
planejamento e impulsividade motora (Malloy-Diniz et al., 
2010)               

Wender Utah Rating Scale (WURS) Sintomas de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
na infância (Wender et al., 1981; McCann et al., 2000) 

Adult Self-Report Scale (ASRS) Sintomas de TDAH na idade adulta (Mattos et al., 2006) 

Avaliação da Qualidade de Vida 
(WHOQOL) 

Avaliação da satisfação referente às habilidades físicas e 
psicológicas, e as condições sociais e do meio ambiente  
(Fleck et al., 2000) 

  

A Escala de Depressão de Beck é uma escala para rastrear sintomas 

depressivos através de autorrelato. O sujeito analisa 21 questões de quatro itens de 



46 

 

múltipla escolha apresentadas em uma única folha e escolhe a resposta mais 

apropriada para ele. As frases referem-se a sintomas relacionados à tristeza, 

pessimismo, ideação suicida, irritabilidade, culpa, insônia, perda de apetite e peso 

(Andrade et al., 2001). Quanto menor a pontuação, menor é a presença de sintomas 

depressivos na última semana.    

O IDATE é um instrumento de autoaplicação que avalia dois componentes de 

ansiedade, separadamente: 1) estado de ansiedade, que se refere ao estado 

emocional transitório, caracterizado pelos sentimentos subjetivos de tensão e que 

podem variar em intensidade, no decorrer do tempo; 2) traço de ansiedade, que se 

refere a uma disposição relativamente estável, em resposta ao estresse com 

ansiedade e tendência a perceber uma gama mais ampla de situações como 

ameaçadoras  (Fioravanti et al., 2006). Quanto menor a pontuação, menor é a 

presença de sintomas ansiosos  referentes a traço e a estado.    

A Escala de Ajustamento Social (EAS) é um instrumento composto de 42 itens 

que avalia a performance afetiva e instrumental nas duas últimas semanas da 

aplicação em sete áreas principais do funcionamento, tais como: trabalho, social, 

atividades de lazer, relacionamento com família, função como cônjuge, função 

materna/paterna membro de uma unidade familiar e adequação econômica. O 

resultado final é obtido através da soma de todos os escores de todos os itens que 

foram avaliados, que são divididos pela soma do número de itens  (Gorenstein  et 

al., 2002).  

A Escala de Impulsividade de Barrat (BIS 11) é uma escala de autoaplicação 

composta de 30 itens, com questões que fornecem um escore de impulsividade e 

três subescores: atenção, ausência de planejamento e impulsividade motora 

(Malloy-Diniz et al., 2010). O resultado final é obtido através da soma de todos os 

escores de todos os itens que foram avaliados: quanto maior a pontuação, mais 

elevado o nível de impulsividade. 

A Wender Utah Rating Scale (WURS) é uma escala composta de 25 itens, 

utilizada para avaliar a presença de sintomas de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) na infância. Os pacientes são instruídos a 

classificarem frases (como: “Quando eu era criança ... eu era ... eu tinha...”) entre 

“nada/muito pouco”, “um pouco”, “moderadamente”, “muito” e “bastante/totalmente”  

(Wender et al., 1981; McCann et al., 2000). Quanto maior a pontuação, mais 
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sintomas de TDAH estavam presentes na infância.  

A Adult Self-Report Scale (ASRS) é composta por 18 questões relacionadas ao 

critério A de diagnóstico de TDAH do DSM-IVTR: é necessário classificar as 

afirmações em: “nunca”, “raramente”, “algumas vezes”, “frequentemente” e “muito 

frequentemente”. A ASRS é  dividida em parte A (sintomas de atenção) e B 

(sintomas de hiperatividade)  (Mattos et al., 2006). Quanto maior a pontuação, maior 

o número de sintomas atuais de TDAH.  

A Avaliação da Qualidade de Vida (WHOQOL) é um instrumento da OMS – 

Organização Mundial de Saúde que visa investigar a satisfação e bem estar do 

indivíduo através de 26 questões referentes às habilidades físicas e psicológicas, e 

às  condições sociais e do meio ambiente (Fleck et al., 2000). Quanto maior a 

pontuação, melhor o nível de satisfação com a qualidade de vida. 

A ASI-6 avalia o impacto e a gravidade do uso de substância, em nove áreas-

problema: médica, ocupacional, legal, sócio-familiar, psiquiátrica, álcool, outras 

drogas, filhos e traumas (Kessler et al., 2012). 

 

Tabela 04 - Testes neuropsicológicos utilizados 

Testes 
neuropsicológicos 

Funções avaliadas 

Trail Making Test (TMT)  
Parte A e B 

Velocidade de atenção, atenção seletiva, sequência e flexibilidade mental 
(Spreen & Strauss, 1998) 

Stroop Color Word Test 
(SCWT) – Partes I, II, III 

Atenção seletiva, flexibilidade cognitiva e controle inibitório (Spreen & Strauss, 
1998)  

Wisconsin Card Sorting 
Test (WCST) 

Capacidade de abstração, flexibilidade cognitiva e automonitoramento  
(Spreen & Strauss, 1998)  

Dígitos Ordem Direta 
(WMS-R) 

Amplitude de atenção (Lezak et al., 2004)  

Dígitos Ordem Inversa 
(WMS-R)  

Memória de trabalho (Lezak et al., 2004)  

Cubos de Corsi  (WMS-III) Memória operacional visual (Wilde et al., 2004) 

FAS – Fluência Verbal Linguagem, controle mental e funções frontais  (Spreen & Strauss, 1998)  

Cópia da Figura 
Complexa  de Rey 

Praxia construtiva, organização e planejamento visuoespacial  (Lezak et al., 
2004)  

Reprodução de Memória 
da Figura Complexa de Rey 

Memória de curto prazo; sensível a déficits neuropsicológicos leves (Lezak et 
al., 2004)  

Iowa Gambling Task (IGT) Tomada de decisões (Cunha et al., 2011; Bechara et al., 2001) 

BADS  Bateria ecológica de funções executivas (Verdejo-Garcia & Perez-Garcia, 2007) 

Bateria de Avaliação 
Frontal (FAB) 

Capacidade de abstração, flexibilidade cognitiva, coordenação motora, 
suscetibilidade à distração, controle inibitório e autonomia (Cunha et al., 2010)  

Legenda: WMS-R = Wechsler Memory Scale – Revised Edition, WMS-III Wechsler Memory Scale – Third Edition, 
BADS = Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. 
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O Trail Making Test (TMT) é um teste de velocidade de processamento, 

atenção dividida, sequência e flexibilidade mental, através de procura visual e 

funções motoras. O TMT é divido em duas partes: a primeira é chamada de Parte A, 

na qual o sujeito deve ligar números, na sequência correta, no menor tempo 

possível; a Parte B é composta de números e letras e o examinando deve ligar 

alternadamente um número e uma letra, em ordem crescente e alfabética, 

respectivamente, no menor tempo possível (Spreen & Strauss, 1998). 

O Stroop Color Word Test (SCWT) avaliou a capacidade que cada pessoa tem 

de alterar sua percepção do cenário conforme as mudanças das exigências e de 

suprimir a resposta habitual em favor de uma não-usual  (Spreen & Strauss, 1998). 

É uma medida de velocidade de processamento, flexibilidade cognitiva e controle 

inibitório. A versão utilizada consiste em três cartões brancos, cada um contendo 10 

linhas de cinco itens. O teste é dividido em três partes: Parte I, na qual o 

examinando identifica as cores que estão pintadas em retângulos; Parte II, em que 

há palavras escritas em cores e o indivíduo deve identificar as cores com as quais 

as palavras estão escritas;  e Parte III, constando de cores escritas e pintadas de 

cores diferentes – o sujeito deve falar a cor em que a palavra está escrita, inibindo 

assim o impulso de ler. A Parte III  é utilizada para avaliar o controle inibitório. 

Quanto menor o tempo e menor a quantidade de erros, melhor o desempenho. 

O Wiscosin Card Sorting Test (WCST) tem como objetivo acessar a habilidade 

de formar conceitos abstratos, mudar e manter o setting cognitivo e a capacidade de 

automonitoramento (Spreen & Strauss, 1998). O WCST é uma medida considerada 

gold-standard (padrão-ouro) das funções executivas. O teste consiste em quatro 

cartões de estímulos, colocados em frente ao sujeito. O primeiro com um triângulo 

vermelho, o segundo com duas estrelas verdes, o terceiro com três cruzes 

vermelhas e o quarto com quatro círculos azuis. Entregam-se 64 cartas ao sujeito 

contendo desenhos similares aos que estão à sua frente, variando nas mesmas 

cores, forma geométricas e quantidades. Solicita-se que combine as cartas da pilha 

com as que estão em cima da mesa e é dito apenas se a combinação está certa ou 

errada. A capacidade de abstração está relacionada ao processo de percepção das 

categorias das cartas: cor, forma e número. A flexibilidade mental e capacidade de 

automonitoramento são avaliadas pelos tipos e quantidade erros; quanto maior o 

número de categorias corretas (10 acertos seguidos) e menor a quantidade de erros 
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perseverativos (erros que persistem, a despeito do feedback do examinador de que 

a resposta estava errada), melhor o desempenho. 

Os Dígitos das baterias Wechsler de Inteligência (WAIS) e Memória (WMS) são 

comumente utilizados para medir amplitude de armazenamento verbal imediato. 

Compreendem dois subtestes distintos, chamados de Dígitos Ordem Direta (DD) e 

Dígitos Ordem Inversa (DI), sendo que cada um envolve atividades mentais 

distintas. 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 (DD) e na 

ordem inversa (DI)  (Lezak et al., 2004). O DD e DI foram utilizados para examinar a 

amplitude de atenção e a memória de trabalho, respectivamente; quanto maior a 

quantidade de estímulos que são evocados na ordem direta e inversa, melhor o 

desempenho.  

O Cubo de Corsi consiste em nove blocos colocados em uma posição aleatória 

em um tabuleiro. Cada vez que o examinador tocar os blocos em uma sequência 

previamente determinada, o paciente deve tentar reproduzir a mesma ordem que foi 

feita pelo examinador (Wilde et al., 2004). Através desta atividade foi avaliada a 

amplitude atencional e a memória operacional visual; quanto maior o número de 

estímulos armazenados e reproduzidos, melhor o desempenho.  

O FAS tem como objetivo avaliar a produção espontânea de palavras que 

comecem com letras específicas (F, A e S), em um determinado período de tempo 

(um minuto) e que respeitem regras especificas (excluir nomes próprios e repetição 

de radicais de palavras). Para realizar este teste, não há a exigência de um material 

especifico, a não ser um cronômetro simples (Spreen & Strauss, 1998). O FAS foi  

utilizado para avaliar a fluência verbal (linguagem): quanto maior o número de 

palavras corretas evocadas de acordo com as instruções, melhor o desempenho.   

A cópia da Figura Complexa de Rey é uma tarefa de reprodução de uma figura 

gráfica geométrica complexa em uma folha de papel. Cada vez que o examinando 

copia uma parte referente a uma subestrutura da figura (micro ou macroestrutura), 

deve-se mudar a cor do lápis. Assim, avalia-se também a estratégia, a elaboração 

perceptiva e a organização . A reprodução de memória da Figura Complexa de Rey 

é solicitada ao examinando 30 minutos após a reprodução da figura que lhe foi 

mostrada inicialmente. Esta tarefa é sensível a déficits neuropsicológicos leves e 

avalia a memória. Em ambas as tarefas, quanto maior o número de detalhes 
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desenhados e posicionados corretamente, melhor o desempenho  (Lezak et al., 

2004). 

O Iowa Gambling Task (IGT) é uma tarefa neuropsicológica desenvolvida para 

simular situações de tomada de decisão parecidas com as da vida real, que exigem 

que o sujeito avalie simultaneamente os custos e os benefícios de suas decisões 

(Cunha et al., 2011; Bechara et al., 2001). Durante a tarefa, os indivíduos devem 

escolher uma carta de cada vez, das que estão disponíveis nos blocos (A, B, C e D). 

A tarefa exige que os indivíduos façam 100 escolhas, e a cada uma delas, podem 

ganhar ou perder uma determinada quantia fictícia de dinheiro. Dois dos blocos (A e 

B) representam ganho alto e imediato, mas em longo prazo a perda é maior, e, 

portanto, são os blocos considerados “desvantajosos”. Em contraste, os outros dois 

blocos (C e D) oferecem ganhos mais baixos, mas, em longo prazo, as perdas são 

menores: C e D são considerados “vantajosos”. Com o decorrer da tarefa, os 

voluntários saudáveis aprendem a priorizar os blocos “vantajosos”, em detrimento 

dos blocos “desvantajosos”  (Cunha et al., 2011; Bechara et al., 2001). Quanto maior 

a pontuação no netscore (o número de escolhas de cartas referentes aos blocos C e 

D menos o número de escolhas de cartas referentes aos blocos A e B; (netscore = 

[C+D] – [A+B]), melhor o desempenho. 

A Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) é uma 

bateria composta por seis subtestes que expõem o sujeito a estímulos que tendem a 

ser mais semelhantes com situações realistas e de vida diária (Verdejo-Garcia & 

Perez-Garcia, 2007). O primeiro subteste avalia a flexibilidade mental e controle 

inibitório, primeiro se estabelece um padrão de respostas para cartas de baralho e 

depois é solicitada a mudação para outro padrão de resposta. O segundo subteste 

baseia-se em uma tarefa prática de solução de problemas: o participante deve retirar 

um pedaço de cortiça do fundo de um tubo, através da utilização de materiais para 

manipulação e de acordo com regras determinadas. O terceiro subteste o sujeito 

precisa fazer um caminho para mostrar por quais locais caminharia para achar suas 

chaves em um campo de futebol envolvendo assim a aplicação de estratégias para 

solução de problema. O quarto subteste é composto de quatro questões que avaliam 

a habilidade de estimar o tempo necessário para uma série de atividades da vida 

real. O quinto subteste é baseado em uma atividade de planejamento, que fornece 

informações sobre a habilidade do participante de planejar uma rota que o permita 
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visitar de seis a 12 locais em um Zoológico. O último subteste envolve planejamento 

de comportamento, programação de tarefas e supervisão de ações: consiste em três 

tarefas simples como, por exemplo narrar eventos, nomear desenhos e resolver 

problemas aritméticos (Verdejo-Garcia & Perez-Garcia, 2007). A pontuação é 

efetuada através da soma de todos os subtestes (0 = pior desempenho, 4 = melhor 

desempenho possível); assim, quanto mais alto o escore, melhor o desempenho. 

A Bateria de Avaliação Frontal (FAB) é um instrumento novo para a avaliação 

neuropsicológica que tem se provado útil no rastreamento de problemas nas funções 

executivas, associadas com o funcionamento do CPF. A avaliação é composta de 

seis subtestes que examinam a capacidade de abstração (semelhanças entre 

palavras), flexibilidade cognitiva (fluência verbal, coordenação motora (reprodução 

de séries de movimentos bimanuais), suscetibilidade à distração (reproduzir 

movimentos através de instruções conflitantes: “Toque duas vezes na mesa quando 

eu tocar uma vez” e “Toque duas vezes na mesa quando eu tocar uma vez”), 

controle inibitório (obedecer à instrução: “Não bata quando eu bater duas vezes” e 

autonomia ambiental (não apresentar comportamento neurológico frontal de tocar as 

mãos do examinador, que se colocam acima das mãos do paciente com a palma 

para cima em seus joelhos, após a instrução: “Agora, não tome minhas mãos”) 

(Cunha et al., 2010). A pontuação final é efetuada através da soma dos subtestes; 

quanto mais alto o escore, melhor o desempenho.  

 

4.3.1.  Grupo Intervenção  (Xadrez Motivacional) 

O Grupo Intervenção foi submetido ao Xadrez Motivacional através do uso de 

jogos de xadrez e discussões baseadas em estratégias de EM (Goncalves et al., 

2014b; Miller & Rollnick, 2002). As atividades foram realizadas em grupo, após a 

apresentação inicial dos membros; as regras do jogo de xadrez foram explicadas 

aos participantes que também foram encorajados a participar desta explicação. Uma 

descrição destes procedimentos também ser encontrada em Gonçalves e 

colaboradores (2014b). Foi entregue a cada participante uma folha com as regras 

escritas, para consulta em caso de dúvidas. Esta folha funcionou como auxilio 

externo de memória de trabalho. O grupo foi divido em duplas e os participantes 

jogavam durante uma hora.  
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Em seguida, ocorreu um processo de mediação embasado em estratégias de 

EM (Miller & Rollnick, 2002), por cerca de trinta minutos, com o objetivo de estimular 

a tomada de decisões saudáveis, com foco no futuro e nos comportamentos 

vantajosos de longo-prazo em contraposição aos comportamentos imediatistas e de 

alto risco, através da ampliação de repertório, identificação de situações de risco e 

protetoras, além do treino e planejamento para conseguir controlar os impulsos. Os 

princípios da EM abordados nesta etapa foram: 1) “fornecer informações” (giving 

information): os participantes assistiam a uma apresentação em Powerpoint sobre a 

estimulação cognitiva promovida pela atividade, efeitos do consumo de substâncias 

no cérebro e déficits cognitivos; 2) “desenvolver discrepância” (develop discrepancy): 

os pacientes relatavam suas experiências na atividade e eram incentivados a 

relacionar estas com experiências de vida diária, como por exemplo, a importância 

de assimilação, manutenção e seguimento às regras estipuladas relacionando as 

regras do jogo com as da vida pessoal; as funções de cada peça do jogo de xadrez 

e a semelhança com as funções sociais, familiares e de trabalho, a fim de promover 

reflexão e sinalizar estrutura/apoio para prevenção; e o impacto que cada 

movimento tem a curto, médio e longo prazo, pela relação destes aspectos com os 

comportamentos na vida diária de cada participante; 3) “apoiar a autoeficácia” 

(support self-efficacy): os pacientes foram encorajados a transpor situações que 

ocorriam durante o jogo para situações de vida diária, como: jogadas que geram 

prazer imediato comparadas às jogadas com planejamento; importância de traçar 

estratégias para manutenção da abstinência; interferência das emoções no 

desempenho durante o jogo e também na vida; fatores externos como 

desencadeadores de emoções que levam a jogadas desvantajosas; dificuldades em 

lidar com as frustrações; importância de planejamento detalhado da rotina após a 

alta e para evitar recaídas (é fundamental ter um planejamento de quais são os 

locais/pessoas que devem ser evitados e também dos recursos que podem ser 

utilizados em situações de fissura); estabelecimento de metas; situações de risco; 

situações protetoras; utilização de todas as ferramentas disponíveis: no jogo e na 

vida.  
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Tabela 05 - Modelo dos temas gerais abordados nos encontros e das apresentações 
realizadas no Xadrez Motivacional 

Encontro 
Temas abordados sobre o jogo de 

xadrez 
Temas abordados nas discussões 
(Apresentações em PowerPoint) 

1º  Encontro Explicação das regras Ativação cerebral e o jogo de xadrez 

2º  Encontro Jogadas especiais  
(promoção do peão)  

Ação da cocaína no sistema de nervoso 
central  

3º  Encontro Desenvolvimento de peças  
(cavalo e bispo) 

Funções neuropsicológicas e regiões 
cerebrais (Córtex Pré Frontal) 

4º  Encontro Jogadas especiais (roque) Atenção e rastreamento visuoespacial  

5º  Encontro Jogadas especiais  
(tomada em passant) 

Déficits em atenção associados ao 
consumo de cocaína 

6º  Encontro Antecipação de jogadas Funções executivas 

7º  Encontro Análise da última jogada do adversário 
(alguma peça em risco) 

Déficits em funções executivas 
associados ao consumo de cocaína 

8º  Encontro Jogadas vantajosas e desvantajosas  Tomada de decisão 

9º  Encontro Situações de empate  Déficits em tomada de decisão 
associados ao consumo de cocaína 

10º  Encontro Xeque mate Déficits Neuropsicológicos e o tratamento  

 

4.3.2. Grupo Controle 

O Grupo Controle foi composto de atividades recreativas visando estimular 

funções mais básicas, tais como a atenção simples (por exemplo, seguir uma 

sequência simples de ações), funções visuais e coordenação motora. Foram 

estruturadas dez atividades utilizando papel cartão, papel panamá, cartolina, fitas de 

pano, caixas de leite longa vida, miçangas, lápis de cor, canetas esferográficas, tinta 

guache. Dentre as atividades propostas, foram confeccionados: um quebra-cabeça, 

uma pequena sacola a partir de uma embalagem de leite longa vida, um marcador 

de páginas, um barco através de técnica de dobradura, um porta guardanapos 

utilizando palito de sorvete, um chaveiro de miçangas, além de trabalhos de cópia de 

pinturas famosas. 
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Grupo Intervenção 

abril/2011 a 
janeiro/2012 

4.3.3. Sequência dos grupos ao longo do estudo 

Os grupos intervenção e controle ocorreram exatamente nos mesmos horários. 

A  primeira etapa do Grupo Intervenção ocorreu de abril de 2011 à janeiro de 2012 e 

a segunda etapa ocorreu de dezembro de 2012 à setembro de 2013. A primeira 

etapa do Grupo Controle ocorreu entre março e agosto de 2012 e a segunda etapa 

ocorreu entre outubro de 2013 e março de 2014, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Sequência dos grupos ao longo do estudo 

 

 

 

 

 

4.4.3. Acompanhamento 

Os pacientes que participaram do projeto foram acompanhados através de 

contato telefônico após um, três e seis meses da avaliação final; neste contato, os 

pacientes e/ou familiares foram questionados sobre a aderência ao tratamento e a 

manutenção da abstinência. 

 

4.4. Análise Estatística  

Utilizou-se o teste exato de Fisher para verificação das diferenças entre as 

variáveis categóricas, na comparação dos dados sociodemográficos, clínicos, 

consumo de substância e seguimento (aderência ao tratamento e manutenção da 

abstinência), assim como para a avaliação neuropsicológica inicial entre os grupos 

(intervenção e controle). Para as variáveis contínuas, utilizou-se o Teste t de Student 

para dados em que a distribuição era normal, e o teste de Mann-Whitney para os 

dados em que a distribuição não se encontrava dentro da normalidade. A verificação 

da normalidade foi efetuada através do Teste de Kolmogorov-Smirmov.  

Grupo Controle 

março/2012 à 
agosto de 2012 

Grupo Intervenção 

dezembro/2012 à  
setembro/2013 

Grupo Controle 

Outubro/2013 à 
março/2014 
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Os resultados brutos de alguns testes neuropsicológicos foi convertido para 

percentil através da tabela normativa (Dígitos Ordem Direta e Dígitos Ordem Inversa 

[WMS-R], Cubo de Corsi [WMS-III], Figura Complexa de Rey e FAS) (Spreen & 

Strauss, 1998). Já os resultados dos seguintes testes: Trail Making Test, SCWT, 

FAB, WCST, IGT e BADS; foram transformados em z-score, calculado a partir dos 

dados normativos (Cunha et al., 2010; Cunha, 2005; Spreen & Strauss, 1998; Wilson 

et al., 1996). O z-score indica o quanto acima ou abaixo da média um escore está 

em unidades de desvios-padrão. O teste ANOVA para medidas repetidas foi 

utilizado na análise de comparação do desempenho nas tarefas neuropsicológicas e 

escalas entre a avaliação inicial e final (T0 vs. T1) e na análise de interação entre as 

tarefas neuropsicológicas e escalas, e avaliação inicial e final e os grupos (T0/T1 vs. 

Grupo). Por fim, realizou-se uma análise complementar envolvendo a ANOVA, com 

controle das variáveis que diferiram nas comparações anteriores. Em todas as 

comparações foi estabelecido o valor p igual ou menor que 0,05 como 

estatisticamente significativo. As análises estatísticas foram realizadas através do 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 18. 
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5. Resultados 

 

5.1. Viabilidade da intervenção 

 

5.1.1. Pacientes incluídos no Grupo Intervenção  

Cinquenta e um pacientes foram incluídos no processo de triagem, porém nove 

pacientes foram excluídos da análise final pelos seguintes motivos: diagnóstico de 

epilepsia do lobo temporal esquerda ao decorrer do protocolo, diagnóstico de 

psicose também ao decorrer do protocolo, admissão na unidade por apenas uma 

semana (não realizou a avaliação inicial e final), preenchimento de critério apenas 

para abuso de cocaína, autorelato de último com mais de 15 dias data da internação 

(um paciente); recaída na licença e alta alta hospitalar antes de completar o 

protocolo (não realizaram a avaliação final) (dois pacientes). Desta forma, para a 

análise final foram incluídos 42 pacientes no Grupo Intervenção. 

 

5.1.2. Pacientes incluídos no Grupo Controle  

Trinta e seis pacientes foram incluídos no processo de triagem, porém seis 

pacientes foram excluídos da análise final, pelos seguintes motivos: quatro tiveram 

alta hospitalar antes de completar o protocolo (não realizaram a avaliação final), um 

paciente permaneceu na unidade por apenas dez dias (não realizou a avaliação 

inicial e final), e um paciente foi diagnosticado com HIV ao decorrer do protocolo. 

Desta forma, para a análise final foram incluídos 30 indivíduos no Grupo Controle. 

Vale ressaltar que apenas um paciente se recusou a participar do protocolo.  

 

5.2. Características sociodemográficas e clínicas 

Em uma análise considerando as duas amostras em conjunto (total de 72 

dependentes de cocaína), observou-se que a maioria dos pacientes eram homens, 

destros, caucasianos, classe econômica B2 (média de pontos = 26,76) de acordo 
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com a classificação da ABEP (renda média mensal familiar de R$ 2.327,00), 

casados, possuíam em média 32 anos de idade e 12 anos de escolaridade, nível de 

funcionamento global com presença de sintomas sérios ou prejuízos graves no 

funcionamento sócio-ocupacional ou escolar (GAF = 57), nível intelectual na média 

(QI = 96) e provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Quando comparadas as 

amostras de pacientes do Grupo Intervenção com os do Grupo Controle, não foram 

observadas diferenças estatísticas em: idade, gênero, lateralidade, etnia, classe 

econômica, estado civil, anos de escolaridade, nível intelectual, avaliação global do 

funcionamento (considerando o nível de funcionamento mais baixo durante a pior 

semana nos últimos 12 meses), convênio (SUS ou Plano Privado / Particular) entre 

os grupos (Tabela 06).  

 

Tabela 06 - Dados sócio-demográficos dos pacientes dependentes de cocaína 
incluídos no Grupo Intervenção (n=42) e no Grupo Controle (n = 30). 
  

 

Legenda: Os dados estão apresentados em números brutos e porcentagem para as variáveis categóricas e em média e 
desvio padrão para as variáveis continuas. O p valor foi calculado utilizando o teste exato de Fisher para as variáveis 
categóricas, a o p valor foi calculado através do teste t de student, b o p valor foi calculado através do Mann-Whitney para as 
variáveis continuas, * p=0,05. A classificação da classe econômica foi segundos os critérios da ABEP = Associação Brasileira 
de empresas de pesquisa, GAF = Avaliação Global do Funcionamento (Global Assesment Functionning).   

 Grupo Intervenção  
(n=42) 

Grupo Controle 
(n=30) 

p 

Idade, média (±DP) 32,30  (6,93) 31,83 (6,74) 0,77 a 

Gênero 
Masculino,  n (%) 

 
36  (85,7) 

 
25  (83,3) 

 
1,00 

Lateralidade 
Destros, n (%) 

 
38  (90,5) 

 
29  (92,3) 

 
0,39 

Etnia 
Caucasiano, n (%) 
Parda / mestiça,  n (%) 
Negra,  n (%) 

 
32  (76,2) 
9  (21,4) 
1   (2,4) 

 
21  (70,0) 
5  (16,7) 
4  (13,3) 

 
0,24 

Classe Econômica (pontos),  
média (±DP) 

27,02  (8,69) 26,40  (7,00) 0,74 a 

Estado Civil 
Solteiro, n (%)  
Casado / Amasiado, n (%)  
Divorciado / separado, n (%) 

 

10  (23,8) 

15  (35,7) 

17  (40,5) 

 

7  (23,3) 

13  (43,3) 

10  (33,3) 

 

0,79 

Escolaridade (anos),  
média (±DP) 

 
12,45  (2,67) 

 
11,13  (4,12) 

 
0,13 b 

Quociente Intelectual,  
média (±DP)  

 
98,57  (14,38) 

 
92,93  (18,28) 

 
0,20 b 

GAF,  média (±DP) 55,04  (12,96) 60,30  (5,49) 0,34 b 

Convênio  

SUS, n (%) 

Plano Privado/Particular, n (%) 

 

32 (76,2) 

10 (23,8) 

 

26  (86,7) 

4  (13,3) 

 

0,36 
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Em média, para ambos os grupos, o início do uso de cocaína/crack ocorreu aos 

17 anos, com 10 anos de consumo. Os pacientes relataram ter usado esta 

substância em torno de 19 dias no último mês (precedente à internação), revelando 

ausência de diferenças quanto ao uso recente da droga. A principal via de consumo 

de cocaína foi inalada e a confirmação da abstinência através da ausência de 

metabólitos na urina (teste toxicológico) ocorreu após média de 8,54 dias em relação 

ao último uso. Não foram notadas diferenças significativas nas comorbidades 

clinicas e psiquiátricas no uso de  antipsicóticos, benzodiazepínicos, estabilizadores 

de humor, no consumo de cocaína/crack, na via de administração da droga nos 

últimos 30 dias e no contato prévio com o xadrez; porém, notou-se diferença quanto 

ao uso de antidepressivos (Tabela 07). O Grupo Controle apresentou maior número 

de pacientes que utilizavam antidepressivos na primeira avaliação (p = 0,03); 

contudo, esta diferença não foi observada na avaliação final. 
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Tabela 07 -  Dados clínicos e consumo de substâncias dos pacientes dependentes 

de cocaína incluídos no Grupo Intervenção (n = 42) e no Grupo 
Controle (n = 30) 

 
 
 

Legenda: Os dados estão apresentados em números brutos e porcentagem para as variáveis categóricas e em média e desvio 
padrão para as variáveis continuas. O p valor foi calculado utilizando o teste exato de Fisher para as variáveis categóricas e 

através do teste a t de student ou b Mann-Whitney para as variáveis continuas, * p,0,05. O intervalo entre o uso de cocaína e 
negativação refere-se ao tempo entre o último consumo relatado pelo paciente e a ausência de metabolitos na urina detectada 
através do teste toxicológico.  

 

 

 Grupo Intervenção  
(n=42) 

Grupo Controle 
(n=30) 

p 

Comorbidades Clínicas,  n (%)  6 (14,3) 5 (16,7) 1,00 

Comorbidades Psiquiátricas    

Eixo I,  n (%) 15 (35,7) 6 (20,0) 0,19 

Abuso de álcool,  n (%) 13 (31,0) 10 (33,3) 1,00 

Dependência de álcool,  n (%) 14 (33,3) 7 (23,3) 0,43 

Dependência de maconha, n (%) 16 (38,1) 13 (43,3) 0,80 

Eixo II,  n (%) 4 (9,5) 5 (16,7) 0,47 

Medicação Psiquiátrica Avaliação Inicial  

 Antidepressivo sim, n (%)    8 (19,0) 13 (43,3) 0,03*  

 Antipsicótico, sim, n (%)   11 (26,2) 10 (33,3) 0,60 

Benzodiazepinico sim, n (%)    31 (73,8) 20 (66,7) 0,60 

Estabilizador de Humor sim, n (%)   7 (16,7) 4 (13,3) 0,75  

Medicação Psiquiátrica Avaliação Final    

 Antidepressivo sim, n (%)    13 (31,0) 10 (33,3) 1,00  

 Antipsicótico sim, n (%)   16 (38,1) 9 (30,0) 0,61 

Benzodiazepinico sim, n (%)    23 (54,8) 14 (46,7) 0,63 

Estabilizador de Humor sim, n (%)   12 (28,6) 5 (16,7) 0,27  

Consumo de cocaína/crack    

 Idade de inicio 17,50 (4,44) 17,46 (3,60) 0,74 b 

Anos de uso regular 9,21 (7,78) 11,56 (6,00) 0,10 b 

Uso nos últimos 30 dias, (em dias)  18,58 (9,05) 17,61 (4,03) 0,46 b 

Via de administração, nos últimos 30 dias    

Inalada 26 (61,9) 17 (56,7) 0,80 

Fumada 9 (21,4) 10 (33,3) 0,28 

Ambas 7 (16,7) 3 (10,0) 0,50  

Intervalo: uso de cocaína e negativação 
(dias) 

8,79 (3,08) 8,20 (2,45) 0,38 b 

Contato prévio com xadrez, Sim 25 (59,5) 12 (40,0) 0,12 
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5.3. Dados da avaliação inicial (T0) Escalas de autopreenchimento e Avaliação 

Neuropsicológica 

 Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos nas escalas de depressão, ansiedade (traço e estado), funcionamento social, 

impulsividade (atenção, motor e de planejamento), déficit de atenção/hiperatividade 

(infância e idade adulta) e qualidade de vida (Tabela 08).  

 

Tabela 08 -  Dados das escalas de autopreenchimento na avaliação inicial (T0) dos 
pacientes dependentes de cocaína incluídos no Grupo Intervenção 
(n=42) e no Grupo Controle (n = 30) 

 Grupo Intervenção  
(n=42) 

Grupo Controle  
(n=30) 

p 

Escala de Depressão de Beck (BDI)   

           12,69 (10,40) 14,83 (9,29) 0,20 b 

Inventário de Ansiedade Traço e Estado (IDATE)  

IDATE  Traço   44,00 (11,05) 43,09 (9,41) 0,82 b 

IDATE  Estado  47,88 (11,39) 47,26 (10,08) 0,81 a 

Escala de Ajustamento Social (EAS)   

Total             1,61 (0,55) 1,52 (0,50) 0,47 b 

Escala de Impulsividade de Barratt (BIS) 

Atenção  21,78 (3,09) 20,76 (3,16) 0,17 a 

Motor  25,64 (3,80) 25,50 (2,40) 0,85 a 

Planejamento 29,57 (3,32) 28,96 (3,36) 0,58 b 

Total  77,00 (5,78) 75,23 (5,17) 0,51 a 

Wender Wender Utah Rating Scale      

Total            31,00 (24,72) 22,70 (15,39) 0,38 b 

Adult Self-Report Scale (ASRS)   

Total             31,90 (13,03) 33,73 (13,53) 0,56a 

Escala de Qualidade de Vida (WHOQOL)   

Físico          62,01 (20,85) 59,31 (20,18) 0,51 b 

Psicológico           53,60 (22,04) 60,55 (17,87) 0,16 b 

Social          50,31 (23,06) 53,88 (26,14) 0,49 b 

Meio Ambiente   57,85 (18,03) 60,62 (14,69) 0,49 a 

Total           57,06 (17,59) 60,13 (13,21) 0,42 a 

Legenda: Os dados estão apresentados em média e desvio padrão dos valores brutos dos testes, o p valor foi calculado através 
do teste a t de student ou  b Mann-Whitney, * p < 0,05. 
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No que se refere ao perfil neuropsicológico dos pacientes na avaliação inicial, 

de maneira geral não foram observadas diferenças de desempenho nas provas 

referentes à: amplitude de atenção verbal (Dígitos Ordem Direta) e visual (Cubo de 

Corsi – Ordem Direta), rastreamento visual (Trail Making Test – Parte A), controle 

inibitório (Stroop Color Word Test, SCWT – Parte III), memória de trabalho verbal 

(Dígitos Ordem Inversa) e visual (Cubo de Corsi – Ordem Indireta), tomada de 

decisão (Iowa Gambling Task – IGT) e fluência verbal (FAS) (Tabela 09). Entretanto, 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em: 

atenção dividida (Trail Making Test – Parte B), velocidade de processamento (SCWT 

– Partes II e II), praxia construtiva (cópia Figura Complexa de Rey) e funções 

executivas (Bateria de Avaliação Frontal – FAB, Wisconsin Card Sorting Test – 

WCST, Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome – BADS), com pior 

desempenho encontrado em pacientes do Grupo Controle.  



63 

 

Tabela 09 -  Dados neuropsicológicos na avaliação inicial (T0) dos pacientes 
dependentes de cocaína incluídos no Grupo Intervenção (n = 42) e no 
Grupo Controle (n = 30) 

 

Legenda: Os dados estão apresentados em média (desvio padrão), a percentil, b z-score. c o p valor foi calculado através do 
Mann-Whitney, d o p valor foi calculado através do teste t de student. * p < 0,05.  SCWT = Stroop Color Word Test, FAB = Bateria 
de Avaliação Frontal, WCST = Wiscosin Card Sorting Test,  BADS = Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome, IGT 
= Iowa Gambling Task. 

 

5.4. Dados Comparativos entre a Avaliação Inicial (T0) e a Avaliação Final (T1) 

─ Escalas de Autopreenchimento e Avaliação Neuropsicológica 

 Nas escalas de autopreenchimento, observaram-se melhorias dos sintomas 

depressivos e ansiosos (Idate Estado), na qualidade de vida no geral e nas áreas: 

física, psicológica, social e meio ambiente, entre a avaliação inicial e a final (T0 vs. 

T1). Entratanto, não ocorreram mudanças significativas nas medidas de ansiedade 

traço, impulsividade (atenção, função motora, planejamento e total) (Tabela 10). 

Ainda, não foi observada nenhuma melhoria entre as avaliações neuropsicológicas 

inicial e final entre os grupos (T0/T1 vs. Grupo). 

Funções Cognitivas / 
testes neuropsicológicos 

Grupo Intervenção 
(n=42) 

Grupo Controle 
(n=30) 

p 

Atenção    

Dígitos Ordem Direta a  22,28 (22,08) 14,63 (16,43) 0,10 c 

Cubo de Corsi Ordem Direta  a   30,42 (29,62) 19,70 (19,48) 0,32 c 

Trail Making Test Parte A  b                         0,10 (0,91) -0,41 (1,25) 0,08 c 

Trail Making Test Parte B  b                         -0,54 (1,63) -1,51 (2,23) 0,05* c 

Velocidade de processamento e Controle Inibitório   

SCWT Parte A  b -1,25 (1,52) -1,65 (1,56) 0,26 c 

SCWT Parte B  b -1,07 (1,60) -1,85 (1,59) < 0,01* c 

SCWT Parte C  b -0,25 (1,16) -1,04 (1,86) 0,06 c 

Memória de trabalho    

Dígitos Ordem Inversa  a 24,61 (21,62) 22,63 (23,39) 0,37 c 

Cubo de Corsi Ordem Inversa  a 27,35 (26,25) 19,03 (17,89) 0,28 c 

Praxia Construtiva / Planejamento 

Cópia Figura Complexa de Rey a 69,73 (31,08) 53,43 (32,76) 0,02* c 

Funções Executivas    

FAB  b -1,13 (3,82) -3,68 (5,81) 0,02* c 

WCST Categorias  b 0,66 (1,53) -0,11 (1,59) 0,04* c 

WCST Erros Perseverativos  b -0,29 (1,33) -0,93 (1,86) 0,19 c 

BADS Total  b -1,07 (0,79) -1,83 (1,16) < 0,01* d 

Tomada de decisão    

IGT netscore  b -0,36 (0,84) -0,34 (0,70) 0,94* d 

Fluência Verbal     

FAS  a       64,11 (29,1  53,60 (27,10) 0,10 c 
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Tabela 10 -  Evolução dos sintomas nas escalas de autopreenchimento entre os 

tempos (T0 vs. T1) e entre os grupos (T0 / T1 vs. Grupo) dos pacientes 

dependentes de cocaína incluídos no Grupo Intervenção (n=42) e no 

Grupo Controle (n = 30) 

 

 Grupo Intervenção 

(n=42) 

Grupo Controle 

(n=30) 
T0 
vs. 

 T1 

T0/T1 
vs. 

Grupo 
 T0 T1 T0 T1 

Escala de Depressão de Beck (BDI)    

 12,69  

(10,40) 

5,43  

(5,35) 

14,83 

(9,29) 

6,13 

 (5,21) 

< 0,01* 0,54 

Inventário de Ansiedade Traço e Estado (IDATE)   

IDATE Traço 44,00  

(11,05) 

41,92 
(7,93) 

43,09 
(9,41) 

42,73 
(9,97) 

0,21 0,72 

IDATE Estado   47,88  

(11,39) 

43,00 
(8,12) 

47,26 
(10,08) 

40,80 
(10,46) 

< 0,01* 0,48 

Escala de Impulsividade de Barratt (BIS)   

Atenção 21,78  

(3,09) 

21,91 
(4,49) 

20,76 
(3,16) 

21,83 
(2,52) 

0,29 0,41 

Motor 25,64  

(3,80) 

25,40 
(4,69) 

25,50 
(2,40) 

25,26 
(3,36) 

0,64 0,99 

Planejamento 29,57  

(3,32) 

29,20 
(3,68) 

28,96 
(3,36) 

29,36 
(2,07) 

0,96 0,38 

Total 77,00  

(5,78) 

76,36 
(10,19) 

75,23 
(5,17) 

76,46 
(4,96) 

0,77 0,36 

Escala de Qualidade de Vida (WHOQOL)   

Físico 62,01 

 (20,85) 

74,10 
(23,30) 

59,31 
(20,18) 

75,35 
(14,26) 

< 0,01* 0,52 

Psicológico  53,60 

 (22,04) 

71,23 
(19,21) 

60,55 
(17,87) 

70,00 
(16,75) 

< 0,01* 0,11 

Social  50,31 

 (23,06) 

68,75 
(25,75) 

53,88 
(26,14) 

61,94 
(24,04) 

< 0,01* 0,10 

Meio Ambiente  57,85  

(18,03) 

65,40 
(15,28) 

60,62 
(14,69) 

63,70 
(16,12) 

< 0,01* 0,25 

Total  57,06  

(17,59) 

71,32 
(15,95) 

60,13 
(13,21) 

68,85 
(13,37) 

< 0,01* 0,17 

Legenda: Os dados estão apresentados em média e desvio padrão dos valores brutos dos testes. T0 =  avaliação inicial, 
T1 = avaliação final. T0 vs. T1 = alterações entre a avaliação inicial e final, p valor obtido atraves do teste ANOVA. T0/T1 vs. 
Tempo = alterações entre os grupos na avaliação inicial e final, p valor obtido através do teste ANOVA. * p < 0,05. 

 

Com relação aos dados da avaliação neuropsicológica, não foram observadas 

diferenças no desempenho dos pacientes de ambos os grupos entre a avaliação 
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neuropsicológica inicial e a final (T0 vs. T1) em: amplitude de atenção (Dígitos 

Ordem Direta) e visual (Cubo de Corsi – Ordem Direta), velocidade de 

processamento (SCWT - Parte I) memória de trabalho verbal (Dígitos Ordem 

Inversa), praxia construtiva (cópia da Figura Complexa de Rey) e fluência verbal 

(FAS) (Tabela 11). Porém, os pacientes exibiram melhor desempenho em 

rastreamento visomotor (Trail Making Test – Parte A), atenção dividida (Trail Making 

Test – Parte B), controle inibitório (SCWT Parte III), memória de trabalho visual 

(Cubo de Corsi – Ordem Indireta), funções executivas (Bateria de Avaliação Frontal 

– FAB, Wisconsin Card Sorting Test – WCST, Behavioural Assessment of the 

Dysexecutive Syndrome – BADS) e tomada de decisão (Iowa Gambling Task – IGT).   

Ao comparar o desempenho dos pacientes entre as avaliações 

neuropsicológicas inicial e final entre os grupos (T0/T1 vs. Grupo) não foram 

observadas diferenças nas medidas de velocidade de processamento e controle 

Inibitório (SCWT), funções executivas (Bateria de Avaliação Frontal – FAB, 

Wisconsin Card Sorting Test – WCST, Behavioural Assessment of the Dysexecutive 

Syndrome – BADS), tomada de decisão (Iowa Gambling Task – IGT) e fluência 

verbal (FAS) – (Tabela 11). Entretanto, notou-se melhoria mais significativa no 

desempenho em memória de trabalho verbal (Dígitos Ordem Inversa) do Grupo 

Intervenção, quando comparado ao Grupo Controle (Figura 02 e Tabela 10). Por 

outro lado, foi notada a significância estatística para uma melhoria mais evidente do 

Grupo Controle em rastreamento visomotor (Trail Making Test – Parte A), quando 

comparado ao Grupo Intervenção (Figura 03 e Tabela 11). 

Análises complementares foram realizadas considerando as diferenças 

significativas na avaliação inicial entre os grupos (Tabela 09), nos testes: Trail 

Making Test - Parte B, SCWT Parte II, Cópia da Figura Complexa de Rey, FAB, 

WCST categorias e BADS. Foi utilizada a ANOVA por medidas repetidas 

controlando para estes testes, considerando as alterações entre os grupos em 

avaliação inicial e final; o p valor referente a variável Digitos Ordem Inversa se 

manteve significativo (p = 0,01). 
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Tabela 11 - Evolução do Desempenho nos Testes Neuropsicológicos entre os tempos (T0 vs. T1) e entre os grupos (T0 / T1 vs. 
Grupo) dos pacientes dependentes de cocaína incluídos no Grupo Intervenção (n = 42) e no Grupo Controle (n = 30) 

Funções Cognitivas / Testes Neuropsicológicos 
Grupo Intervenção (n=42) Grupo Controle (n=30) T0 vs. 

T1 
T0/T1 vs. 

Grupo T0 T1 T0 T1 

Atenção 

Dígitos Ordem Direta  a 22,28 (22,08) 22,54 (24,42) 14,63 (16,43) 17,13 (24,20) 0,59 0,38 

Cubo de Corsi – Ordem Direta  a 30,42 (29,62) 26,00 (25,05) 19,70 (19,48) 24,23 (21,06) 0,98 0,14 

Trail Making Test - Parte A  b 0,10  (0,91) 0,45 (0,94) -0,41 (1,25) 0,48  (0,65) < 0,01*  0,01* 

Trail Making Test - Parte B  b -0,54  (1,63) 0,17 (1,37) -1,51 (2,23) -0,39  (1,77) < 0,01* 0,20 

Velocidade de processamento e Controle Inibitório 

SCWT Parte I  b -1,25 (1,52) -1,17 (1,87) -1,65 (1,56) -1,55 (1,41) 0,16 0,30 

SCWT Parte II  b -1,07 (1,60) -0,74 (1,44) -1,85 (1,59) -1,01 (1,49) < 0,01* 0,09 

SCWT Parte III  b -0,25 (1,16) 0,00 (1,08) -1,04 (1,86) -0,18 (0,83) < 0,01* 0,08 

Memória de trabalho 

Dígitos Ordem Inversa  a 24,61 (21,62) 31,90 (25,01) 22,63 (23,39) 18,20 (17,25) 0,51 0,02* 

Cubo de Corsi - Ordem Inversa  a 27,35 (26,25) 34,59 (24,48) 24,23 (21,06) 35,93 (28,37) < 0,01* 0,13 

Praxia Construtiva / Planejamento 

Cópia da Figura Complexa de Rey a 69,73 (31,08) 65,35 (31,63) 53,43 (32,76) 43,50 (31,40) 0,07 0,48 

Funções Executivas 

FAB  b -1,13 (3,82) -0,36 (3,12) -3,68 (5,81) -2,30 (6,04) 0,05* 0,58 

WCST - Categorias  b 0,66 (1,53) 1,24 (1,44) -0,20 (1,63) -0,58 (1,66) < 0,01* 0,73 

WCST – Erros Perseverativos  b -0,29 (1,33) 0,23 (1,45) -1,05 (2,00) -0,24 (1,37) < 0,01* 0,68 

BADS Total  b -1,07 (0,79) -0,43 (0,85) -1,83 (1,16) -1,18 (1,05) < 0,01* 0,97 

Tomada de decisão 

IGT netscore  b -0,36 (0,84) 0,30 (1,56) -0,34 (0,70) 1,34 (1,43) < 0,01* 0,67 

Fluência Verbal 

FAS  a 64,11 (29,17) 65,83 (27,03) 53,60 (27,10) 61,36 (23,89) 0,06 0,24 

Legenda: Os dados estão apresentados em média (desvio padrão), a percentil, b zscore. T0 = avaliação inicial, T1 = avaliação final. T0 vs. T1 = alterações entre a avaliação inicial e final, p valor 
obtido através do teste ANOVA. T0/T1 vs. Tempo = alterações entre os grupos na avaliação inicial e final, p valor obtido através do teste ANOVA.  SCWT = Stroop Color Word Test, FAB = Bateria 
de Avaliação Frontal, WCST = Wisconsin Card Sorting Test,  BADS = Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome, IGT = Iowa Gambling Task. 
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Figura 02 -  Evolução do desempenho da memória de trabalho verbal (Dígitos 
Ordem Inversa) entre os tempos (T0 vs. T1) e entre os grupos (T0 / T1 
vs. grupo) de pacientes com dependência de cocaína/crack 

 

Legenda: Os dados apresentados referem-se à média do percentil obtido no teste Dígitos Ordem Inversa. T0 = avaliação 
inicial, T1 = avaliação final. T0 vs. T1 = alterações entre a avaliação inicial e final. T0/T1 vs. Tempo = alterações entre os 
grupos na avaliação inicial e final. p valor obtido através do teste ANOVA. 
 
 
Figura 03 - Evolução do desempenho do rastreamento visomotor (Trail Making Test 
– Parte A) entre os tempos (T0 vs. T1) e entre os grupos (T0 / T1 vs. Grupo) de 
pacientes com dependência de cocaína/crack 

 
Legenda: Os dados apresentados referem-se a média do z-score obtido no teste Trail Making Test – Parte A. T0 = avaliação 
inicial, T1 = avaliação final. T0 vs. T1 = alterações entre a avaliação inicial e final. T0/T1 vs. Tempo = alterações entre os 
grupos na avaliação inicial e final. p valor obtido através do teste ANOVA  
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5.5.  Acompanhamento dos pacientes em um, três e seis meses  

 Não foram observadas diferenças significantivas entre os grupos na aderência 

ao tratamento médico e na manutenção da abstinência no primeiro, terceiro e sexto 

mês após a avaliação final (Tabela 12 e 13). Não obstante, vale ressaltar tendência 

crescente dos grupos diferenciarem-se em termos de melhor adesão quando 

considerado prazo mais prolongado. Por exemplo, no sexto mês, quase 70% dos 

pacientes submetidos à intervenção mantiveram-se aderentes ao tratamento, 

comparados com 52,4% dos controles, porém esta diferença não foi significantiva.  

 Tabela 12 - Aderência ao tratamento médico  

 
Grupo 

Intervenção 
Grupo 

Controle 
p 

Primeiro mês n=42 n=30  

Número de pacientes aderentes ao tratamento  35 (83,3%) 25 (83,3%) 1,00 

Terceiro mês  n=38 n=30  

Número de pacientes aderentes ao tratamento 27 (71,2%) 20 (66,7%) 0,79 

Sexto mês  n=33 n=21  

Número de pacientes aderentes ao tratamento 23 (69,7%) 11 (52,4%) 0,16 

Legenda: Os dados estão apresentados em números brutos e porcentagens. O p valor foi obtido com o teste exato de Fisher, * 
p,0,05. 

Tabela 13 - Manutenção da Abstinência  

 
Grupo 

Intervenção 
Grupo 

Controle 
p 

Primeiro mês n=42 n=30  

Número de pacientes abstinentes 30 (71,4%) 23 (76,7%) 0,78 

Terceiro mês  n=39 n=30  

Número de pacientes abstinentes 15 (38,5%) 12 (40,0%) 0,54 

Sexto mês  n=39 n=25  

Número de pacientes abstinentes 9 (23,1%) 5 (20,0%) 1,00 

Legenda: Os dados estão apresentados em números brutos e porcentagens. O p valor foi calculado utilizando o teste exato de 
Fisher, * p,0,05. 
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6. Discussão 

Este estudo objetivou investigar a viabilidade e os efeitos em funções 

executivas de uma nova abordagem de estimulação cognitiva denominada Xadrez 

Motivacional,  através do uso de jogos de xadrez e estratégias motivacionais em 

dependentes de cocaína/crack. Os resultados com esta amostra mais ampla 

confirmam nossos trabalhos anteriores (Gonçalves et al., 2014b) e reforçam o 

impacto positivo da estimulação cognitiva nesta população; em ambos os Grupos 

(Intervenção e Controle), os pacientes apresentaram melhoria significativa na 

maioria das funções avaliadas, mas a participação no Grupo Intervenção associou-

se a melhoria significativa do desempenho em tarefa de memória de trabalho verbal. 

Em contrapartida, a participação no Grupo Controle foi associada a melhor 

desempenho em rastreamento visomotor. Embora ainda não tenha sido possível 

observar diferenças estatisticamente significativas entre os pacientes que se 

mantiveram abstinentes e aderentes ao tratamento ao longo do tempo, foi possibel 

observar que uma porcentagem maior de pacientes do grupo intervenção  

permaneceu aderente ao tratamento em longo prazo (69,7% X 52,4%), mas ainda 

precisaremos confirmar esta hipótese com amostras maiores e seguimentos mais 

prolongados. 

 Na avaliação inicial (T0), os pacientes exibiram perfil neuropsicológico 

semelhante entre os Grupos com prejuízos principalmente em funções executivas. 

Entre a avaliação inicial e a final (T0 vs. T1) ambos os grupos obtiveram melhor 

desempenho em mais da metade dos testes neuropsicológicos, fenômeno que  pode 

estar relacionado à manutenção da abstinência, promovida através do tratamento, 

em ambiente protegido, ao longo de aproximadamente 30 dias. Os pacientes de 

ambos os grupos também exibiram redução dos sintomas depressivos, ansiosos 

(estado), e melhora na qualidade de vida nas áreas: física, psicológica, social e meio 

ambiente em T0 vs. T1. Nossos dados vão ao encontro dos resultados já publicados 

na literatura, com usuários não apenas de cocaína, mas de outras drogas também 

(Gonçalves et al., 2010; De Oliveira et al., 2009). Estudos com neuroimagem em 

dependentes de cocaína evidenciam que a abstinência per se está relacionada a 

normalização do funcionamento do mesencéfalo, ao longo do período de 6 meses 

de abstinência, o que pode contribuir para o aumento gradativo dos níveis de 
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dopamina (Moeller et al., 2012) e, consequentemente, recuperação das funções 

cognitivas. Acredita-se que esta redução de sintomas e maior satisfação observada 

na escala de qualidade de vida estão relacionadas também com as outras 

intervenções realizadas no ambiente protegido (atendimento médico, psicológico, 

em terapia ocupacional e educação física), às quais os pacientes foram expostos 

enquanto estavam internados na unidade do comportamento impulsivo.  

 Os pacientes do Grupo Intervenção exibiram um melhor desempenho em 

memória de trabalho verbal. Esta melhora pode ter ocorrido através do recrutamento 

desta habilidade neste Grupo não somente durante a prática do jogo de xadrez, mas 

também durante o processo de mediação através de técnicas de EM. Este complexo 

sistema de integração e a manipulação das informações, a memória de trabalho 

(Baddeley, 2003), foi estimulado ao longo de todo o jogo de xadrez (posicionamento 

das peças no tabuleiro, armazenamento e recuperação das regras sobre a 

movimentação das peças, síntese visual do tabuleiro para análise de jogadas 

possíveis, planejamento do xeque mate) e, ao longo da mediação, através de 

técnicas de EM (como: promoção de discrepância e apoio da autoeficácia, ao 

estimular a percepção e promover generalização de  comportamentos). Os 

pacientes ainda utilizaram-se da capacidade de abstração nas discussões em que 

correlacionavam as situações exibidas durante a atividade com as tarefas de vida 

diária, com o intuito de relacionar as desvantagens dos comportamentos impulsivos 

comumente observados em dependência de substâncias com as vantagens dos 

pretendidos através da possibilidade da mudança. Donohoe e colaboradores (2005) 

afirmam que a memória de trabalho é um aspecto fundamental das funções 

executivas por manter uma representação abstrata de experiências saudáveis 

relevantes; déficits tanto em memória de trabalho quanto em funções executivas 

estão associados a prejuízos na capacidade de insight (Orfei et al., 2010); tal 

capacidade é essencial em um tratamento que envolve mudanças comportamentais.   

Estes resultados sugerem, pela primeira vez, que é possível estimular funções 

cognitivas em dependentes de cocaína/crack através do jogo de xadrez integrado a 

estratégias de EM, o que pode levar a impacto positivo no tratamento, uma vez que 

prejuízos nas habilidades cognitivas estão associadas a pior prognóstico, problemas 

no engajamento a intervenções comportamentais, prejuízos na aderência ao 
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tratamento (Verdejo-Garcia et al., 2012; Aharonovich et al., 2003 e 2008) e menor 

autoeficácia (Bates et al., 2006). 

Ainda sobre os resultados das avaliações neuropsicológicas inicial e final entre 

os grupos (T0/T1 vs. Grupo), observou-se que o Grupo Controle exibiu melhor 

desempenho em rastreamento visomotor. Este achado mostra a especificidade das 

atividades recreativas utilizadas no Grupo Controle, as quais estimulavam a atenção 

visuoespacial e a coordenação motora. A influência da capacidade de rastreamento 

visomotor precisa ser mais bem investigada em tratamento com foco em prevenção 

de recaídas e manutenção da abstinência, que envolve mudanças no estilo de vida e 

que provavelmente recrutam funções executivas mais complexas, tais como a 

capacidade de organização, planejamento e direcionamento de comportamento 

intencional (goal directed behavior).  

É fundamental analisar o desempenho dos pacientes em diversas medidas, 

como escalas, pois, apesar da equipe perceber melhora clínica dos pacientes do 

Grupo Intervenção, nem todas são passíveis de mensuração através de testes 

formais. 

 Sobre a aderência ao tratamento após alta, foi possível notar que em seis 

meses os pacientes que participaram do grupo intervenção apresentaram maior 

aderência (69,7% X 52,4%), ainda que não significativa, podemos inferir que a 

capacidade de identificar problemas e o aprendizado de estratégias de longo prazo 

pode ter tido impacto positivo na adesão ao tratamento destes pacientes. Ademais, é 

possível assumir que com aumento da amostra a presente discrepância entre os 

grupos se torne significativa, além disto, se pensarmos que nesta tendência como 

crescente, em períodos mais prolongados de seguimento (por exemplo: nove 

meses, um ano) seria possível observar uma diferença significativa entre os grupos.   

 Ainda sobre os dados de aderência ao tratamento, foi observada elevada 

adesão em um mês após alta (~ 80%), três meses (~ 70%) e seis meses (~ 63%) de 

ambos os grupos ao tratamento médico enquanto o que é relatado na literatura é de 

em torno de 14% de adesão a tratamentos ambulatoriais após alta de residenciais 

terapêuticos e de programas de internação de curto prazo no período de um ano 

(Etheridge et al., 1997); e também taxa de recaída discretamente menor (26% dos 

pacientes em um mês e de 60% em três meses) do que em programas de 

internação similares (duas a quatro semanas) em que a taxa de recaída foi entre 65-
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72% em três meses de seguimento após a alta (Sinha et al., 2006, Paliwal et al., 

2008). Acredita-se que tais achados podem ter sido influenciados pelo hawthorne 

effect (compreensão subjetiva de cuidado devido a atenção recebida pelos 

pesquisadores – Cizza et al., 2014), uma vez que a participação neste protocolo de 

pesquisa com diversas avaliações provoveu, ainda que indiretamente, 

acompanhamento diferenciado e monitoramento mais constante ao longo do 

tratamento. Tem-se como hipótese que esta elevada adesão em ambos os grupos 

dificultou a diferenciação entre eles, para confirmar esta hipótese, seria preciso 

avaliar futuramente um grupo sem nenhuma intervenção para excluir este fator 

confundidor.   

 Por fim, vale ressaltar que intervenções focadas em funções cognitivas  

primárias, como amplitude de atenção, rastreamento visuo-motor, funções motoras 

(ex: Grupo Controle) podem ser mais adequadas a pacientes mais prejudicados do 

ponto de vista cognitivo. As intervenções mais complexas (ex: Xadrez Motivacional) 

podem ser mais adequadas a pacientes menos prejudicados (Milioni et al., 2013),  

por isto estudos futuros deverão ser realizados com o intutito de investigar quais 

pacientes podem se beneficiar mais de qual tipo de intervenção de acordo com o 

seu perfil neuropsicológico no inicio do tratamento, tais informações podem 

contribuir para um direcionamento mais adequado dos pacientes a tratamentos  

personalizados, que tendem a mostrar resultados melhores em longo prazo.  

   

6.1. Aspectos positivos do estudo 

Pela primeira vez, é proposta a integração entre o jogo de xadrez e estratégias 

de EM; assim, buscou-se unir em uma mesma intervenção atividades que 

estimulassem a cognição e também trabalhassem com aspectos motivacionais e 

emocionais, pois o que se observa, com frequência, são programas em que 

atividades de treino cognitivo são propostas separadamente do uso de abordagens 

psicoterapêuticas. A inclusão das estratégias de Entrevista Motivacional buscou 

suprir esta lacuna entre o treino cognitivo e a psicoterapia, no sentido de integrar 

técnicas e estratégias classicamente associadas a DS, com benefícios ao paciente 

por estimularem aspectos subjetivos e emocionais inerentes e imprescindíveis ao 

processo de recuperação e tratamento. Ademais, também foi verificada a viabilidade 
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de uma intervenção de estimulação cognitiva com o uso do xadrez em dependentes 

de substâncias provenientes de diferentes classes socioeconômicas. 

Neste estudo, os grupos estavam pareados em grande parte das medidas, tais 

como dados sóciodemográficos (idade, gênero, lateralidade, etnia, classe 

econômica, estado civil, escolaridade, quociente intelectual, funcionamento global, 

convênio), clínicos e consumo de substância (comorbidades clínicas e psiquiátricas, 

no consumo de cocaína/crack, medicação psiquiátrica, avaliação final, e contato 

prévio com o xadrez) e da avaliação inicial através dos testes neuropsicológicos 

(Dígitos Direto e Indireto, Cubo de Corsi – Ordem Direta e Indireta, Trail Making Test 

– Parte A , SCWT – Parte III e FAS) e das escalas de autopreenchimento (sintomas 

de depressão, ansiedade, funcionamento social, impulsividade, déficit de 

atenção/hiperatividade e qualidade de vida). Acredita-se que um dos fatores que 

contribuiu para isto foi a criteriosa seleção da amostra. Buscou-se ainda excluir 

fatores de confusão (TCE, HIV, comorbidade com transtornos psiquiátricos severos, 

entre outros) da natureza dos déficits cognitivos, por conhecer o impacto negativo na 

cognição de tais condições. Também optou-se por escolher dependentes que tinham 

a cocaína/crack como droga de escolha e que consumiram esta substância nos 

últimos dez dias, consumo este confirmado pelo teste toxicológico positivo de urina; 

desta forma, os pacientes foram expostos à mesma droga dentro do mesmo 

intervalo de tempo, praticamente. Os pacientes foram submetidos a testes 

toxicológicos para confirmar a abstinência nas avaliações iniciais e finais, a fim de 

garantir que efeitos residuais da substância (que poderiam ter algum tipo de ação no 

sistema nervoso central) não interferissem no desempenho cognitivo. Além disso, 

não foram incluídos dependentes de opiódes, comumente inseridos em estudos 

americanos e europeus, que geralmente apresentam déficits mais acentuados que 

os encontrados em dependentes de cocaína/crack. Por fim, este estudo foi realizado 

com pacientes internados, o que representa outra vantagem, tendo em vista que 

todos os participantes estavam em ambiente controlado, sendo expostos aos 

mesmos estímulos e às mesmas atividades realizadas por outros profissionais da 

enfermaria.  
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6.2. Limitações 

Apesar das forças, ineditismo e do caráter inovador deste estudo, algumas 

limitações devem ser pontuadas. O estudo foi realizado com amostras não 

aleatórias; assim, os resultados, ainda que promissores, podem ter ocorrido por 

fatores que não foram investigados e/ou desconhecidos. Isto pode ter interferido na 

medida em os pacientes foram expostos a estímulos diferentes, além da 

interferência do aprendizado da equipe de intervenção que ocorre naturalmente ao 

decorrer da coleta de dados. Duas mudanças ocorreram nesta fase: 1) troca da 

terapeuta ocupacional, após um mês do início da primeita etapa do Grupo Controle, 

que trouxe irregularidade na frequência dos atendimentos; 2) inclusão da atividade 

de yoga na grade da enfermaria, em fevereiro de 2012, que permaneceu ao longo 

da coleta de dados da primeira etapa do Grupo Controle e não ocorreu na segunda 

etapa dos Grupos Intervenção e Controle. Apesar das dificuldades, deve-se ressaltar 

que a proposta de tratamento na unidade do comportamento impulsivo não foi 

alterada no período da coleta de dados, ou seja, a grade de atividades e os objetivos 

principais permaneceram os mesmos. Além disso, as atividades de ambos os grupos 

ocorreram exatamente no mesmo local, nos mesmos horários e com a mesma 

duração de tempo (noventa minutos), e também não foram observadas mudanças 

estruturais no ambiente em que se encontravam internados. Por fim, deve-se 

considerar que cada grupo foi avaliado em períodos diferentes e procurou-se 

intercalar os mesmos em quatro blocos distintos (XM/Controle/XM/Controle), 

processo que ocorreu de acordo com a admissão dos pacientes na unidade, o que 

pode ter minimizado os efeitos confundidores inerentes a um processo de 

intervenção não-randomizado. 

Ademais, as diferenças de desempenho entre os grupos foram sutis e o 

tamanho desta amostra relativamente reduzido, para poder observar-se efeitos mais 

robustos. Ainda, o melhor desempenho observado entre a avaliação 

neuropsicológica inicial e a final nos pacientes de ambos os grupos pode ser um 

resultado não somente da participação dos grupos, mas também na manutenção da 

abstinência devido ao ambiente protegido da internação. No entanto, procurou-se 

controlar  tais efeitos com a inclusão do Grupo Controle, submetido a condições 

muito similares ao Grupo Intervenção, exceto a intervenção do xadrez, para 

observar a especificidade das melhorias observadas.   
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Na avaliação inicial, foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

em atenção dividida (Trail Making Test – Parte B), velocidade de processamento 

(SCWT – Partes I e II), praxia construtiva (cópia da Figura Complexa de Rey) e 

funções executivas (Bateria de Avaliação Frontal – FAB, Wisconsin Card Sorting 

Test – WCST, Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome – BADS), 

com pior desempenho na maioria destas tarefas encontrado em pacientes do Grupo 

Controle, o que, em termos quantitativos, pode ter influenciado negativamente na 

adesão das atividades propostas na enfermaria, resultando em um pior desempenho 

na avaliação final. Por outro lado, faz-se necessário mencionar que na cópia da 

Figura Complexa de Rey, os valores em percentil, de ambos os grupos (intervenção 

e controle) encontravam-se na faixa média, o que permite inferir que eles exibiam 

desempenho similar nesta prova. Quanto à capacidade de abstração observada 

através do número de categorias do teste WCST, ambos os grupos exibiram 

resultados na faixa média. Entretanto, nas outras medidas (Trail Making Test – Parte 

B,  SCWT – Parte II, FAB, e BADS) os pacientes do Grupo Controle exibiram 

desempenho deficitário com pontuações abaixo do esperado em mais de um e meio 

desvios-padrão. Considerando tais diferenças,realizamos também análises com o 

teste ANOVA, incluíndo as variáveis mencionadas acima no modelo estatístico, 

procurando assim controlar as discrepâncias observadas na avaliação 

neuropsicológica inicial, chegando a resultados que confirmaram a melhora 

significativa  e mais pronunciada em Digitos Ordem Inversa no Grupo intervenção 

(p=0,01).  

É possível que o pior desempenho inicial dos pacientes do Grupo Controle 

esteja associado a uma tendência a um maior número de anos de uso de 

cocaína/crack neste grupo (p = 0,10); porém os pacientes estavam pareados em 

outras medidas de consumo, tais como idade de início e quantidade de dias de uso 

da substância no mês precedente à internação. 

No Grupo Controle, quatro pacientes foram excluídos da análise final pois não 

completaram o protocolo de pesquisa (um teve alta administrativa após a avaliação 

inicial e três pacientes participaram do grupo, porém não completaram os 10 

atendimentos). Estes pacientes poderiam ter sido incluídos na análise final, se 

tivéssemos imputado a média dos outros pacientes do Grupo Controle nos testes e 

escalas ou se tivéssemos utilizado os dados de outro paciente com resultados 
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similares na avaliação inicial para preencher estes dados faltantes. Porém, como 

esta amostra é pequena e os resultados são preliminares, optou-se por evitar as 

desvantagens de incluir pacientes com dados faltantes como: perda da eficiência, 

complicações na análise e introdução de viés (Wang et al., 2006). De qualquer 

maneira, tais dados permitem-nos ainda questionar se o fato de os pacientes terem 

participado do Grupo Intervenção poderia estar associado a maior chance de 

manterem-se aderidos ao programa, uma vez que o número de altas foi maior no 

Grupo Controle. 

 

6.3 Perspectivas 

Tem-se ainda a perspectiva de investigar os efeitos cerebrais do Xadrez 

Motivacional com a utilização de técnicas de neuroimagem funcional, com o intuito 

de observar possíveis diferenças no funcionamento cerebral pós-intervenção, 

principalmente do CPF, promovidas pela estimulação cognitiva. Este braço do 

presente projeto conta com o apoio do professor Dr. Geraldo Busatto Filho1  do 

Laboratório de Neuroimagem em Psiquiatria (LIM-21) / Núcleo de Apoio à Pesquisa 

em Neurociência Aplicada (NAPNA), e do professor Dr. Antoine Bechara, da 

University of Southern California (EUA), para adaptar o Iowa Gambling Task (IGT) 

para o ambiente de RMf. Este processo de adaptação já foi realizado e agora as 

análises iniciais dos dados estão em andamento. Além deste paradigma, pretende-

se estudar os padrões de conectividade funcional através do “resting state” dos 

pacientes, que consiste em analisar a atividade cerebral “em repouso”. Pretende-se 

ainda investigar dados estruturais através das técnicas de VBM (Voxel Based 

Morphometry) e Diffusion Tensor Imaging (DTI).   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Projeto de Pesquisa aprovado pelo CNPq – Edital 41/2010, Processo: 402721/2010-1. 
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7. Conclusão   
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7. Conclusão 

O presente estudo confirmou a viabilidade e efeito positivo de uma nova 

abordagem denominada Xadrez Motivacional, no sentido em que foi constatada 

melhoria mais pronunciada em memória de trabalho verbal em pacientes 

dependentes de cocaína/crack que participaram de 10 encontros de estimulação 

cognitiva através do jogo de xadrez e estratégias motivacionais, quando comparados 

aos pacientes que participaram de um Grupo Controle com atividades recreativas. 

Entretanto, ainda não foram observadas diferenças significativas na adesão do 

tratamento e na manutenção da abstinência entre os grupos após a alta. Estes 

resultados confirmam nossos dados preliminares e são muito promissores, porém 

futuros estudos são necessários para investigar mais detalhadamente o impacto 

desta intervenção nas funções cerebrais, bem como a aderência ao tratamento e a 

manutenção da abstinência por periodo superior a seis meses de acompanhamento. 
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8. Anexos 
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ANEXO A. Parecer da Comissão de Ética 
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ANEXO B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 
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NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ......................................................................................Nº...................APTO: ............................. 
BAIRRO:........................................................................ CIDADE: ..................................................................... 
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DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: IMPACTO DA REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM 
DEPENDENTES DE COCAÍNA/CRACK: UM ESTUDO COM TESTES COGNITIVOS E EXAMES DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL, CONTROLADO COM PLACEBO  

2. PESQUISADOR: ARTHUR GUERRA DE ANDRADE 
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR ASSOCIADO   INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº.  33.807 
UNIDADE DO HCFMUSP: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 

1 – Este é um convite para você participar de uma pesquisa sobre os benefícios de jogar xadrez e participar de 
um grupo para a melhoria do funcionamento mental em pessoas que tem problemas com cocaína/crack. 
2 – Será feita uma série de atividades (conhecidas como testes psicológicos) para entender como está sua 
atenção, memória, linguagem e pensamento, que deverá levar cerca de duas horas e trinta minutos. 
3 – Depois disso, um grupo de pessoas participará de 10 encontros, com jogos com xadrez, que terão a duração 
de uma hora e meia, durante a semana. O outro grupo participará do mesmo tratamento que o seu, aqui na 
internação, mas os encontros não serão realizados com jogos de xadrez. 
4 – Este estudo oferece um risco mínimo para você, que é um possível desconforto, caso não goste dos jogos ou 
das atividades propostas. Caso você sinta qualquer desconforto durante as atividades, faremos uma pausa e 
apenas continuaremos quando você estiver disposto novamente. 
5 – Os resultados irão ajudar a entender se jogar xadrez e estimular o cérebro pode ajudar as pessoas no 
tratamento dos problemas relacionados à cocaína/crack. 
6 – Para isso, é importante comparar os resultados dos encontros com xadrez, para termos uma idéia mais clara 
se tais atividades são boas ou não para quem apresenta problemas com álcool e drogas.  
7 – Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, 
em qualquer momento. O pesquisador principal é o Prof. Dr. Arthur Guerra de Andrade, que pode ser encontrado 
no endereço Rua Ovídio Pires De Campos No. 785 - PROGREA – CEAPESQ, 3º ANDAR Telefone(s) 3069-7892 
(Roberta Yamamoto) 3069-6960 (Celi Lima). Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CAPPesq) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 
– 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 
 8 – Você poderá deixar de participar da pesquisa em qualquer momento. Caso isso aconteça, seu tratamento 
continuará normalmente, mas sem os jogos ou as atividades de avaliação. 
9 – É garantido que você não será identificado na pesquisa, ou seja, não serão colocados nomes e outros dados 
que possam mostrar quem é a pessoa que participou. As informações serão mantidas em segredo. 
10 – Você poderá saber os resultados da pesquisa, a qualquer momento do trabalho. 
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11 – Você não precisará pagar ou gastar nenhuma quantia de dinheiro em qualquer fase da pesquisa, nem 
mesmo para fazer os testes e participar dos encontros. Você também não receberá pagamento pela 
participação. Todas as despesas serão pagas pela equipe responsável pela pesquisa. 
12 - Caso você sofra ou acredite ter sofrido algum problema causado pela pesquisa, receberá todos os cuidados 
médicos ou indenizações necessários em nossa Instituição. 
13 -  As informações da pesquisa serão utilizadas para fins científicos. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo ”Impacto da Reabilitação Neuropsicológica em Dependentes de cocaína/crack: um estudo 
com testes cognitivos e exames de ressonância magnética funcional, controlado com placebo”. 
 
Eu discuti com o  Prof. Dr. Arthur Guerra de Andrade ou com a psicóloga Priscila Dib Gonçalves sobre a minha 
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 
ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 
 (Somente para o responsável do projeto) 
 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
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ANEXO C: Produção Cientifica  
 
 
 

 
Artigos Publicados 

 
 

1. Gonçalves PD, Ometto M, Bechara A, Malbergier A, Amaral R, Nicastri S, 
Martins PA,  Beraldo L, dos Santos B, Fuentes D, Andrade AG, Busatto GF, 
Cunha PJ. Motivational Interviewing combined with chess accelerates 
improvement in executive functions in cocaine dependent patients: A one-
month prospective study. Drug Alcohol Depend, 2014;141:79-84  
 

Fator de Impacto em 2012 segundo a ISI web of knowledge: 3,141 
 

2. Gonçalves PD, Ometto M, Sendoya G, Lacet C, Monteiro L, Cunha PJ. 
Neuropsychological Rehabilitation of Executive Functions: Challenges and 
Perspectives. Journal of Behavioral and Brain Science, 2014;4:27-32.  
 

3. de Oliveira LG, dos Santos B, Gonçalves PD, Carvalho Hde B, Massad E, 
Leyton V. Attention performance among Brazilian truck drivers and its 
association with amphetamine use: pilot study. Rev Saude Publica. 
2013;47(5):1001-5.  
 

Fator de Impacto em 2011 segundo a ISI web of knowledge: 1,066 

 
4. Cunha PJ, Gonçalves PD, Ometto M, Dos Santos B, Nicastri S, Busatto GF, 

de Andrade AG. Executive cognitive dysfunction and ADHD in cocaine 
dependence: searching for a common cognitive endophenotype for addictive 
disorders. Front Psychiatry. 2013;4:126.  

 
5. Gonçalves PD, Cunha PJ, Malbergier A, Abrantes do Amaral R, Garcia de 

Oliveira L, Yang JJ, Guerra de Andrade A. The association between low 
alcohol use and traffic risk behaviors among Brazilian college students. 
Alcohol. 2012;46(7):673-9. 
 

Fator de Impacto em 2012 segundo a ISI web of knowledge: 2,255 
 
 

6. Gonçalves PD, Malbergier A, Andrade AG, Fontes MA, Cunha PJ. Evidence 
of persistent executive function deficits in cannabis dependence after one 
month of abstinence. Rev Bras Psiquiatr. 2010;32(4):461-4. 
 

Fator de Impacto em 2012 segundo a ISI web of knowledge: 1,856 
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