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Resumo 

Oliveira Júnior HP. Alterações neurocognitivas e morfométricas cerebrais associada ao 

uso do crack [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

INTRODUÇAO: Recentes achados experimentais sugerem que a cocaína na forma crack 

é mais neurotóxica quando comparada à cocaína inalada. Estes estudos são congruentes 

com os achados clínicos de que pacientes com transtorno por uso da cocaína e usuários 

de crack têm pior prognóstico e mais consequências adversas para à saúde. OBJETIVO: 

Investigar alterações diferenciais em substância cinzenta cerebral (SC) e prejuízos 

neurocognitivos entre usuários de crack (CRACK), cocaína inalada (COC) e controles. 

MÉTODOS: 78 indivíduos adultos foram avaliados neste estudo (16 CRACK, 26 COC e 

36 controles). Todos indivíduos realizaram uma bateria abrangente de testes 

neurocognitivos. Dados estruturais do cérebro foram analisados através de um protocolo 

de morfometria baseada em voxels (VBM) e do Statistical Parametric Mapping (SPM) 

12. Diferenças em volume de substância cinzenta entre os três grupos foram avaliadas 

através de um modelo fatorial tendo idade e escolaridade como covariáveis. Foram 

realizados testes de correlação entre variáveis de uso da cocaína e volume de substância 

cinzenta. RESULTADOS: Participantes do grupo CRACK apresentaram volumes 

menores de SC no córtex orbitofrontal esquerdo (p<0,001), cingulado anterior bilateral 

(p<0,001), córtex precentral direito e córtex temporal medial (p<0,05) em relação aos 

controles. Em comparação aos indivíduos do grupo COC, os indivíduos do grupo 

CRACK tiveram volumes menores de SC no córtex orbitofrontal esquerdo (p<0,001), 

cingulado anterior direito (p<0,05) e giro parietal superior esquerdo (p<0,001). A idade 

de início de uso da cocaína mais precoce foi associada a volumes menores de SC no córtex 

temporal superior esquerdo (p<0,05) e lóbulo paracentral direito (p<0,05) no grupo total 

de usuários e CRACK. Anos de uso da cocaína foram associados negativamente ao 

volume de SC no polo temporal medial direito (p<0,05) no grupo CRACK. O uso da 

droga no último mês foi associado a volumes menores de SC em córtex parahipocampal 

e hipocampo direito (p<0,05) no grupo total de usuários e CRACK e cíngulo anterior 

direito apenas no grupo CRACK (p<0,05). CRACK e COC desempenharam pior que os 

controles em funções executivas globais e impulsividade. CONCLUSÕES: Nossos 

resultados sugerem que usuários de crack apresentam alterações mais graves em região 

pré-frontal e prejuízos em funções cognitivas como auto-monitorização e funções 

executivas quando comparados a usuários de cocaína inalada. Variáveis como idade de 

início da cocaína, anos de uso e dias de uso da droga no último mês foram associadas a 

volumes menores de SC em regiões corticais relacionadas ao funcionamento executivo e 

controle inibitório. Em conclusão, usuários de crack apresentaram mais prejuízos em 

região pré-frontal do cérebro e novos estudos longitudinais poderão contribuir para uma 

melhor compreensão de como tais alterações podem impactar negativamente o curso 

clínico e resultados no tratamento. 

Descritores: cocaína crack; cocaína; estimulantes do sistema nervoso central; cognição; 

neuroimagem; transtornos relacionados ao uso de substâncias 
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Abstract 

Oliveira Júnior HP. Neurocognitive and morphometric brain alterations associated with 

crack use [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2018. 

 

BACKGROUND: Recent experimental studies have shown that smoked crack is more 

neurotoxic when compared with intranasal cocaine. These reports are congruent with 

clinical findings that crack-addicted patients have a worse prognosis and more severe 

health consequences. AIM: To examine differential gray matter (GM) alterations and 

neurocognitive impairments in crack-addicted patients (CRACK) compared with 

intrasanal cocaine-addicted patients (COC) and controls. METHODS: 78 adult male 

subjects were evaluated in this study (16 CRACK, 26 COC and 36 controls). Subjects 

were submitted to an extensive battery of neurocognitive tests. Structural brain data were 

analyzed using a voxel-based morphometry (VBM) protocol and the Statistical 

Parametric Mapping (SPM) 12. Differences in gray matter volume among the three 

groups were investigated with a full-factorial model controlling for age and years of 

education. We have performed a correlation analysis between variables of cocaine use 

and gray matter volume. RESULTS: CRACK presented significantly reduced GM 

volume in left orbitofrontal (p<.001), bilateral anterior cingulate (p<.001), right 

precentral gyrus (p<.05), and right medial temporal cortex (p<.05) compared with 

controls. When directly compared with COC, CRACK had reduced GM volume in left 

orbitofrontal (p<.001), right anterior cingulate (p<.05), and left superior parietal gyrus 

(p<.001). Age at first cocaine use was positively associated with GM volume in the left 

superior temporal cortex (p<.05) and paracentral lobe (p<.05) in the total sample and 

CRACK. Years of cocaine use were negatively associated with GM volume in the right 

medial temporal pole (p<.05) in CRACK. Past-30 days cocaine use was associated with 

reduced GM in the parahippocampal and hippocampus (p<.05) in the total sample and 

reduced right anterior cingulus in CRACK (p<.05). Both CRACK and COC participants 

performed worse than controls in global measures of executive functioning and 

impulsivity. CONCLUSION: Our results suggest that participants with cocaine use 

disorder who use crack present more severe prefrontal cortex abnormalities and self-

monitoring/executive alterations when compared with intrasanal cocaine users. Age of 

first cocaine use, years of cocaine exposure, and past-30 days cocaine use were associated 

with GM reductions in cortical areas implicated in executive functioning and inhibitory 

control. In conclusion, crack users presented more alterations in the prefrontal cortex and 

further longitudinal studies are warranted to a better comprehension of how such 

alterations may impact negatively treatment outcomes. 

Descriptors: crack cocaine; cocaine; central nervous system stimulants; cognition; 

neuroimaging; substance-related disorders 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A cocaína é uma droga com propriedades estimulantes desencadeadas por ações 

em região mesocorticolímbica e associada a efeitos físicos e psíquicos como 

taquicardia, agitação psicomotora e euforia. Sua utilização é relacionada inicialmente 

a contextos recreativos, acarretando consequências nocivas para saúde dos indivíduos 

e repercussões no âmbito de saúde pública que foram agravadas nos últimos anos pelo 

consumo da forma crack. Há estimativa que cerca de 6,9 milhões de pessoas são 

dependentes de cocaína em todo o mundo (Degenhardt et al., 2014). No Brasil, 3,9% 

da população relataram uso na vida e estima-se que 41,4% dos indivíduos que 

reportaram uso no último ano preencham critérios para transtorno por uso da cocaína, 

sendo que cerca de 1,6 milhões de pessoas relatam uso do crack, número que torna o 

país o maior consumidor mundial (Abdalla et al., 2014). 

O transtorno por uso da cocaína é caracterizado por instalação rápida, podendo 

ser diagnosticado após poucos meses de uso através de comportamento de busca, 

utilização compulsiva da droga, agravos físicos e ruptura acentuada de vínculos 

familiares e sociais. Apesar do alto impacto e prejuízos associados ao transtorno por 

uso da cocaína, ainda há disponibilidade de poucos meios de tratamento, sendo que 

os mais efetivos têm ênfase em abordagens psicossociais como Manejo de 

Contingências (Schierenberg et al., 2012), enquanto diversos ensaios clínicos ainda 

não produziram evidências científicas da eficácia de quaisquer psicofármacos.  

Nos últimos anos, há crescente interesse sobre mecanismos de ação cerebral da 

cocaína e produção de dados científicos para formulação de novas estratégias 

terapêuticas. Particularmente, três áreas de estudo recebem grande atenção e 

investimentos em pesquisa. A primeira é a genética com a realização de estudos com 

genes candidatos e mais recentemente de estudos tipo Genomewide Association 

Studies (GWAS) que possibilitam investigação genética sem a presença de genes 

candidatos a priori (Agrawal et al., 2012). A segunda consiste na investigação 

neuropsicológica dos prejuízos associados ao uso da droga. Finalmente, a terceira é 

caracterizada pelos promissores estudos de neuroimagem que, através da grande 

evolução tecnológica ocorrida nos últimos anos, começam a produzir achados 

relevantes para melhor compreensão sobre regiões cerebrais e mecanismos 

envolvidos na gênese e manutenção do transtorno por uso da cocaína. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. O consumo de cocaína e crack no mundo  

A cocaína é uma potente droga psicoativa com propriedades estimulantes derivada 

da planta Erythroxylon coca originária da América do Sul. O princípio ativo 

hidrocloreto de cocaína foi isolado no início do século XX e sua utilização inicial era 

como anestésico ou componente de tônicos ou elixires. Ao longo deste último século, 

a droga passou a ser utilizada como substância de abuso pelas suas propriedades 

psicoativas alcançando popularidade e uso disseminado nas décadas de 1980 e 1990. 

As formas mais consumidas da droga são o hidrocloreto de cocaína, um sal, em forma 

de pó branco e fino que pode ser ingerido por via intranasal ou injetado e a forma 

insolúvel em água ou base de cocaína que é produzida pela adição de amônia ou 

bicarbonato de sódio e água, gerando uma substância pétrea de consistência 

cristalizada que pode ser fumada ou injetada em vasos sanguíneos e foi denominada 

crack pelo ruído produzido pela sua queima. 

A cocaína constitui uma das drogas estimulantes mais utilizadas em todo o mundo. 

Estima-se que cerca de 17 milhões de pessoas, em todo o mundo, entre 15 e 64 anos, 

fizeram uso da droga no último ano. Particularmente, três continentes respondem 

fortemente pela demanda global, a América do Norte com 5,6 milhões de usuários no 

último ano, a Europa com 4 milhões de usuários e a América do Sul com 2,5 milhões 

de usuários no mesmo período, segundo dados do United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC, 2017). Embora as estatísticas apontem relativa estabilização do 

consumo global, o número de hectares utilizados para plantio aumentou em cerca de 

20% nos últimos dois anos com relevância para o crescimento ocorrido na Colômbia, 

algo que impactou os resultados gerais, mesmo com a redução ocorrida na Bolívia e 

no Peru. 

No Brasil, as últimas estimativas de um levantamento epidemiológico com base 

domiciliar apontam que 3,9% dos entrevistados descreveram uso na vida de cocaína 

e 1,7% uso no último ano. Em relação ao uso do crack, 1,5% dos entrevistados 

relataram uso na vida e 0,8% uso no último ano. Dentre os indivíduos que 

descreveram uso de cocaína no último ano, cerca de 40% preencheram critérios para 

transtorno por uso da substância (Abdalla et al., 2014). O número de usuários de crack 

no último ano coloca o Brasil entre os países de maior consumo da droga na região 

das Américas ao lado dos Estados Unidos, que têm 0,3% de uso no último ano 
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segundo o National Institute on Drug Abuse (NIDA, 2016) e Canadá, que tem 

estatística de 1,1% segundo o Health Canada (HC, 2012). No Brasil, tem especial 

relevância o consumo do crack no contexto urbano das maiores cidades e capitais. 

Estima-se que existam cerca de 370.000 usuários que vivem sem domicílio fixo e não 

seriam registrados pelos levantamentos domiciliares (Bastos & Bertoni, 2014). 

A cocaína é uma droga associada a extensos prejuízos aos indivíduos e à 

sociedade. Estudos apontam que transtornos relacionados ao uso da cocaína são 

relacionados a cerca de 50 mil mortes anualmente e perda de 37 milhões de anos de 

vida saudáveis (DALYs) em todo mundo (Collaborators GRF, 2016). Uma parte 

significativa das mortes atribuídas à cocaína ocorrem por intoxicação aguda e 

overdose. Nos Estados Unidos, entre 2010 e 2014, há descrição de aumento de cerca 

de 20% no número de mortes relacionadas à intoxicação aguda por cocaína, com a 

descrição de 5417 casos em 2014 (Warner et al., 2016). No Brasil, não há estimativas 

confiáveis sobre mortes por intoxicação aguda por cocaína, podendo haver 

subnotificação destes casos.  

Uma parte significativa dos prejuízos atribuídos ao uso da cocaína é associada 

diretamente ao desenvolvimento de um padrão de consumo caracterizado por uso 

pesado e frequente da substância, comportamento de busca ativa pela droga, 

comprometimento funcional, sintomas de tolerância e abstinência. Este padrão 

denominado transtorno pelo uso da cocaína ocorre em aproximadamente 6,9 milhões 

de pessoas em todo o mundo (Degenhardt et al., 2014). No Brasil, a série histórica de 

dados disponíveis apontava em 2001 que 0,4% da população residente nas 108 

cidades com mais de 200 mil habitantes apresentava critérios para diagnóstico da 

dependência de estimulantes segundo dados do Centro Brasileiro de Informações 

Sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID, 2002). Estudo com metodologia semelhante 

apontou critérios para dependência de estimulantes em 0,2% da população em 2005 

(CEBRID, 2006). Em levantamento domiciliar mais recente, cerca de 2,5 milhões de 

pessoas descreveram uso da cocaína no último ano e houve estimativa de 0,6% da 

população brasileira preenche critérios para transtorno pelo uso da cocaína (Abdalla 

et al., 2014; Laranjeira et al., 2014). 

2.2. Prejuízos à saúde associados ao uso da cocaína 

Após a utilização, geralmente por via inalatória, a cocaína produz efeitos como 

constrição de vasos sanguíneos, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão 
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arterial e aumento da temperatura corporal. Estes efeitos podem ter duração variável de 

acordo com a via pela qual a droga é consumida devido a fatores farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos. A cocaína utilizada por via intranasal alcança pico de concentração 

plasmática entre 30-45 minutos, com meia-vida aproximada de 73 minutos. A cocaína 

utilizada na forma crack alcança pico de concentração plasmática em 1,1 minutos e tem 

meia-vida aproximada de 58 minutos. Estas diferenças fazem com que a cocaína na forma 

crack produza efeitos cardiovasculares e psíquicos mais intensos (Cone, 1995). Algumas 

destas diferenças também podem fazer com que a cocaína na forma crack seja associada 

a uma série maior de prejuízos como predisposição ao abuso e risco de dependência. 

(Hatsukami & Fischman, 1996). 

O uso da cocaína é associado a importantes prejuízos cardiovasculares como 

aumento da predisposição à isquemia miocárdica por vasoconstrição mesmo em 

indivíduos previamente hígidos (Weber et al., 2000), arritmias cardíacas (Kanani et al., 

1998) e cardiomiopatias (Frustaci et al., 2015). Estes efeitos cardíacos fazem com que 

frequentemente usuários de cocaína procurem atendimentos médicos de emergência com 

apresentação de dor torácica aguda (Finkel & Marhefka, 2011), constituindo o uso de 

cocaína um diagnóstico diferencial importante nesta circunstância. O mecanismo 

fisiopatológico associado ao desencadeamento dos danos teciduais relacionados ao uso 

da cocaína inclui vasoconstrição, agregação plaquetária (Heesch et al., 2000), ativação de 

fatores de coagulação (Siegel et al., 2002) e isquemia que pode afetar diversos tecidos 

como intestinos (Angel et al., 2013), rins (Hoefsloot et al., 2009), tecidos muscular e 

esquelético (Collins et al., 2008) e pulmões (Terra Filho et al., 2004) entre outros. 

O uso da cocaína é associado a prejuízos pulmonares significativos. As lesões 

pulmonares mais descritas na literatura são pneumonias (McCormick & Nelson, 2007), 

pneumotórax (Solaini et al., 2008), hemorragia alveolar difusa (Dushay et al., 2016), 

barotrauma e enfisema pulmonar (Almeida et al., 2014). Especificamente em relação ao 

uso do crack, há descrição de padrão típico de alterações pulmonares caracterizadas por 

hemorragia alveolar, pneumonite, nódulos aerados, espessamento de septo pulmonar e 

padrão descrito como “crazy-paving” em cortes de tomografia computadorizada. Este 

grupo de alterações é associado a quadro clínico caracterizado por febre, hemoptise, 

hipoxemia e falência respiratória (Almeida et al., 2015). 

Em relação à cabeça e pescoço, há descrição de alterações histopatológicas e 

teciduais associadas ao fato de que estas estruturas são primariamente afetadas pelo uso 
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da cocaína. Há descrição de perfuração do septo nasal (Gendeh et al., 1998), perfuração 

do palato (Cohen et al., 2008), fístulas oro-nasais (Tartaro et al., 2008) e hemorragia 

cócleo-vestibular (Nicoucar et al., 2005). A associação entre o uso da cocaína e doenças 

infecto-contagiosas é também muito significativa. Os usuários de cocaína podem ficar 

expostos a sexo sem proteção para obtenção droga, compartilhamento de seringas ou 

artefatos de uso e maior vulnerabilidade por prejuízos em relação à imunidade. A própria 

natureza do efeito da substância produzindo euforia, diminuição da capacidade de 

julgamento e inibição de controle de impulsos pode ser associada à exposição a situações 

de risco para contágio por doenças como as sexualmente transmissíveis, dentre elas sífilis, 

hepatites ou contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana (Parikh et al., 2012). 

No caso da contaminação por HIV, há descrição de que a manutenção do uso da droga 

pode ocasionar agravamento da doença em suas repercussões no sistema nervoso central 

através de um aumento da regulação pró-inflamatória em células da microglia pela 

liberação de citocinas, além do enfraquecimento da barreira hematoencefálica 

aumentando a predisposição para evolução às repercussões da infecção pelo HIV no 

sistema nervoso central (Buch et al., 2012). 

A utilização de cocaína por mulheres em idade reprodutiva pode ser associada a 

consequências muito prejudiciais durante a gestação e desenvolvimento do feto, além de 

complicações nos recém-nascidos. Gestantes usuárias de cocaína apresentam com maior 

frequência cefaleias, convulsões, ruptura prematura de membranas, descolamento de 

placenta, aumento de pressão arterial, abortamento espontâneo e problemas no trabalho 

de parto (Cain et al., 2013; Wendell, 2013). O feto e o neonato também podem sofrer 

consequências do uso materno de cocaína. Estas complicações incluem maior 

probabilidade de parto prematuro, baixo peso ao nascer e tamanho reduzido para a idade 

gestacional (Gouin et al., 2011). 

O sistema nervoso central é particularmente vulnerável e estima-se que o risco de 

acidentes vasculares cerebrais entre usuários de cocaína seja seis a sete vezes maior em 

relação à população em geral (Cheng et al., 2016). Existe também descrição clara de 

alterações em processos bioquímicos e moleculares no sistema nervoso central como 

alterações de expressão genética, mudanças nas membranas mitocondriais e interferência 

em mecanismos como acetilação, metilação, fosforilação e alterações em vias de 

sinalização neuronal (Covington et al., 2011; Fumagalli et al., 2006; Maze et al., 2010; 

Ritz et al., 1987). 
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2.3. Gênero 

Apesar da expressão predominante do transtorno relacionado ao uso da cocaína 

em homens, nos últimos anos, há tendência de aumento do uso de cocaína entre mulheres 

e há percepção da necessidade de que os indicadores de uso nesta população sejam 

acompanhados de modo cuidadoso (John & Wu, 2017). Há traços diferenciais de acordo 

com o gênero que devem ser observados. Mulheres que têm problemas com uso de 

cocaína tendem a apresentar maior proporção de sintomas depressivos e menos traços de 

personalidade antissocial quando comparadas aos homens (Griffin et al., 1989). Em 

contrapartida, mulheres diagnosticadas com personalidade antissocial, diferentemente 

dos homens que tendem a utilizar mais outras substâncias ilícitas e álcool, têm maior 

propensão à busca por auxílio e atendimento em serviços de suporte psicológico (Grella 

et al., 2003). 

As mulheres, em geral, tendem a desenvolver mais rapidamente transtornos 

relacionados ao uso da cocaína, mesmo utilizando menores quantidades da droga por um 

intervalo menor de tempo (Lozano et al., 2008). Entre as possíveis explicações para este 

fenômeno está a diferenciação hormonal que pode propiciar às mulheres experiências 

diferenciadas de intoxicação, abstinência e autoadministração da droga. Por exemplo, há 

demonstração que picos do estradiol tendem a aumentar o comportamento de 

autoadministração de cocaína (Ramôa et al., 2013). 

Estudo realizado com 2.376 participantes que buscavam tratamento ambulatorial 

para problemas associados ao uso da cocaína identificou que, quando comparadas aos 

homens, as mulheres apresentam dependências de maior gravidade em parâmetros de 

avaliação como problemas médicos, psiquiátricos, sociais e emprego. Em relação às 

expectativas sobre o tratamento, as mulheres apresentam maior engajamento e atitudes 

positivas relacionadas. Os autores recomendam a disponibilização de recursos específicos 

de tratamento que também levem em consideração fatores como o gênero (Najavits & 

Lester, 2008). Outros fatores como maior tendência das mulheres a terem filhos ou 

estarem desempregadas quando iniciam um tratamento podem ser fatores relevantes e 

serem considerados como aspectos particulares no tratamento (Greenfield et al., 2010). 

2.4. Idade 

O uso da cocaína em idades mais precoces, ainda no curso da infância ou 

adolescência, é associado a pior evolução e prognóstico, sendo relacionado a maior 

impulsividade e adoção de outros comportamentos de risco (Lopes-Rosa et al., 2017). O 
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estudo dos fatores associados ao uso de cocaína na adolescência remete à ocorrência de 

exposição pregressa à cocaína ainda no período intrauterino. Indivíduos expostos durante 

sua gestação à cocaína podem apresentar problemas no neurodesenvolvimento, incluindo 

proliferação e migração neuronal (Ohtani et al., 2003; Crandall et al., 2004). Estas 

alterações são associadas a alterações de conectividade neuronal a padrões disruptivos 

comportamentais, prejuízos cognitivos e empobrecimento de interações sociais que 

podem ser identificados já na infância e se estender até a adolescência aumentando a 

predisposição ao uso de drogas (Thompson et al., 2009; Zakiniaeiz et al., 2017). 

Em associação aos fatores biológicos e de desenvolvimento descritos acima, tem 

relevância a carga genética, associada entre 30-70% no desenvolvimento de dependências 

de substâncias (Agrawal & Lynskey, 2008), bem como, fatores ambientais como 

exposição à violência (Pinchevsky et al., 2014) e presença de um cuidador usuário de 

cocaína (Delaney-Black et al., 2011). Ao lado do papel relevante das comorbidades 

psíquicas que serão discutidas na sequência, existe compreensão que a via comum de 

predisposição gerada por fatores biológicos e ambientais associada ao uso de cocaína na 

adolescência possa ser constituída por um aumento de traços comportamentais 

externalizantes (comportamentos antissociais, agressividade e problemas de convivência 

social). Estes traços comportamentais são caracterizados pela predisposição ao 

desenvolvimento de redes neuronais com alta expressão da região límbica dorsal 

(cingulado, hipotálamo lateral, hipocampo e estriado ventral) altamente estimulada pelo 

núcleo da rafe e locus coeruleus. Estes padrões conferem aumento de impulsividade, 

insuficiente auto-regulação comportamental ou emocional e problemas de aprendizado 

que levam à frequente exposição e adoção de comportamentos de risco, pobre controle 

inibitório, maior propensão ao envolvimento com o crime e problemas com a justiça 

(Richardson et al., 2015; Tucker et al., 2015). 

Estudo realizado em nosso meio identificou que, entre adolescentes admitidos 

para tratamento em uma enfermaria por uso do crack, 93% apresentavam critérios para 

transtorno pelo uso da cocaína e todos já haviam utilizado alguma substância antes da 

cocaína, sendo as mais frequentes o tabaco (61%), maconha (54%) e álcool (44%). Neste 

estudo, as comorbidades psiquiátricas mais descritas foram transtorno de conduta (81%), 

transtorno desafiador de oposição (52%) e transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (44%). Este estudo também identificou que a idade mais precoce de início 
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do uso de qualquer substância foi associada à progressão ao uso do crack (Pianca et al., 

2017). 

2.5. Uso da cocaína e comorbidades psiquiátricas 

A associação entre o uso da cocaína e ocorrência de outros transtornos 

psiquiátricos é objeto de estudos aprofundados. Segundo dados do Epidemiological 

Catchment Area (ECA) (Regier et al., 1990), um estudo amplo e multicêntrico realizado 

nos Estados Unidos na década de 1980, 76,1% dos indivíduos diagnosticados com 

transtorno por uso da cocaína também tinham diagnóstico de outro transtorno psiquiátrico 

ao longo da vida. Dentre os transtornos com maior prevalência, destacaram-se o 

transtorno relacionado ao uso do álcool (84,8%), personalidade antissocial (42,7%), 

transtornos do humor (34,7%), ansiedade (33,3%) e esquizofrenia (16,7%).  

Em linha com estes achados, estudo europeu (Arias et al., 2013) avaliando uma 

amostra de 837 participantes em tratamento ambulatorial utilizando o Mini International 

Neuropsychiatric Interview (MINI) e o Personality Disorder Questionnaire, descreveu 

prevalência de outros transtornos psiquiátricos na vida em cerca de três quartos da 

amostra (73,4%). Entre os transtornos mais frequentemente descritos destacaram-se o 

transtorno afetivo bipolar (24,8%), transtorno depressivo (23,4%), transtorno do pânico 

(23,6%), transtorno de ansiedade generalizada (20,5%) e transtornos psicóticos (10,5%). 

Entre os transtornos de personalidade destacaram-se o transtorno de personalidade 

borderline (19,7%), paranóide (18,9%) e antissocial (17,0%). 

Estudo (Martínez-Gras et al., 2016) avaliando indivíduos que procuravam 

tratamento ambulatorial para transtorno relacionado ao uso da cocaína identificou que, 

após a realização de três testes de urina resultando negativos nos dez dias que precederam 

a avaliação, 28,4% dos participantes foram também diagnosticados com transtorno pelo 

uso do álcool, 34,5% com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 13,7% com 

transtorno depressivo, 12,7% com transtornos de personalidade, 4,1% com transtornos 

psicóticos e 3,6% com transtorno afetivo bipolar. 

O estudo da comorbidade entre transtorno por uso da cocaína e outros transtornos 

psiquiátricos tem importante relevância pois existem evidências de significativa 

associação com o prognóstico. Estudo multicêntrico realizado nos Estados Unidos (Ford 

et al., 2009) com uma amostra de 449 indivíduos controlando para variáveis demográficas 

e utilizando modelo de regressão logística identificou que a presença de transtornos de 

humor ou ansiedade foi associada a maior propensão dos indivíduos buscarem tratamento 
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para o transtorno por uso da cocaína. No entanto, a existência de transtorno afetivo bipolar 

ou transtornos de ansiedade foi relacionada a uso mais pesado da cocaína. Estes resultados 

apontam que é esperada uma alta proporção de comorbidades psiquiátricas entre 

indivíduos que procuram tratamento e alguns destes transtornos são relacionados a 

variáveis como maior uso da cocaína. 

Nos últimos anos, com a crescente utilização da cocaína na forma crack, há 

interesse específico sobre a associação deste fenômeno com as comorbidades 

psiquiátricas. Estudo multicêntrico realizado na Europa (Haasen et al., 2005) identificou 

que a presença de transtornos psiquiátricos foi associada a diversas variáveis como sexo 

masculino, situação familiar instável e uso do crack ao invés da cocaína inalada. Em 

análise de regressão, variáveis como problemas de saúde física, gravidade da 

dependência, situação social instável e maior número de dias de uso da cocaína foram 

associadas a presença de problemas de saúde mental. 

Estudo realizado (Narvaez et al., 2014) em nosso meio para avaliação de 

comorbidades psiquiátricas em uma amostra de 1560 indivíduos usuários de crack entre 

18 e 24 anos residentes na região de Pelotas descreveu prevalência de transtorno 

depressivo em 23,1% da amostra, seguido por transtorno de ansiedade generalizada com 

20,5%, distimia (7,7%), transtorno de personalidade antissocial (15,4%) e fobia social 

(5,1%). Indivíduos usuários de crack apresentaram maior propensão aos transtornos 

relacionados ao uso de tabaco, álcool maconha, anfetaminas e inalantes. Estes achados 

estão em linha com outro estudo prévio realizado em nosso contexto (Kessler et al., 2012) 

que identificou importante proporção de comorbidade entre indivíduos com transtorno 

por uso da cocaína e usuários de crack com transtorno de personalidade antissocial, 

sugerindo que serviços de tratamento deveriam considerar a hipótese deste transtorno 

entre as comorbidades mais frequentes. Outro estudo mais recente descreveu que 

aproximadamente 50% dos indivíduos usuários de crack podem apresentar sintomas 

psicóticos, 80% sintomas ansiosos e 90% sintomas depressivos (Miguel et al., 2018). 

2.6. Estudos de neuroimagem em usuários de cocaína 

Nas últimas duas décadas houve impulso significativo no estudo da estrutura e 

alterações cerebrais associadas ao uso de substâncias. Este avanço pode ser relacionado 

ao desenvolvimento e disponibilidade de novas técnicas de imagem como a tomografia 

com emissão de pósitrons (PET), a ressonância nuclear magnética (MRI) e, 

posteriormente, sua variante funcional (fMRI). Estes estudos propiciaram aprofundar o 
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conhecimento sobre alterações estruturais e funcionais nos cérebros de usuários de 

cocaína quando comparados a controles saudáveis, havendo particular interesse em 

regiões conceitualmente associadas à dependência de substâncias como córtex pré-

frontal, hipocampo, ínsula e estriado.  

Em 1991, estudo de grande impacto (Volkow et al., 1991), realizado a partir de 

imagens obtidas com PET do metabolismo de glicose marcada com isótopo radioativo, 

comparou 15 indivíduos dependentes de cocaína em tratamento ambulatorial com 10 

controles saudáveis e evidenciou que, após uma semana de abstinência, o grupo de 

dependentes de cocaína apresentou aumento do metabolismo de glicose em regiões dos 

gânglios da base e córtex orbitofrontal. Este achado foi associado à redução da atividade 

dopaminérgica nestas regiões. 

Estudo (Liu et al., 1998) realizado em 1998 com MRI evidenciou, a partir da 

comparação de 25 indivíduos usuários de cocaína e outras substâncias com 14 voluntários 

saudáveis, redução significativa em lobos pré-frontais bilaterais dos indivíduos usuários 

de substâncias quando comparados aos controles. Esta redução foi associada a alterações 

em substância cinzenta, mas não em substância branca, achados que sugeriram papel 

relevante do córtex pré-frontal na fisiopatologia da dependência de substâncias. 

Estudo (Bartzokis et al., 2000) realizado em 2000, comparando 19 indivíduos 

dependentes de estimulantes, pareados por sexo e idade com controles normais e 

submetidos a MRI, evidenciou que o grupo dependente de estimulantes apresentou 

redução significativa de volume em região temporal em comparação ao grupo controle. 

Ainda, o subgrupo de indivíduos dependentes da cocaína, apresentou maior declínio de 

substância cinzenta associado à idade em comparação aos grupos de dependentes de 

anfetaminas e controles. 

Os estudos sobre volume cerebral ganharam progressiva relevância e, em 2004, 

pesquisa (Makris et al., 2004) de MRI realizada com dependentes de cocaína comparados 

a controles saudáveis, demonstrou sensível redução bilateral da amígdala em comparação 

aos controles. A partir da constatação de que não havia associação entre reduções de 

volume de amígdala e padrões de uso da cocaína, o autor elaborou a hipótese de que esta 

redução poderia ser um sinal precoce de mudanças estruturais relacionadas ao uso da 

cocaína ou poderia ser um achado associado à predisposição para o uso de substâncias. 

Outro achado significativo refere-se à descrição de alterações em região do 

estriado entre usuários de cocaína quando comparados aos controles. Nesta região, de 
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modo inverso, a utilização de cocaína foi associada a um aumento de volume. Estudo 

(Jacobsen et al., 2001) realizado com MRI comparando 24 indivíduos dependentes de 

cocaína com 20 controles evidenciou aumento de 3,4% em núcleo caudado e 9,2% em 

putámen no grupo de dependentes quando comparados aos controles. Estes resultados 

poderiam evidenciar deficiência em neurotransmissão dopaminérgica. 

Nos últimos anos, houve impulso significativo nesta área a partir do 

desenvolvimento de ferramentas de processamento de imagens por ressonância 

magnética que pôde seguir diferentes métodos e utilizar distintos softwares. Entre as 

modalidades de maior potencial, destaca-se a Voxel-based Morphometry (VBM). O 

princípio do método VBM considera que na MRI as imagens digitais constituem matrizes 

numéricas para qual cada ponto recebe o nome de voxel (Volume element ou Volume 

cell). O voxel é o análogo tridimensional do pixel, constituindo unidade de volume que 

pode ser analisada de modo manual por região de interesse ou automatizada voxel-a-voxel 

após uma série de transformações nas imagens que permitem sua análise estatística 

(Ashburner & Friston, 2000).  

A análise e comparabilidade de imagens entre dois diferentes grupos por esta 

técnica pôde ser alcançada a partir do desenvolvimento de programas como o Statistical 

Parametric Mapping (SPM) e adaptação de técnicas utilizadas anteriormente em estudos 

de SPECT. Neste processo, é criado um espaço anatômico padronizado que permite 

realizar comparações de aproximadamente 250.000 voxels de substância cinzenta entre 

diferentes grupos, algo que torna o trabalho mais ágil em comparação às técnicas que 

existiam até então. A fim de realizar esse processamento, existem etapas preparatórias 

das imagens que incluem: 1) normalização, etapa em que as imagens adquiridas são 

realinhadas com padrões estabelecidos em mapas anatômicos; 2) segmentação, esta etapa 

consiste na separação entre substância cinzenta, substância branca e líquor, assim são 

geradas imagens de cada um dos segmentos e podem ser aferidas probabilidades de 

presença de substância cinzenta em cada voxel tendo como base a imagem inicial; 3) 

suavização, essa etapa é realizada para identificação de ruídos e possíveis falhas no 

processamento de imagem, a fim de realizar a suavização, são utilizados os denominados 

filtros gaussianos. Após a realização das etapas descritas, é possível produzir mapas 

estatísticos e comparações entre grupos. 

Utilizando o VBM, estudo (Franklin et al., 2002) realizou comparação entre 13 

indivíduos dependentes de cocaína e 16 controles saudáveis. Houve relato de reduções de 
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substância cinzenta em regiões como o córtex orbitofrontal, cingulado anterior, ínsula e 

temporal superior entre indivíduos dependentes de cocaína quando comparados aos 

controles. Estas reduções foram associadas a processos centrais da dependência de drogas 

como alterações em tomadas de decisões, inibição comportamental e valência emocional 

a estímulos ambientais. Estes achados foram replicados (Matochik et al., 2003) com a 

descrição de redução de substância cinzenta em estruturas como o córtex cingulado, o 

córtex pré-frontal lateral e regiões medial e lateral do córtex orbitofrontal. Estes estudos 

não separaram usuários de cocaína inalada e crack. 

Estudo (Sim et al., 2007) realizado com amostra de 40 indivíduos dependentes de 

cocaína comparados a 41 controles saudáveis pareados por sexo idade e utilizando o 

protocolo VBM identificou redução de substância cinzenta em córtex premotor bilateral 

(16,6%), córtex temporal bilateral (15,9%), córtex orbitofrontal direito (15,1%), tálamo 

esquerdo (12,6%) e cerebelo bilateral (13,4%) no grupo de usuários em relação aos 

controles. Outro achado relevante do mesmo estudo foi uma correlação negativa entre 

dias de uso de cocaína e volume de substância cinzenta no cerebelo direito e esquerdo (r 

= -0,37 e r = -0,39) respectivamente. Houve também correlação positiva entre volume de 

substância cinzenta e desempenho em testes de função executiva e desempenho motor. 

Este estudo apontou, assim, uma possível participação de alterações cerebelares no pior 

desempenho cognitivo dos dependentes de cocaína. Não houve descrição sobre diferenças 

na amostra entre usuários de cocaína inalada ou crack. 

Estudo (Alia-Klein et al., 2011) realizado com 40 indivíduos com transtorno 

associado ao uso de cocaína na forma crack comparados com 42 controles saudáveis 

evidenciou que, entre os usuários de crack, havia reduções no volume de substância 

cinzenta em córtex orbitofrontal, pré-frontal dorsolateral, córtex temporal e hipocampo 

quando comparados aos controles. A manutenção do uso do crack por intervalo 

prolongado de tempo foi associada a alterações cerebrais significativas. Estudo 

(Barrós_Loscertales et al., 2011) com protocolo VBM realizado com 20 indivíduos 

dependentes de cocaína comparados a 16 controles saudáveis pareados por idade, nível 

educacional e inteligência identificou que os anos de uso de cocaína foram inversamente 

relacionados ao volume do giro frontal médio bilateral, giro frontal superior esquerdo, 

giro parahipocampal, amígdala, ínsula, giro temporal médio direito e cerebelo. Este foi o 

primeiro estudo a identificar também redução de substância cinzenta no estriado. Este 

estudo não investigou diferenças entre usuários de cocaína inalada ou crack. 
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Estudo realizado (Hanlon et al., 2011) com 24 usuários de cocaína ativos 

comparados com 24 indivíduos em abstinência por período de 30 dias e 25 controles 

seguindo protocolo VBM apontou que os indivíduos abstinentes apresentavam maior 

densidade de substância cinzenta quando comparados aos usuários ativos em regiões 

como córtex temporal e frontal. Os indivíduos em abstinência também obtiveram melhor 

desempenho em testes cognitivos, levando os autores a concluírem que um período de 

abstinência de cerca de um mês pode impactar de maneira sensível a densidade de tecido 

cortical e desempenho entre usuários de cocaína. Este estudo incluiu usuários de crack e 

cocaína inalada. Estudo comparando 8 moradores de rua dependentes de crack com 9 

controles saudáveis identificou reduções de substância cinzenta no grupo de dependentes 

em regiões como córtex pré-frontal dorsolateral, cingulado anterior, ínsula, cerebelo, giro 

temporal superior (Weller et al., 2011). 

Estudo realizado comparando 14 usuários de cocaína, 24 de heroína e 24 controles 

identificou que os usuários de cocaína apresentavam reduções de substância cinzenta em 

cingulado posterior e cerebelo, enquanto os usuários de heroína tinham reduções em 

regiões parietais e giro pós-central. Os dois grupos de usuários apresentaram reduções em 

região da ínsula quando comparados aos controles (Gardini & Venneri, 2012). Estudo 

(Moreno-López et al., 2012) realizado com 38 indivíduos dependentes de cocaína quando 

comparados a 38 controles saudáveis evidenciou que o grupo de dependentes de cocaína 

apresentou reduções de substância cinzenta em córtex orbitofrontal, giro frontal inferior 

direito, ínsula direita, amígdala esquerda, giro parahipocampal, giro temporal e caudado 

bilateral. Este grupo também apresentou reduções de volume de substância branca em 

giro frontal medial e esquerdo inferior, giro temporal superior, cingulado anterior direito, 

ínsula e caudado. Houve correlação positiva entre traço de impulsividade e volume de 

substância cinzenta no giro frontal médio e inferior esquerdo. Não houve descrição sobre 

diferenças na amostra entre usuários de cocaína inalada ou crack. 

Estudo (Rando et al., 2013a) comparando 36 indivíduos dependentes de cocaína 

e 50 controles saudáveis evidenciou que os dependentes de cocaína apresentavam redução 

de substância cinzenta em córtex pré-frontal anterior, córtex orbitofrontal e frontopolar e 

região posterior do sulco parieto-occipital. Houve também diferenças associadas ao 

gênero com as mulheres apresentando redução em relação aos controles no giro frontal 

inferior esquerdo, ínsula, giro temporal superior e hipocampo. Os homens apresentaram 

menor volume de substância cinzenta em região cortical superior, giro pré-central e 
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cingulado. Não houve separação entre usuários de cocaína inalada ou crack. Estudo 

comparando 10 indivíduos com déficit de atenção e hiperatividade dependentes da 

cocaína e 15 controles descreveu que o grupo com dependência de cocaína apresentou 

redução em putamen quando comparado ao grupo controle (van Wingen et al., 2013). 

Estudo (Mackey et al., 2014) desenhado para avaliar possíveis diferenças entre 

alterações morfométricas cerebrais entre usuários de cocaína e outras drogas estimulantes 

como anfetaminas (sem diferenciação quanto ao uso de crack ou cocaína inalada), utilizou 

amostra de 165 indivíduos jovens usuários de substâncias comparados a 48 controles 

saudáveis. O volume de substância cinzenta foi significativamente maior no putamen 

ventral anterior esquerdo e menor no cerebelo dorsolateral e córtex parietal inferior direito 

na comparação entre usuários e controles. Uma segunda regressão realizada com 

indivíduos com história de uso de estimulantes que não a cocaína verificou que os 

usuários da substância apresentavam maior volume de substância cinzenta na ínsula 

esquerda, algo que pode ressaltar diferenças entre drogas estimulantes consumidas. 

Estudo comparando 14 dependentes de cocaína e 14 controles descreveu reduções de 

substância cinzenta no córtex frontal de indivíduos dependentes de cocaína, embora não 

houve descrição de pior perfil de impulsividade no grupo de dependentes (Matuskey et 

al., 2014).  

Investigando associação entre impulsividade e uso de cocaína, estudo (Kaag et al., 

2014) avaliou 53 usuários de cocaína e 35 controles saudáveis. Comparados aos controles, 

usuários de cocaína apresentaram menor área de superfície em córtex temporal superior. 

Foram descritas correlações divergentes em relação ao traço de impulsividade e área de 

superfície em córtex temporal superior e ínsula (positiva em controles e negativa em 

usuários de cocaína) enquanto que em termos de espessura cortical em córtex cingulado 

anterior houve correlação negativa em controles e positiva em usuários de cocaína. 

Estudo (Moreno-López et al., 2015) com 20 indivíduos dependentes de cocaína 

com 21 controles saudáveis através de protocolo VBM e tarefas de aprendizado 

evidenciou redução de volume de matéria cinzenta em cerebelo esquerdo (lobo VIII) em 

associação com a gravidade do uso de cocaína. Desempenho pior no teste cognitivo foi 

associado à redução de volumes de substância cinzenta em lobos VIIb e VIII. Alterações 

na ínsula direita e giro frontal inferior também foram associadas a pior desempenho no 

teste. Não houve descrição sobre diferenças na amostra entre usuários de cocaína inalada 

ou crack. 
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Estudo desenhado para avaliar influência da abstinência sobre estrutura cerebral 

comparando 19 usuários de cocaína que procuravam tratamento com 12 controles 

descreveu que, ao longo do segmento de seis meses, o grupo de dependentes de cocaína 

que ficou abstinente ou reduziu o consumo apresentou aumento de substância cinzenta 

em giro frontal inferior e córtex pré-frontal ventromedial quando comparados à avaliação 

inicial (Parvaz et al., 2017). Outro estudo comparando trinta indivíduos com transtorno 

por uso da cocaína com 30 controles demonstrou, de modo controverso, aumento de 

substância cinzenta em caudado e córtex orbitofrontal nos usuários de cocaína em relação 

aos controles (Vaquero et al., 2017).   

Estudo recente que investigou associação entre reduções de concentração de 

substância cinzenta e existência de traumas na infância como um marcador para o 

transtorno por uso da cocaína analisou três grupos, sendo o primeiro com alta exposição 

a traumas, o segundo com baixa exposição a traumas, ambos com transtorno por uso da 

cocaína, e um terceiro grupo controle. Os indivíduos do grupo com alta exposição a 

traumas na infância apresentaram reduções de concentração de substância cinzenta na 

região orbitofrontal em relação aos outros dois grupos (Bachi et al., 2018). A Tabela 1 

apresenta as principais características dos estudos que utilizaram o método de VBM em 

indivíduos com transtorno por uso da cocaína.
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Tabela 1. Estudos de VBM em usuários de cocaína. 

Autores Sujeitos 

X 

Controles 

Drogas utilizadas Exame 

toxicológico 

SCID Testes  Skull-Stripping Campo  T1 

Franklin et al., 2002  13 X 16 Cocaína e crack  Sim Não - Segmentação 1,5T Sim 

Matochik et al., 2003  14 X 11 Cocaína e crack  Sim Sim - Segmentação 1,5T Sim 

Sim et al., 2007  40 X 41  Cocaína e crack  Sim Sim TMT1, ST2, GPT3 Automatizado 1,5T Sim 

Alia-Klein et al., 2011  40 X 42 Crack  Sim Sim WRAT4, WASI5 Automatizado 4T Sim 

Barrós-Loscertales et al., 2011  20 X 16 Cocaína e crack  Sim Sim - Automatizado 1,5T Sim 

Hanlon et al., 2011  24 X 24 Cocaína e crack  Sim Sim CANTAB6 Automatizado 1,5T Sim 

Weller et al., 2011  8 X 9 Crack Não Não Não Segmentação 3T Sim 

Gardini et al., 2012  38 X 24 Cocaína e heroína Sim Sim - Segmentação 3T Sim 

Moreno-Lópes et al., 2012 38 X 38 Cocaína e crack  Sim Sim UPPS7 Segmentação 3T Sim 

Rando et al., 2013 36 X 50 Cocaína e crack  Sim Sim Não Segmentação 3T Sim 

Wingen et al., 2013  10 X 15 Cocaína e crack  Sim MINI Não Segmentação 3T Sim 

Mackey et al., 2014  165 X 48 Cocaína e 
anfetamina 

Sim Não BIS8, SSS9 Misto 3T Sim 
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1-Trail Making Test,  2-Stroop Test, 3-Groove Pegboard Test, 4-Wide Range Achievement Test, 5-Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence, 6-Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, 7-

Impulsive Behavior Scale, 8-Barratt Impulsiveness Scale, 9-Sensation Seeking Scale, 10-Reversal learning task (PRLT), 11-Lottery task

 

Autores Sujeitos 

X 

Controles 

Drogas 

utilizadas 

Exame 

toxicológico 

SCID Testes Skull-Stripping Campo  T1 

Matuskey et al., 2014  14 X 14 Cocaína e crack  Sim  Sim BIS8 Automatizado 3T Sim 

Kaag et al., 2014  53 X 35 Cocaína e crack  Não MINI BIS8 Misto 3T Sim 

Moreno-Lópes et al., 2015 20 X 21 Cocaína e crack  Sim Sim PRLT10 Segmentação 3T Sim 

Parvaz et al., 2017 

Vaquero et al., 2017 

19 X 12 

30 X 30 

Cocaína e crack  

Cocaína e crack 

Sim  

Não 

Sim  

- 

Decisões 

LT11 

Automatizado 

- 

4T 

3T 

Sim 

Sim 

Bachi et al., 2018 47 X 29 Cocaína e crack Sim Sim - Automatizado 3T Sim 
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Os estudos descritos acima apresentam achados relevantes em regiões como 

córtex cingulado, córtex orbitofrontal, amígdala e hipocampo. No entanto, estes estudos 

apresentaram vulnerabilidades metodológicas diversas: 1) número restrito de 

participantes, tendo sido reportado poder insuficiente em diversos estudos; 2) inclusão de 

grupos heterogêneos como usuários de múltiplas substâncias em geral e diferentes 

estimulantes, algo que pode criar viés, já que drogas como heroína podem produzir 

alterações cerebrais específicas (Li et al., 2014); 3) há estudos não incluíram no protocolo 

testes toxicológicos, fato que poderia reduzir confiabilidade na composição dos grupos, 

4) técnicas diferenciadas de skull-stripping, mesmo em amostras pequenas, fator que 

poderia reduzir a comparabilidade dos resultados, 5) não houve homogeneidade em 

relação as ROIs pesquisadas, pois estudos dedicaram-se à amigada e hipocampo e outros 

ao córtex orbitofrontal e cingulado e 6) não houve, até o momento, estudo que realizasse 

investigação aprofundada de prejuízos à cognição relacionados ao uso de cocaína 

investigando alterações de estrutura cortical, o único que realizou avaliação 

neuropsicológica mais aprofundada trabalhou com usuários de múltiplas substâncias e 

nenhum estudo avaliou prejuízos específicos relacionados ao uso do crack em 

comparação com usuários de cocaína inalada.   

2.7. Uso da cocaína e alterações neuropsicológicas 

Os prejuízos cognitivos associados ao uso da cocaína foram investigados através 

de estudos com metodologias diversas e predomina o conceito de que o uso crônico da 

droga pode ser mais associado a uma deterioração generalizada de funções cognitivas do 

que prejuízos limitados a funções específicas (Spronk et al., 2013). Este conceito encontra 

correspondência com estudo de metanalise que identificou variabilidade em prejuízos 

cognitivos reportados entre usuários de cocaína com certa convergência para funções 

como atenção, aprendizado, memória e velocidade de resposta (Jovanovski et al., 2005). 

Outro estudo de metanalise descreveu maiores prejuízos cognitivos durante 

período intermediário de abstinência em funções cognitivas como atenção, 

impulsividade, memória verbal e de trabalho. Prejuízos significativos foram reportados 

durante período imediato de abstinência em comparação a período intermediário em 

funções cognitivas como atenção e memória verbal e de trabalho (Potvin et al., 2014). 

Estudo de revisão avaliando controle inibitório entre usuários de cocaína e crack 

identificou permanência de prejuízos nesta função mesmo após período prolongado de 

abstinência (Czermainski et al., 2017). Estudo em nosso meio com 35 usuários de crack 
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descreveu presença de prejuízos cognitivos em funções como atenção, memória verbal e 

aprendizado em relação a 33 controles saudáveis que persistiram mesmo após quatro 

semanas de abstinência em ambiente supervisionado colaborando para a percepção de 

prejuízos cognitivos que podem ser mais duradouros (Almeida et al., 2017). 

A partir da evolução dos métodos de aquisição e processamento de imagens, há 

crescente interesse na localização de determinadas alterações cerebrais e desempenho em 

testes neuropsicológicos em usuários de cocaína. Entre os parâmetros mais estudados, há 

destaque para funções executivas, impulsividade e tomada de decisões. Estudo (Cunha et 

al., 2010) realizado em nosso meio avaliou 30 indivíduos dependentes de substâncias 

foram comparados a 32 controles através de uma bateria de avaliação frontal com objetivo 

de caracterizar prejuízos em funções executivas. Indivíduos dependentes obtiveram pior 

desempenho em diversos domínios como argumentação abstrata, programação motora e 

flexibilidade cognitiva. Outro estudo (Cunha et al., 2011) com dependentes de cocaína e 

usuários de crack apontou prejuízos no processo de tomada de decisões nesta população 

em comparação aos controles quando mensurados a partir do Iowa Gambling Test (IGT), 

um instrumento mais recentemente desenvolvido que tem sido muito utilizado para o 

exame de como os indivíduos avaliam as consequências de longo prazo de suas ações.  

Estudo (Tomasi et al., 2007) de fMRI com 14 indivíduos abusadores de cocaína 

comparados a 14 controles pareados apontou que abusadores de cocaína apresentavam 

padrão de alterações com hipoativação talâmica possivelmente associada a prejuízo de 

neurotransmissão noradrenérgica e dopaminérgica, hiperativação de córtex pré-frontal e 

occipital, provavelmente ligadas a mecanismo compensatório da hipoativação talâmica e 

importante desativação de lobos parietais e frontais, possivelmente compensando 

alterações hemodinâmicas para regiões hiperativas. Estes achados foram associados a 

comprometimento sensorial e de atenção entre abusadores de cocaína. Em relação à 

impulsividade, estudo (Crunelle et al., 2014) avaliou 30 indivíduos dependentes de 

cocaína e 33 controles. Houve descrição de redução de volume de substância cinzenta no 

giro frontal médio esquerdo em comparação aos controles. No grupo de indivíduos 

dependentes de cocaína, maior impulsividade foi associada a menor volume de substância 

cinzenta em córtex orbitofrontal direito, giro precentral esquerdo e giro frontal superior 

direito. 
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 2.8. O uso de crack e diferenças com a cocaína inalada 

Embora o crack seja classificado com o mesmo conceito de droga 

psicoestimulante e o diagnóstico aplicado aos usuários desta droga seja de transtorno pelo 

uso da cocaína, há crescente corpo de evidências sobre marcantes diferenças entre 

usuários de cocaína na forma inalada ou crack. Estas evidências vêm de estudos de ciência 

básica, mas também estudos clínicos que apontam particularidades entre usuários das 

duas substâncias em termos de comorbidades, padrões de uso, prejuízos 

neuropsicológicos evolução e prognóstico. 

Estudo (Kessler et al., 2012) realizado em nosso meio com amostra de 293 

usuários de crack comparados a 126 usuários de cocaína por via inalatória e 319 usuários 

de outras substâncias que não a cocaína descreveu que os usuários de crack eram 

significativamente mais jovens, apresentaram em maior proporção diagnóstico de 

transtorno de personalidade antissocial (25%) em relação a usuários de cocaína inalada 

(9%) e usuários de outras substâncias (9%) e tinham mais problemas em aspectos como 

envolvimento em atividades criminais, pior perfil ocupacional e de relações familiares.  

 Estudo (Kiluk et al., 2013) realizado com 412 indivíduos dependentes de cocaína, 

dos quais 80% utilizava crack, apontou que, em comparação aos usuários de cocaína 

inalada, os usuários de crack apresentavam pior prognóstico ao longo dos doze meses. 

Entre as variáveis estudadas, os usuários de crack permaneceram menos aderidos ao 

tratamento, ficaram menos abstinentes e utilizaram maiores quantidades de substâncias. 

Estes achados contribuem para a afirmação da intensa gravidade do problema e podem 

justificar a alta mortalidade descrita na literatura entre usuários do crack (Dias et al., 

2011). 

Estudo (Guindalini et al., 2006) realizado com 699 usuários de cocaína apontou 

que a utilização da forma crack em associação à cocaína inalada pode ser relacionada a 

perfil específico caracterizado por uso mais precoce de substâncias, maior utilização de 

outras substâncias ilícitas e maior envolvimento com atividades criminais. Em relação à 

evolução no tratamento, há descrição de diferenças significativas entre usuários de 

cocaína inalada e crack, tendo os usuários de crack pior prognóstico. Os autores ressaltam 

que este grupo deveria ser considerado um grupo distinto e receber abordagens que 

considerassem estas diferenças. 

A dependência do crack, conforme descrito acima, é associada à difícil 

prognóstico e tratamento. Algumas das dificuldades residem na percepção de que 
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usuários desta substância acumulam prejuízos cognitivos significativos que dificultam 

sua aderência ao tratamento e recuperação. Em um contexto de estudos escassos sobre 

prejuízos neuropsicológicos nessa população, nosso grupo recentemente apontou 

alterações importantes em funções cognitivas investigadas por testes como o Stroop 

Color-Word Test (SCWT), o Wisconsin Card Sorting Test (WCST), o Frontal Assessment 

Battery (FAB) e o Controlled Oral Word Association Test (COWAT). Estes dados são os 

primeiros que apontam que, em relação aos usuários de cocaína por via inalatória, os 

usuários de crack apresentam pior controle inibitório, flexibilidade mental, 

funcionamento executivo em geral quando comparados aos usuários de cocaína inalada 

(Oliveira et al., 2018). 

Considerando nossos dados pioneiros e o panorama de gravidade e prejuízos 

individuais e sociais do uso da cocaína, cenário sensivelmente piorado nos últimos anos 

com a disseminação do uso do crack, este estudo tem por objetivo investigar de modo 

detalhado e integrado alterações cerebrais e neuropsicológicas em amostra de 

dependentes de cocaína através da avaliação por ressonância magnética e avaliação 

neuropsicológica em comparação com controles saudáveis com foco na descrição de 

alterações cerebrais e cognitivas específicas em usuários de crack.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

          A partir do aumento do uso de crack e suas consequências, a realização de estudos 

de imagem cerebral constitui ferramenta importante para elucidação dos mecanismos 

neuronais associados à predisposição, instalação e manutenção do transtorno por uso 

desta substância. Nos últimos anos, este conhecimento possibilitou mudança sensível na 

compreensão de como um indivíduo desenvolve o transtorno e produziu nova base para 

o desenvolvimento de prevenção e tratamento. 

 O interesse científico em identificar padrões específicos de estrutura cerebral em 

usuários de crack quando comparados à cocaína inalada e controles saudáveis sustenta-

se em pelo menos duas constatações que tornam este estudo pertinente: 1) há descrição 

de padrões específicos de prejuízos individuais e sociais relacionados ao uso do crack em 

comparação a usuários de cocaína inalada e 2) há um estudo pioneiro em nosso contexto 

descrevendo que o uso do crack está associado com prejuízos neuropsicológicos 

diferenciados em relação à cocaína inalada. 
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 Em relação às vulnerabilidades de estudos anteriores descritas acima, este estudo 

apresenta: 1) amostra de 42 indivíduos dependentes de cocaína, que confere tamanho 

amostral suficiente para o teste de hipóteses (vide Calculo Amostral). Os indivíduos 

realizaram período de observação com internação em enfermaria especializada e 

realizaram exames de neuroimagem com protocolo que garantiu não exposição às outras 

substâncias psicoativas; 2) amostra mais homogênea por não incluir indivíduos usuários 

de heroína ou metanfetamina, já que estas drogas não são comuns em nosso meio. Esta 

característica pode conferir maior confiabilidade aos resultados, em relação aos estudos 

realizados em outros países; 3) protocolo de testes de urina para detecção de drogas 

psicoativas, 4) Skull-stripping manual, que confere maior confiabilidade ao 

procedimento, e 5) realização de investigação através de medidas tipo voxel-by-voxel, 

wholebrain e investigação em ROIs de interesse mapeadas na literatura. 

 

4. OBJETIVOS 

 4.1. Objetivo geral 

 Este estudo tem como objetivo principal investigar alterações neurocognitivas e de 

volume de substância cinzenta entre usuários de crack em comparação com usuários de 

cocaína inalada e controles saudáveis. 

   4.2. Objetivos específicos 

 a) Investigar padrões de alterações morfométricas nas ROIs realizando 

comparação entre usuários de crack, cocaína inalada e controles e sua associação com 

variáveis de uso da substância como idade de início, anos de uso e dias de uso no último 

mês. 

  b) Investigar associação entre alterações em funções executivas entre usuários de 

crack, cocaína inalada e controles. 

  c) Investigar alterações em tomadas de decisões entre usuários de crack, cocaína 

inalada e controles. 

 

5. HIPÓTESES 

A) Indivíduos usuários de crack apresentarão volumes menores de substância 

cinzenta em ROIs quando comparados a usuários de cocaína inalada e controles e 

haverá associação com variáveis de uso da substância. 
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B) Indivíduos usuários de crack apresentarão pior desempenho em testes de funções 

executivas quando comparados a usuários de cocaína inalada e controles. 

C) Indivíduos usuários de crack apresentarão pior desempenho em testes de tomadas 

de decisões quando comparados a usuários de cocaína inalada e controles. 

6. MÉTODOS 

 6.1. Participantes 

 Este estudo foi realizado com amostra de dependentes de cocaína que foram 

recrutados entre 2011 e 2014 para tratamento em regime de internação por quatro semanas 

em enfermaria especializada em transtornos do impulso no Instituto de Psiquiatria da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esta amostra foi descrita em outro 

estudo (Gonçalves et al., 2014) como parte de um projeto mais amplo intitulado “Impacto 

da Reabilitação Neuropsicológica em Dependentes de Cocaína/Crack: um estudo com 

testes cognitivos, biomarcadores e exames de ressonância magnética funcional, 

controlado com placebo”, realizado no Laboratório de Investigação Médica (LIM 21) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Processo CNPq nº 0320/10). Os 

indivíduos do grupo controle foram incluídos a partir de dois estudos prévios do 

Laboratório de Investigação Médica (LIM 21) da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. O primeiro projeto foi “Recuperação de memória autobiográfica e 

envelhecimento cerebral: um estudo através de ressonância magnética funcional” 

(Processo FAPESP nº 2011/00475-3). O segundo projeto foi “Compatibilidade estímulo-

resposta e valência emocional: uma investigação das bases neurológicas envolvidas no 

processamento da informação espacial e emocional” (Processo FAPESP nº 11/09946-9). 

O diagnóstico de dependência da cocaína foi elaborado a partir do Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fourth Edition. 

  6.2. Ética 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo como estudo complementar ao protocolo de pesquisa já 

desenvolvido com estes participantes, intitulado “Impacto da Reabilitação 

Neuropsicológica em Dependentes de Cocaína/Crack: um estudo com testes cognitivos, 

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

tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC (Parecer 2.003.435/2017). 
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Os indivíduos recrutados foram esclarecidos sobre objetivos e garantias do estudo e 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 6.3. Critérios de Inclusão e Exclusão 

  6.3.1. Critérios de Inclusão para os pacientes 

A) Transtorno por uso da cocaína; 

B) Idade entre 18 e 45 anos; 

C) Mínimo de quatro anos de educação formal. 

 6.3.2. Critérios de Exclusão para pacientes e controles 

A) Outros diagnósticos de transtornos mentais de Eixo I segundo o Structured 

Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID) (First et al., 1996); 

B) História de trauma encefálico ou outra afecção neurológica; 

C) Quociente de Inteligência menor que 70. 

 6.4. Protocolo do estudo 

Os participantes foram internados voluntariamente para tratamento em enfermaria 

e realizaram teste toxicológico de urina para identificação de benzoilecgonina até que as 

amostras passassem a resultar negativas. Neste momento, foram submetidos ao exame de 

imagem MRI. 

6.5. Instrumentos 

Os seguintes instrumentos de avaliação foram utilizados: 

A) Questionário sociodemográfico para obtenção de variáveis como idade, etnia, 

estado civil e nível socioeconômico; 

B) Escala de Gravidade de Dependência (ASI – 6th version). Instrumento para 

avaliação de gravidade de dependência através de seis domínios como 

problemas médicos, uso de substâncias, situação social ou familiar, trabalho 

ou estudo, problemas com a lei e problemas psiquiátricos (Kessler et al., 

2012). 

C) Iowa Gambling Task (IGT). Instrumento que permite estabelecer avaliação 

sobre capacidade de tomada de decisões. Ele simula opções de tomadas de 

decisões na vida real tendo por base a ocorrência de dúvida, recompensas e 

prejuízos (Bechara et al., 1994). 

D) Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Teste que permite avaliação da 

flexibilidade cognitiva através de tarefa realizada na tela do computador. Por 

tentativa e erro, o participante deve estabelecer uma ordem determinada 
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previamente de acordo com a forma, cor ou número dos cartões (Heaton et al., 

1993). 

E) Trail Making Test (TMT). Teste que permite avaliação da velocidade de 

processamento cognitivo, atenção seletiva, sequência e flexibilidade mental. 

Ele é dividido em duas partes nas quais os sujeitos realizam conexões entre 

círculos em sequência determinada (Spreen & Strauss, 1998). 

F) Stroop Color Word Test. Teste que avalia atenção seletiva, flexibilidade 

cognitiva e controle inibitório.  Os sujeitos recebem tarefas como nomear 

diferenças entre palavras escritas em preto e outras cores (Stroop, 1935). 

G) Dígitos Diretos e Dígitos Inversos. Testes que permitem avaliar amplitude 

atencional e memória de trabalho através da realização de tarefas como 

repetição de sequência de números estabelecidos em ordem direta ou inversa 

(Lezak et al., 2004). 

H) Inventário de depressão de Beck (IDB). Instrumento de ampla utilização para 

identificação de sintomas depressivos (Beck et al., 1961). 

I) Inventário de ansiedade traço-estado (IDATE). Instrumento utilizado para o 

rastreamento de sintomas de ansiedade dividido em duas principais categorias, 

traço e estado (Spielberger et al., 1970). 

J) Escala Wender-Utah. Instrumento que tem por objetivo avaliar sintomas 

associados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (McCann et al., 

2000). 

6.6. Tamanho amostral 

O cálculo de tamanho amostral em estudos de VBM ainda é um campo em 

desenvolvimento. A mais utilizada metodologia para estudos de neuroimagem disponível 

na literatura é a aplicação da RFT (random field theory). Este procedimento consiste na 

utilização de um modelo estatístico de imagens como um processo Gaussiano randômico 

que produz uma superfície de imagem capaz de expressar poder como uma função do 

limiar de altura e largura do sinal (Hayasaka et al., 2007). 

Nos últimos anos, foram desenvolvidas ferramentas computacionais como o 

PowerMap que pode estimar através da RFT a proporção de ocorrência de resultados 

falsos. Através do estabelecimento de um limiar destes resultados é possível controlar o 

poder pela aferição do número de falsos positivos entre todos os resultados positivos. A 

expressão matemática do procedimento é dada pelas fórmulas:  
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q =          (1 - π) (1 – F0(υc)) 

        1 – (1 - π )F0(υc) – πF1(υc)                                     

 

Na qual q é o nível esperado da proporção de resultados falsos, π é a proporção de sinal 

verdadeiro, F0 e F1 a distribuição cumulativa dos testes segundo H0 e HA e υc constitui o 

limiar de proporção de resultados falsos. A partir da determinação do limiar de resultados 

falsos o poder (γ) pode ser calculado: 

 

 γ = 1 – F1 (υc) 

 

 De acordo com projeções realizadas na literatura a partir do método descrito acima 

para realização de análises de variância em um estudo de VBM, considerando um 

alpha=0.05 e um poder de 80%, conclui-se que uma amostra com 16 indivíduos usuários 

de crack, 26 usuários de cocaína inalada e 36 controles têm tamanho suficiente par realizar 

o teste de hipóteses.  

  6.7. Obtenção e processamento de MRI 

A aquisição das imagens foi realizada utilizando um scanner Philips Achieva 3T 

no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Foram obtidas imagens em 3D T1 anatômico - scan ponderado de todo o cérebro. Os 

parâmetros de T1 foram: TR 7ms, TE 3.2ms, flip angle 8º, Sense 1.5, campo de visão 

240x240, matriz 240x240, 180 fatias de 1mm cada sem lacunas, tendo um tamanho de 

voxel de 1x1x1mm. Os dados foram processados utilizando versão do software Statistical 

Parametric Mapping (SPM 12, Wellcome Trust Centre of Neuroimaging, Londres, Reino 

Unido), implementado no MATLAB 2012 (MathWorks, Sherborn, MA). As imagens 

adquiridas passaram pela etapa de skull-stripping manual, através da utilização do 

software MRIcron, a fim de retirar da análise todos os tecidos extra-meningeais. Todas 

as imagens anatômicas foram reorientadas com a orientação de espaço aproximado 

Montreal Neurological Institute (MNI), então, todas as imagens foram segmentadas e 

classificadas em substância cinzenta, substância branca, e fluído cerebroespinhal 

utilizando a segmentação unificada implantada no SPM 12, que providencia ambas as 

versões de espaços nativos e versões importadas dos tecidos em DARTEL. O campo de 

deformação foi aplicado para as imagens segmentadas em sequência. As imagens criadas 
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no passo anterior foram padronizadas ao espaço MNI, redimensionadas a 1,5x1,5x1,5mm 

voxels e suavizadas utilizando o um filtro gaussiano de 8-mm FWHM. Os testes de 

hipóteses foram realizados através de medidas tipo voxel-by-voxel wholebrain e 

investigação em ROIs de interesse mapeadas na literatura.  

6.8. Análise Estatística 

A fim de descrever a amostra foram utilizadas medidas de frequência, quartis, 

médias, medianas e desvios-padrão. Foram avaliadas kurtosis e skewness, além da 

realização de testes de normalidade como o teste de Shapiro-Wilk. A fim de avaliar 

diferenças entre os grupos foram utilizados testes de Qui-quadrado e testes exatos de 

Fisher para variáveis categoriais. A fim de estabelecer comparações entre médias para 

variáveis quantitativas foram utilizados testes t para amostras independentes, ANOVA e 

ANCOVA com correção pelo método de Bonferroni quando os pré-requisitos foram 

observados e testes não paramétricos de Mann-Whitney U e Kruskal-Wallis quando as 

propriedades das variáveis demandaram esta abordagem. A fim de estabelecer 

comparações entre os três grupos de usuários do crack, cocaína inalada e controles em 

relação ao volume substância cinzenta foi utilizado um modelo fatorial com controle para 

as covariáveis volume total de substância cinzenta, idade e escolaridade, dividindo-se a 

amostra entre dependentes de cocaína inalada e crack, dependentes apenas de cocaína e 

controles, sendo realizada inicialmente comparação wholebrain e, em seguida, pesquisa 

comparativa em regiões de interesse (ROI) baseada em hipóteses a priori. A fim de 

estabelecer correlações entre volume de substância cinzenta e variáveis de uso da cocaína 

como idade de início, anos de uso e dias de uso no último mês, foi utilizado um modelo 

de regressão linear. Os valores de p adotados foram corrigidos para múltiplas 

comparações através do procedimento family-wise error (FWE). Resultados apontando 

regiões com extensão inferior a 10 voxels não foram consideradas segundo padrão da 

literatura. A fim de realizar as análises estatísticas, foram utilizados os programas 

MATLAB versão 2012 e o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.14). 

Valores de p menores que 0,05 foram considerados significantes. 
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7. RESULTADOS 

 7.1.  Dados sociodemográficos 

 Os dados sociodemográficos dos participantes são apresentados na Tabela 2. O 

grupo de participantes usuários de crack apresentou maior média de idade (M=33,56, 

DP= 6,74) seguido pelos usuários de cocaína inalada e controles (M=30,88, DP=6,22 e 

M=25,78, DP=6,40 respectivamente). Houve diferença estatística significativa entre os 

grupos usuários do crack e cocaína inalada em relação aos controles (p<0,01). A maioria 

da amostra do estudo foi composta por homens, sendo que a proporção destes foi maior 

no grupo de usuários de crack (87,5%), seguidos pelo grupo de usuários de cocaína 

inalada (84,6%) e controles (80,5%). Não houve diferença estatística significativa entre 

os grupos em relação ao gênero (p=0,81). Em relação ao estado civil, o grupo de usuários 

de crack foi composto predominantemente por indivíduos separados e divorciados (50%), 

assim como o grupo de usuários de cocaína inalada (42,3%). No grupo dos controles, o 

estado civil predominante foi de indivíduos solteiros. Houve diferença estatística 

significativa na variável estado civil na comparação entre usuários de crack e cocaína 

inalada com os controles (p<0,01). Em relação à etnia, dos dados disponíveis na 

comparação entre usuários de crack e cocaína inalada, verifica-se predomínio de brancos 

nos dois grupos (87,5% e 73% respectivamente). O segundo grupo étnico mais frequente 

foi de negros com 12% no grupo de usuários de crack e 19,2% no grupo de usuários de 

cocaína inalada. Ainda, 7,7% dos participantes do grupo de usuários de cocaína eram 

pardos ou mestiços. Não houve diferença estatística significativa entre os grupos em 

relação a esta variável (p=0,41). 

 A amostra de indivíduos controles apresentou a maior média de anos de educação 

(M=14,77, DP=2,03) seguida pela amostra de usuários de cocaína inalada e crack 

(M=13,11, DP=2,08 e M=10,12, DP=2,89 respectivamente). Houve diferença estatística 

significativa nas comparações entre os três grupos (p<0,01). Na avaliação de status 

econômico, os indivíduos usuários de cocaína inalada apresentaram maior pontuação 

(M=29,04, DP=8,06) seguidos pelos usuários de crack (M=23,75, DP=7,70). Houve 

diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,04). Em relação à classe 

econômica, no grupo de usuários de crack houve predomínio de participantes 

pertencentes à classe C (62,5%), seguidos pela classe B (31,2%) e A (6,2%). Entre os 

usuários de cocaína inalada houve predomínio de participantes da classe B (53,8%), 

seguidos pela classe A (26,9%) e C (19,2%). Houve diferença estatística significativa 
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entre os grupos (p<0,01). Em relação à lateralidade, houve predomínio de indivíduos 

destros nos grupos de usuários de crack (93,7%), cocaína inalada (88,4%) e controles 

(100%). Não houve diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,57).



 

30 
 

Tabela 2. Dados sociodemográficos de usuários de crack, cocaina inalada e controles. 

a – valores de p calculados a partir de testes de Pearson Qui-quadrado, Exato de Fisher para variáveis categoriais e teste ANOVA, t de Student para variáveis quantitativas 

com distribuição normal e homogêneas e testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para dados não paramétricos. b – Em relação as variáveis sociodemográficas, 

dispusemos de estado civil e etnia para 20 dos 36 controles e não dispusemos de dados econômicos padronizados dos mesmos. c - Quociente de inteligência. 
*p<0,05 

 

 CRACK 

 

n= 16 

COC 

 

n= 26 

Controles 

 

n= 36 

p   p1 

 

CRACKxCON 

   p2 

 

COCxCON 

 p3 

 

CRACKxCOC 

Dados demográficosa,b        

Idade (DP) 33,56 (6,74) 30,88 (6,22) 25,78 (6,40) 0,01* 0,01* 0,01* 0,15 

Gênero masculino (%) 14 (87,5) 22 (84,6) 29 (80,5) 0,81 - - - 

Estado Civil (%)    0,01* 0,01* 0,01* 0,81 

Solteiro 2 (12,5) 5 (19,2) 17 (85,0)     

Casado/Amasiado 6 (37,5) 10 (38,5) 3 (15,0)     

Separado/Divorciado 8 (50,0) 11 (42,3) 0 (0,0)     

Etnia (%)    0,16 0,08 0,10 0,41 

Branco  14 (87,5) 19 (73,0)  17 (85,0)     

Negro  2 (12,5) 5 (19,2) 0 (0,0)     

Pardo/Mestiço 0 (0,0) 2 (7,7) 3 (15,0)     

QIc (DP) 96,75 (14,26) 101,54 (14,88) 111,50 (11,68) 0,01* 0,01* 0,01* 0,78 

Anos de educação (DP) 10,12 (2,89) 13,11 (2,08) 14,77 (2,03) 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 

Status econômico 23,75 (7,70) 29,04 (8,06)     0,04* 

Classe econômica       0,01* 

A 1 (6,2)  7 (26,9)      

B 5 (31,2) 14 (53,8)       

C 10 (62,5)  5 (19,2)      

Lateralidade destra (%) 15 (93,7) 23 (88,4) 36 (100,0) 0,12 0,31 0,07 0,57 
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7.2. Uso de substâncias 

 A Tabela 3 apresenta os padrões de uso de substâncias para o grupo de usuários 

do crack e cocaína inalada. O grupo de crack descreveu idade mais precoce do primeiro 

uso da cocaína (M=17,12, DP=3,83) em comparação aos usuários de cocaína inalada 

(M=18,81, DP=4,04) embora não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

(p=0,13). O grupo de usuários de cocaína inalada teve maior média de dias desde o último 

uso da cocaína até a avaliação (M=11,50, DP=12,54) em relação aos usuários de crack 

(M=10,56, DP=3,88) mas esta diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,31). 

 

Tabela 3. Padrões de utilização de drogas psicoativas entre indivíduos usuários de crack 

e cocaína inalada. 

 

 

* Valores de p calculados com testes de Pearson Qui-quadrado, Exato de Fisher, t de 

Student e Mann-Whitney. ** Valor de p<0,05. 

 

Os usuários de crack tiveram mais anos de uso de cocaína ao longo da vida 

(M=12,62, DP=6,23) em comparação aos usuários de cocaína inalada (M=8,04, 

DP=6,21). Esta diferença alcançou significância estatística (p<0,01). Em relação ao 

número de dias de utilização da cocaína no último mês, o grupo de usuário de crack 

apresentou maior média de dias de uso (M=19,94, DP=9,89) em relação ao grupo de 

usuário de cocaína inalada (M=18,23, DP=9,70), porém não houve diferença estatística 

significativa (p=0,51). 

 CRACK 

 

n= 16 

COC 

 

n=26 

Total 

 

N=42 

p 

Uso de cocaína (DP)*     

Idade do primeiro uso 17,12 (3,83) 18,81 (4,04) 18,16 (4,00) 0,13 

Dias desde o último uso 10,56 (3,88) 11,50 (12,54) 11,14 (10,08) 0,31 

Anos de uso 12,62 (6,23)   8,04 (6,21)   9,78 (6,54) 0,01** 

Dias de uso no último mês 19,94 (9,89) 18,23 (9,70) 18,88 (9,68) 0,51 

 

Transtornos por outras 

drogas (%) 

    

Álcool 4 (25,0) 6 (23,0) 10 (23,8) 1,0 

Tabaco 4 (25,0) 7 (26,9) 11 (26,2) 1,0 

Maconha 6 (37,5) 7 (26,9) 13 (30,9) 0,47 

Alucinógenos 1 (6,2) 0 (0,0)   1 (2,3) 0,38 
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Em relação aos transtornos por uso de outras drogas, o tabaco foi uma substância 

com importante percentual de associação no grupo de usuários de crack (25%) e cocaína 

inalada (26,9%), sendo que não houve diferença estatística entre os grupos (p=1,0). O 

álcool foi associado a transtornos entre usuários de crack (25%) e cocaína inalada (23%). 

Não houve diferença estatística entre os dois grupos (p=1,0). A maconha foi associada a 

transtornos entre usuários de crack (37,5%) e usuários de cocaína inalada (26,9%). Não 

houve diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,47). Finalmente, um 

participante do grupo de usuários de crack teve diagnóstico de transtorno por uso de 

inalantes (6,2%), sem diferença estatística em relação ao grupo de usuários da cocaína 

(p=0,38). 

  7.3. Transtornos psiquiátricos 

 Os transtornos e sintomas psiquiátricos diagnosticados na amostra são 

apresentados na Tabela 4.  Em relação aos transtornos na amostra de indivíduos com 

transtorno pelo uso da cocaína destacaram-se os transtornos do humor, presentes em 19% 

dos indivíduos, seguidos pelos transtornos de personalidade, presentes em 9,5% dos 

indivíduos, transtornos de controle dos impulsos (7,1%), psicóticos (4,7%), ansiedade 

(4,7%) e déficit de atenção e hiperatividade (2,3%). Os transtornos do humor foram os 

mais prevalentes entre os usuários de crack (12,5%) e cocaína inalada (23%). Não houve 

diferença estatística significativa entre os dois grupos (p=0,69). Os transtornos de 

personalidade foram diagnosticados em 12,5% da amostra de indivíduos usuários de 

crack e em 7,7% da mostra de usuários de cocaína inalada (p=0,62). Não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos para os transtornos psicóticos (p=1,0), ansiedade 

(p=0,51), déficit de atenção e hiperatividade (p=1,0) e controle dos impulsos (p=0,27). 
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Tabela 4. Transtornos psiquiátricos diagnosticados ao longo da vida e sintomas 

psiquiátricos associados entre usuários de crack e cocaína inalada. 

 

* Valores de p calculados com testes de Pearson Qui-quadrado, Exato de Fisher, t de Student e Mann-

Whitney. 1 - WURS: Wender Utah Rating Scale (for childhood symptoms of the Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder); 2 - BDI: Beck Depression Inventory; 3 -  IDATE: Inventário de Ansiedade Traço 

e Estado. 

 

 Em relação aos sintomas psiquiátricos diagnosticados através de instrumentos, não 

houve diferença estatística significativa entre os grupos nos escores dos instrumentos 

WURS, (p=0,16), IDB, (p=0,56), IDATE traço (p=0,77) e IDATE estado (p=0,44). 

 7.4.  Testes neurocognitivos  

 Os resultados dos testes neurocognitivos realizados entre indivíduos usuários de 

crack, cocaína inalada e controles são apresentados na Tabela 5.  Na comparação global 

entre os três grupos, não houve diferenças entre os grupos nos testes TMT A (p=0,57), 

TMT B (p=0,12), Stroop III (p=0,13), WCST falhas (p=0,89), Bateria de Avaliação 

Frontal, conceitualização (p=0,09), flexibilidade mental (p=0,37), programação motora 

(p=0,51), sensibilidade à interferência (p=0,19), controle inibitório (p=0,34), autonomia 

 CRACK 

n= 16 

COC 

n= 26 

Total 

N= 42  

   p* 

Transtornos (%)     

Psicóticos 1 (6,2) 1 (3,8) 2 (4,7) 1,0 

Humor 2 (12,5) 6 (23,0) 8 (19,0) 0,69 

Ansiedade 0 (0,0) 2 (7,7) 2 (4,7) 0,51 

Déficit de atenção/hiper 0 (0,0) 1 (3,8) 1 (2,3) 1,0 

Controle dos impulsos 0 (0,0) 3 (11,5) 3 (7,1) 0,27 

Personalidade 2 (12,5) 2 (7,7) 4 (9,5) 0,62 

 

Sintomas psiquiátricos (DP) 

    

WURS1 32,12 (22,65) 24,54 (22,39) 27,43 (22,52) 0,16 

IDB2 11,25 (7,0) 13,19 (8,98) 12,45 (8,24) 0,56 

IDATE3 traço 44,06 (6,45) 45,00 (9,86) 44,64 (8,65) 0,77 

IDATE3 estado 49,50 (6,81) 47,15 (10,85) 48,94 (9,49) 0,44 
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ambiental (p=0,69), escore total (p=0,09) e fluência verbal (p=0,63). Na comparação 

entre indivíduos de usuários de crack e controles, não houve diferenças nos testes de 

dígitos diretos (p=0,21) e Stroop II (p=0,35). Os usuários de crack tiveram pior 

desempenho em relação aos controles nos testes de dígitos indiretos (p<0,01), Stroop I 

(p<0,01) e WCST erros perseverativos e categorias (p<0,01) e IGT (p<0,01). Na 

comparação entre usuários de cocaína inalada e controles, os usuários de cocaína tiveram 

pior desempenho que os controles nos testes de dígitos diretos, (p<0,05), dígitos indiretos 

(p<0,01), Stroop I, II (p<0,01 e p<0,05 respectivamente), WCST erros perseverativos e 

categorias (p<0,01) e IGT (p<0,01). 

Na comparação direta entre usuários de crack e cocaína inalada não houve diferenças 

nos testes de dígitos diretos (p=0,74), indiretos (p=0,63), Stroop I (p=0,57), WCST erros 

perseverativos (p=0,16), categorias (p=0,51), Figura de Rey cópia (p=0,20) e IGT 

(p=0,86). Os usuários de cocaína inalada tiveram pior desempenho em relação aos 

usuários de crack no teste Stroop II (p<0,05). Finalmente, no teste de Figura de Rey – 

memória, os indivíduos usuários de crack apresentaram tendência a pior desempenho em 

relação aos usuários de cocaína inalada (p=0,05). 
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Tabela 5. Medidas de testes neurocognitivos entre os grupos CRACK, COC e controles. 

 

* Valores de p<0,05, foram realizadas comparações de grupos dois a dois quando o valor de p principal foi significante **não dispusemos de dados dos controles para 

o teste de Figura de Rey, para a Bateria de Avaliação Frontal (FAB) e Iowa Gambling Task dispusemos de dados de 20 dos 36 controles. a- teste estatístico realizado 

com ANCOVA controlando para idade, escolaridade e quociente de inteligência com comparações realizadas através do procedimento de Bonferroni, b- teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, c- teste não paramétrico de Mann-Whitney U, d- teste t de Student para amostras independentes. 

Medidas     CRACK                                           

____________ 

    M             DP 

COC 

     ____________ 

        M            DP 

CON 

 ____________ 

     M          DP 

p    p1 
      

CRACKxCON 

          p2 
 

      COCxCON 

                        p3 
 
            CRACKxCOC 

Atenção e funções executivas**           
Dígitos diretosa 6,25 1,84 6,53 1,84 9,83 2,12 0,02*       0,21 0,02* 0,74 

Dígitos indiretosb,c 4,94 1,88 5,00 1,41 6,88 2,07 0,01* 0,01* 0,01* 0,63 

Trail Making Teste Ab 31,41 13,31 29,38 8,55 32,60 10,31 0,57 - - - 
Trail Making Teste Bb 80,25 34,05 70,76 22,50 59,88 21,40 0,12 - - - 

Stroop Teste Ib,c 15,00 2,98 14,73 3,75 19,83 6,46 0,01* 0,02* 0,01* 0,57 

Stroop Teste IIb,c 19,80 5,31 16,06 2,50 18,05 3,67 0,02* 0,35 0,03* 0,01* 
Stroop Teste IIIb 31,67 15,64 24,17 5,98 31,85 13,13 0,13    

WCST Erros Persb,c 12,25 7,14 9,73 6,88 1,05 1,57 0,01* 0,01* 0,01* 0,16 

WCST Categoriasb,c 2,62 1,50 2,88 1,50 3,71 1,38 0,01* 0,01* 0,01* 0,51 

WCST Set (falhas)b 0,69 0,95 0,58 0,95 0,54 0,74 0,89    
Figura de Rey (cópia)d 32,38 3,48 33,58 2,97      0,20 

FABb Conceitualizaçãob 2,43 0,73 2,46 0,58 2,80 0,41 0,09 - - - 

FAB Flexibilidade mentalb 2,81 0,40 2,65 0,58 2,55 0,60 0,37 - - - 
FAB Programação motorab 2,38 0,81 2,38 0,75 2,65 0,48 0,51 - - - 

FAB Interferênciab 2,75 0,45 2,77 0,43 2,95 0,22 0,19 - - - 

FAB Controle inibitóriob 2,19 1,22 2,46 0,70 2,75 0,44 0,34 - - - 
FAB Autonomia ambientalb 3,00 0,00 2,96 0,20 2,95 0,22 0,69 - - - 

FAB Totalb 15,56 2,13 15,69 1,52 16,10 3,44 0,09 - - - 

Tomada de decisão           

Iowa Gambling Taskb,c 2,06 17,58 1,04 17,37 29,36 32,18 0,01* 0,01* 0,01* 0,86 
Fluência Verbal           

Teste de fluência verbala 39,25 10,11 37,54 10,99 40,28 11,53 0,63 - - - 

Memory           
Figura de Rey (memória)c 15,06  4,75 19,38 6,43      0,05 
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  7.5. Alterações em substância cinzenta 

7.5.1. Comparação global entre participantes e controles 

O primeiro contraste global das imagens entre usuários de cocaína (crack e 

cocaína inalada) e controles evidenciou, na avaliação wholebrain, que os indivíduos com 

transtorno por uso de cocaína tiveram volume menor de substância cinzenta em região 

precentral direita em comparação aos controles (p<0,01). A pesquisa nas ROIs apontou 

diversas áreas corticais menores volumes de substância cinzenta que são apresentadas na 

Tabela 6. Considerando as regiões nas quais os usuários de cocaína apresentaram menores 

volumes de SC cortical em relação aos controles, destacam-se o córtex precentral direito 

(p<0,01), o córtex motor direito (p<0,05), o lóbulo paracentral esquerdo (p<0,05), o 

córtex frontal inferior direito (p<0,05) e o córtex frontal medial direito (p<0,01). 

 

Tabela 6. Áreas em que indivíduos usuários de crack e cocaína apresentaram         

volumes menores de substância cinzenta em relação aos controles à direita (d) ou 

esquerda (e). 

 

 

A Figura 1 apresenta as regiões com volumes menores de substância cinzenta dos usuários 

de cocaína em relação aos controles. 

 

 

 Região                            Broadmann     Coord (x,y,z)       Extensão  (Z)    pFWE-CORR 

Córtex pré-central d 3-4 46 -14 64 207 5,02 0,000 

Córtex motor suplementar d 6 2 -18 62 51 3,75 0,020 

Lóbulo paracental e 5 0 -20 62 153 3,75 0,013 

Córtex frontal inferior d 45-47 54 34 26 45 3,66 0,026 

Córtex frontal medial d 10-11 36 -8 52 55 4,37 0,005 
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Figura 1. Glass brain de regiões cerebrais com volumes menores de substância cinzenta 

na comparação entre indivíduos usuários de cocaína (n=42) e controles (n=36). 

Destacam-se o giro precentral direito, o giro frontal inferior direito e o giro frontal medial 

direito. 

 

O estudo das associações entre idade de início da cocaína e volume de substância 

cinzenta não apresentou diferenças na avaliação wholebrain. Considerando as regiões de 

interesse, identificou-se que o início precoce do uso da cocaína foi associado a volumes 

menores de substância cinzenta em regiões como o córtex temporal superior esquerdo 

(p<0,05) e lóbulo paracentral direito (p<0,01) conforme dados apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7. Áreas em que a idade de início precoce da cocaína foi associada volumes 

menores de substância cinzenta à direita (d) ou esquerda (e). 

 

O estudo da associação entre anos de uso da cocaína e volume de substância 

cinzenta permitiu identificar que não houve associações estatisticamente significativas 

quando consideramos o total de usuários de cocaína inalada e crack nos parâmetros 

wholebrain e pesquisa por ROIs. O estudo da associação entre dias de uso no último mês 

e volume de substância cinzenta para a amostra total de usuários não apresentou 

 Região                             Broadmann    Coord (x,y,z)  Extensão      (Z)     pFWE-CORR 

Córtex temporal superior e 41 -58 -20 12 56 3,92 0,014 

Lóbulo paracentral d -    2 -44 72 25 3,78 0,009 
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diferenças significativas na avaliação wholebrain. O estudo das ROIs permitiu identificar 

que mais dias de uso foram associados a volumes menores em região parahipocampal 

direita (p<0,01), hipocampo direito (p<0,01) (Figura 2) e região do giro frontal inferior 

esquerdo (p<0,05).  

 

 

Figura 2. Associação entre mais dias de uso no último mês e volume menor de substância 

cinzenta na região do hipocampo direito entre indivíduos usuários de cocaína (n=42). 

Na Tabela 8 são apresentadas as regiões corticais nas quais os controles 

apresentaram volume menor de substância cinzenta em relação aos indivíduos usuários 

de cocaína.  

 

Tabela 8. Áreas em que indivíduos controles apresentaram volumes menores de 

substância cinzenta em relação aos usuários de crack e cocaína inalada à direita (d) ou 

esquerda (e). 

 

 

 Região                         Broadmann        Coord (x,y,z)    Extensão      (Z)   pFWE-CORR 

Córtex temporal inferior d 20 60 -36 -24 162 3,83 0,024 

Córtex occipital superior d - 24 -86 4 18 3,69 0,024 

Amígdala d - 28 -4 -16 27 3,43 0,010 
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Nestas regiões, de acordo com a extensão, houve destaque para o córtex temporal 

inferior direito (p<0,05), córtex occipital superior direito (p<0,05) e amígdala direita 

(p<0,05). A idade de início de uso mais precoce da cocaína e mais dias de uso no último 

mês não foram associados a maiores volumes de substância cinzenta no grupo de usuários 

de cocaína como um todo. Um número maior de anos de uso da cocaína foi associado a 

maior volume de substância cinzenta em regiões como o córtex occipital medial esquerdo 

(p<0,05) e o córtex occipital inferior direito (p<0,05).  

 7.5.2. Comparações entre usuários de cocaína inalada e controles 

Na comparação entre indivíduos usuários de cocaína inalada (n=26) e controles 

(n=36) não houve diferenças na avaliação wholebrain. Na pesquisa em ROIs, houve 

constatação volume menor de substância cinzenta em diversas regiões. A Tabela 9 

apresenta regiões nas quais os indivíduos usuários de cocaína inalada apresentaram 

volumes menores de substância cinzenta em relação aos controles. Dentre as regiões que 

apresentaram diferenças destacam-se o córtex paracentral esquerdo (p<0,05), o córtex 

precentral direito (p<0,001), córtex frontal inferior direito (p<0,05) e córtex frontal 

inferior direito (p<0,01). 

 

Tabela 9. Áreas em que indivíduos usuários de cocaína inalada apresentaram volumes 

menores de substância cinzenta em relação aos controles à direita (d) ou esquerda (e). 

 

Considerando as regiões em que indivíduos controles tiveram volume menor em 

relação aos usuários de cocaína inalada destacam-se o córtex temporal inferior direito 

(p<0,05), a amígdala direita (p<0,05) e o córtex occipital medial direito. Estes resultados 

são apresentados na Tabela 10. 

 

 Região                       Broadmann        Coord (x,y,z)       Extensão    (Z)    pFWE-CORR 

Córtex paracentral e 5 -4 -32 74 168 3,69 0,014 

Córtex precentral d 4 34 -10 48 162 4,92 0,000 

Córtex frontal inferior d 10 54 32 26 57 3,59 0,031 

Córtex frontal medial d 45-46 36 -8 52 50 4,39 0,004 
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Tabela 10. Áreas em que indivíduos controles apresentaram volumes menores de 

substância cinzenta em relação aos usuários de cocaína inalada à direita (d) ou esquerda 

(e). 

 

 7.5.3. Comparação entre usuários de crack e controles 

A comparação entre indivíduos usuários de crack e controles através de pesquisa 

em ROIs permitiu evidenciar diferenças significativas em relação ao volume cortical. As 

regiões em que os usuários de crack apresentaram volumes menores em relação aos 

controles são apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11. Áreas em que indivíduos usuários de crack apresentaram volumes menores 

em substância cinzenta em relação aos controles à direita (d) ou esquerda (e). 

 

Dentre as regiões com menor volume, destacam-se o cíngulo anterior esquerdo 

(p<0,01), o cíngulo anterior direito (p<0,01), a região orbitofrontal esquerda (p<0,001), 

o córtex parietal superior esquerdo (p<0,05), o cíngulo medial esquerdo (p<0,05), o córtex 

 Região                      Broadmann          Coord (x,y,z)       Extensão    (Z)   pFWE-CORR 

Córtex temporal inferior d 20 58 -38 -22 157 3,66 0,020 

Córtex occipital medial d 17 24 -86 4 13 3,69 0,039 

Amígdala d - 26 -4 -14 18 3,31 0,013 

 Região                    Broadmann             Coord (x,y,z)    Extensão      (Z)   pFWE-CORR 

Orbitofrontal e 47 -40 34 -10 139 4,97 0,000 

Cíngulo anterior e 33 0 32 20 331 4,19 0,003 

Cíngulo anterior d 33 2 32 18 171 4,23 0,002 

Cíngulo medial e 32 0 20 32 44 3,63 0,026 

Córtex temporal medial d 21 50 -76 20 28 3,84 0,026 

Córtex parietal superior e 7 -26 -62 48 60 3,60 0,016 

Precuneus e 29 -8 -46 80 15 3,68 0,038 



 

41 
 

temporal medial direito (p<0,05) e o precúneus esquerdo (p<0,05). A Figura 3 apresenta 

algumas destas regiões. 

Ao estudarmos associações entre variáveis de uso da cocaína e volume de 

substância cinzenta entre usuários de crack, verificamos que idade de início mais precoce 

não foi associada a diferenças na avaliação wholebrain. Na pesquisa em ROIs, esta 

variável foi associada a volumes menores no córtex temporal superior esquerdo (p<0,05), 

região do polo temporal superior (p<0,05) e região do lóbulo paracentral (p<0,05). 

Quando consideramos a amostra de usuários de crack, não houve associação entre mais 

anos de uso e volume menor de SC na avaliação wholebrain. Na pesquisa em ROIs, mais 

anos de uso foram associados a menor volume de SC no polo temporal medial direito 

(p<0,05). Um número maior de dias de uso no último mês não foi associado a diferenças 

na avaliação wholebrain. Na pesquisa em ROIs, esta variável foi associada a volumes 

menores em hipocampo direito (p<0,01), região parahipocampal direita (p<0,01), região 

frontal superior medial direita (p<0,05), cíngulo anterior direito (p<0,05). 

 

A                                        B 

 

C 

                        

Figura 3. Regiões corticais em que indivíduos usuários de crack (n=16) apresentaram 

volumes menores de substância cinzenta em relação aos controles (n=36). A – Glass brain 

evidenciando regiões globais de volumes menores de substância cinzenta em usuários de 

crack comparados aos controles. B – Destaque para a região do córtex do cíngulo 

esquerdo que apresentou volume menor entre os usuários de crack em comparação aos 

controles. C – Destaque para a região parietal superior esquerda. 
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Os indivíduos do grupo controle apresentaram volumes menores de SC em 

algumas regiões em relação ao grupo de usuários de crack que são apresentadas na Tabela 

10. Apesar destas regiões terem menor extensão, destacam a região 8 do cerebelo 

(p<0,05), o córtex parietal superior esquerdo (p<0,05) e o vérmis do cerebelo (p<0,05). 

Quando consideramos a amostra de usuários de crack, houve associação entre mais anos 

de uso e menor volume de SC no polo temporal medial direito (p<0,05) 

 

Tabela 12. Áreas em que indivíduos controles apresentaram volume menor em 

substância cinzenta em relação aos usuários de crack à direita (d) ou esquerda (e). 

 

Algumas variáveis de uso do crack foram associadas a aumento de volume de 

substância cinzenta. A idade de início de uso mais precoce foi associada a volume maior 

de SC na região 6 do cerebelo (p<0,05). Houve também associação entre anos de uso de 

volume maior de substância cinzenta em regiões como a região do cúneus esquerda 

(p<0,05) e o córtex occipital inferior direito (p<0,05). 

 7.5.4. Comparações entre indivíduos usuários de crack e cocaína inalada 

A comparação de volume de substância cinzenta entre usuários de crack (n=16) e 

usuários de cocaína inalada (n=26) não apresentou diferenças na avaliação wholebrain. 

A pesquisa em ROIs permitiu identificar regiões com diferenças significativas entre os 

dois grupos que são apresentadas na Tabela 13. 

 

 

 

 

 

 Região                    Broadmann            Coord (x,y,z)       Extensão   (Z)    pFWE-CORR 

Cerebelo região 8 - 18 -72 -46 93 3,53 0,038 

Córtex parietal superior e 7 -16 -78 48 25 3,48 0,044 

Cerebelo vérmis - 2 -74 -32 11 3,25 0,014 
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Tabela 13. Áreas em que indivíduos usuários de crack apresentaram volume menor 

substância cinzenta em relação aos usuários de cocaína inalada à direita (d) ou esquerda 

(e). 

 

Em comparação aos usuários de cocaína inalada, os indivíduos usuários de crack 

apresentaram volumes menores de SC no córtex parietal superior esquerdo (p<0,01), o 

cíngulo anterior direito (p<0,05), precuneus direito (p<0,05) e região orbitofrontal 

inferior esquerda (p<0,01). A Figura 4 representa as regiões com alterações significativas. 

A                                             B 

     

C 

                                               

Figura 4. Comparação entre indivíduos usuários de crack (n=16) e cocaína inalada (n=26). 

Regiões corticais em que usuários de crack apresentaram volumes menores de substância 

cinzenta em relação aos usuários de cocaína inalada. A – Glass brain com representação 

das regiões com volume menor de substância cinzenta. B – Volume menor de SC em 

região orbitofrontal esquerda. C – Volume menor de SC em região do giro do cíngulo 

esquerdo. 

 Região                    Broadmann              Coord (x,y,z)   Extensão     (Z)   pFWE-CORR 

Orbitofrontal inferior e 47 -40 34 -10 46 4,12 0,004 

Córtex parietal superior e 7 -32 -68 54 162 3,99 0,008 

Cíngulo anterior d 33 4 18 26 123 3,66 0,017 

Precuneus d 29 8 -78 52 40 3,75 0,029 
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Em relação aos indivíduos usuários de crack, os indivíduos usuários de cocaína 

inalada apresentaram volumes menores de substância cinzenta em regiões corticais mais 

limitadas, dentre elas destaca-se a ínsula esquerda (p<0,05). Os dados desta comparação 

são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14. Área em que indivíduos usuários de cocaína inalada apresentaram volume 

menor em substância cinzenta em relação aos usuários de crack à direita (d) ou esquerda 

(e). 

 

 

8. DISCUSSÃO 

 Neste estudo, identificamos que o grupo de usuários de cocaína (cocaína inalada 

e crack) apresentou volumes menores de substância cinzenta em relação aos controles em 

regiões como o córtex pré-central direito, motor suplementar direito, lóbulo paracentral 

direito, córtex frontal inferior direito e córtex frontal medial direito. Houve associação 

entre idade de início mais precoce de uso da cocaína e volumes menores de substância 

cinzenta no córtex temporal superior esquerdo e lóbulo paracentral direito. O uso da droga 

por mais dias no último mês também foi associado a volumes menores de substância 

cinzenta em córtex parahipocampal direito, hipocampo direito e região do giro frontal 

inferior esquerdo. A avaliação neurocognitiva identificou que usuários de cocaína em 

geral, crack ou inalada, tiveram pior desempenho que os controles em testes como o 

Stroop e o Wisconsin, que avaliam funções como atenção, flexibilidade cognitiva e 

controle inibitório. 

 Este estudo descreveu alterações de volume de substância cinzenta entre usuários 

de crack em comparação aos controles em regiões corticais relevantes como o córtex 

orbitofrontal esquerdo, cíngulo anterior esquerdo e direito e cíngulo medial. Ainda, em 

relação aos usuários de cocaína inalada, os usuários de crack também tiveram volumes 

menores de SC em região orbitofrontal esquerda, cíngulo anterior direito e córtex parietal 

superior esquerdo. Entre usuários de crack, a idade de início mais precoce foi associada 

a menores volumes no córtex temporal superior esquerdo, região do polo temporal 

 Região                    Broadmann          Coord (x,y,z)       Extensão     (Z)    pFWE-CORR 

Ínsula e 13 -42 12 -2 57 3,71 0,021 
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superior e região do lóbulo paracentral. Houve associação entre mais anos de uso e 

volume menor de SC no polo temporal medial direito e, por fim, um número maior de 

dias de uso no último mês foi associado a volumes menores de SC em hipocampo direito, 

região parahipocampal direita, região frontal superior medial direita e cíngulo anterior 

direito. Estes achados têm importante relevância, pois, algumas das regiões acometidas 

têm importante papel em funções executivas como memória de trabalho, atenção 

sustentada, controle inibitório, resolução de problemas, flexibilidade cognitiva e tomadas 

de decisões. Os dados encontrados serão discutidos em detalhes na sequência.  

 8.1. Comparação global entre usuários de cocaína e controles 

 A comparação global entre usuários de crack e cocaína inalada com controles 

evidenciou que os usuários de substâncias apresentaram volumes menores em regiões 

cerebrais como o córtex precentral direito, o córtex motor suplementar direito, o lóbulo 

paracentral, esquerdo, o córtex frontal inferior direito e o córtex frontal medial direito. O 

achado de volume menor de SC no córtex precentral coincide com descrição na literatura 

de padrão identificado em região motora entre usuários de cocaína (Sim et al., 2007) de 

drogas estimulantes, particularmente de metanfetamina (Hall et al., 2015). De modo 

inverso, a mesma região já havia sido descrita em estudo de correlação que verificou 

associação positiva entre anos de uso da cocaína e volume do córtex precentral (Connolly 

et al., 2013). Nosso estudo pode constituir uma contribuição original, pois, diferentemente 

do estudo descrito (Sim et al., 2007), excluímos dependentes do álcool, tornando nossos 

resultados de redução de substância cinzenta nesta região mais confiáveis e direcionados 

para o transtorno por uso da cocaína. 

 O córtex precentral é uma estrutura imediatamente anterior ao sulco central e 

primariamente envolvida no controle de movimentos voluntários, sendo que funções com 

maior complexidade como controle da fala tem uma representação maior nesta região. 

Em relação à correspondência deste achado com aspectos cognitivos, estudo ainda não 

publicado do nosso grupo de pesquisa identificou prejuízos de motricidade entre usuários 

de cocaína quando comparados a controles (Oliveira et al., 2018). Alterações de volume 

cortical nesta região também podem estar relacionados a determinadas comorbidades. 

Estudo realizado com crianças com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade 

evidenciou reduções de substância cinzenta no córtex precentral (Villemonteix et al., 

2015).  
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 Ainda dentro da discussão do impacto do uso de cocaína em estruturas 

relacionadas às funções executivas, este estudo encontrou associações entre mais dias de 

uso da cocaína no último mês e volumes menores de SC em regiões como o giro frontal 

inferior esquerdo, giro parahipocampal e hipocampo direito. Apesar do achado de 

alterações nesta região ter sido anteriormente descrito na literatura (Barrós-Loscertales et 

al., 2011; Weller et al., 2011), nosso estudo pode constituir uma contribuição original na 

medida que, de modo coerente, demonstrou que uso mais acentuado da droga em período 

recente foi relacionado a volume menor de SC nesta região, diferentemente de outro 

estudo que havia evidenciado paradoxal aumento de hipocampo (Xu et al., 2014). Nossos 

resultados documentando alterações de volume de substância cinzenta em hipocampo 

associado a uso recente estão em linha e fornecem explicação biológica a estudos de 

metanálise sobre cognição de usuários de cocaína que identificam prejuízos significativos 

de memória que podem perdurar por até cinco meses após a interrupção do uso da droga 

(Potvin et al., 2014).  

 Nosso achado de volume menor de substância cinzenta no lóbulo paracentral 

esquerdo encontra correspondência na literatura em estudo que identificou que homens 

com transtorno por uso de cocaína apresentavam redução volumétrica desta estrutura em 

comparação as mulheres (Rando et al., 2013a). Outro estudo comparando adolescentes 

expostos ou não à cocaína durante a gestação evidenciou que redução no lóbulo 

paracentral bilateral dos indivíduos expostos em relação aos controles (Rando et al., 

2013b). No entanto, nossos achados podem constituir uma nova contribuição na medida 

que foram baseados na comparação entre indivíduos e controles e não na comparação 

entre gêneros, já que outras variáveis poderiam contribuir para diferenças observadas 

entre homens e mulheres. O lóbulo paracentral é uma extensão dos córtices pré e pós-

central sendo relacionado a funções sensoriais e motoras dos membros inferiores. A 

região é particularmente estudada em eventos de oclusão da artéria cerebral anterior que 

podem cursar com alterações de sensibilidade e perda de força no membro inferior 

contralateral. Alterações em padrões de conectividade no lóbulo paracentral e regiões do 

tálamo foram descritas em estudos de ressonância magnética funcional em usuários de 

cocaína. Diferenças relacionadas à ativação e desativação desta região poderiam estar 

associadas a prejuízos de atenção e percepção entre usuários de cocaína (Tomasi et al., 

2007). De modo original, este estudo identificou que houve associação entre idade de 

início precoce do uso da cocaína e volume menor de substância cinzenta em região 
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paracentral. A exposição precoce à cocaína tem sido relacionada a alterações de 

substância cinzenta e este achado em córtex paracentral reforça esta premissa (Rando et 

al., 2013b).  

O achado de volume menor de substância na área suplementar motora direita entre 

usuários de cocaína pode ser considerada relevante dentro do campo dos transtornos por 

uso de substâncias, já que esta região tem sido implicada em processos cognitivos 

complexos que incluem memória de trabalho (Pollmann & von Cramon, 2000), 

aprendizado (Isoda & Tanji, 2004) e resolução de conflitos (Rushworth et al., 2002). Há 

estudo demonstrando que esta região também pode ter papel relevante no controle sobre 

ações voluntárias e resposta a situações de conflitos (Nachev et al., 2007), duas funções 

que podem ser comprometidas em pacientes com transtorno por uso da cocaína. 

O achado de menor volume de substância cinzenta no córtex pré-frontal medial e 

inferior também constitui um achado muito interessante. O córtex pré-frontal medial está 

associado a processos cognitivos sofisticados relacionados às interações sociais. Dentre 

os processos mais impactantes destacam-se a percepção de si mesmo e das outras pessoas 

em um contexto social (Amodio & Frith, 2006), ajustamento das impressões iniciais sobre 

outras pessoas (Cooper et al., 2010), comparação de si mesmo com outras pessoas (Tamir 

& Mitchell, 2010), perda de empatia e capacidade de observar convenções sociais 

(Barrash et al., 2000). As alterações descritas guardam correspondência com o 

comprometimento observado em indivíduos usuários de cocaína e que também tornam 

difícil seu acesso e adesão às propostas de tratamento que necessitam de interações sociais 

complexas. 

 O córtex préfrontal medial, além do aspecto anatômico, destaca-se como parte da 

região funcional do córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL). Esta é uma região estudada 

no campo das adições e tem conexões importantes com regiões como o córtex 

orbitofrontal, tálamo, gânglios da base, hipocampo, córtex temporal e occipital. Algumas 

funções executivas que têm fundamental relação com o funcionamento desta região são 

a memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, planejamento, inibição e pensamento 

abstrato. Estudos prévios com indivíduos com transtorno pelo uso da cocaína já haviam 

identificado reduções de substância cinzenta nesta região (Matochik et al., 2003; Alia-

Klein et al., 2011; Barrós-Loscertales et al., 2011; Weller et al., 2011; Moreno-López et 

al., 2012; Pennington et al., 2015). 
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 Entre os processos associados ao funcionamento do CPFDL destacam-se o 

controle e coordenação comportamental, motivação, iniciativa, atenção, flexibilidade 

cognitiva, memória de trabalho e tomada de decisões. Estas alterações são relevantes no 

campo dos transtornos por uso de substâncias já que podem ser associadas a 

características e sintomas dos indivíduos acometidos que comprometem sua recuperação, 

tais como, impulsividade, compulsão para o uso de substâncias, comportamento 

inflexível, motivação aumentada para procura por substâncias, mas reduzida para outras 

recompensas, atenção comprometida para estímulos que não associados ao consumo de 

substâncias, memória enviesada para situações relacionadas ao consumo de substâncias 

e escolha por recompensas imediatas e não gratificações que possam ocorrer no curso de 

um intervalo maior de tempo (Goldstein & Volkow, 2011). 

 Estabelecendo uma associação entre alterações no CPFDL e performance nos 

testes neuropsicológicos neste estudo, encontramos alterações em atenção e memória de 

trabalho mensuradas através do teste de dígitos em que os indivíduos usuários de 

substâncias tiveram pior desempenho em relação aos controles. Os indivíduos com 

transtorno por uso da cocaína também tiveram pior desempenho no Stroop, teste utilizado 

para mensurar atenção seletiva, flexibilidade cognitiva e controle inibitório em relação 

aos controles. Os indivíduos com transtorno por uso da cocaína obtiveram pior 

desempenho no teste de Wisconsin e, finalmente, pior desempenho no teste IGT que está 

relacionado a comprometimento da tomada de decisões. Os indivíduos com transtorno 

por uso de cocaína tiveram pior desempenho neste teste.  

 Os indivíduos do grupo controle apresentaram volume maior de substância 

cinzenta em relação aos usuários de cocaína em algumas estruturas. Entre as regiões 

identificadas com volume maior de SC entre participantes com transtorno por uso da 

cocaína destacaram-se o lobo temporal medial direito, amígdala direita e o córtex 

occipital direito. Embora a maioria dos estudos descreva o lobo temporal com dimensões 

reduzidas entre usuários de substâncias (Sim et al., 2007; Alia-Klein et al., 2011; Weller 

et al., 2011; Moreno-López et al., 2012), há referências na literatura de aumento de 

volume (Ersche et al., 2012) nesta região, bem como, aumento de densidade de substância 

cinzenta em indivíduos abstinentes (Hanlon et al., 2011) e também aumento de atividade 

metabólica nesta região entre indivíduos com diagnóstico de transtorno por uso da 

cocaína (Grant et al., 1996). Estas alterações podem ser entendidas dentro do contexto de 
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que diversas variáveis podem ser relacionadas a alterações em volume cortical, dentre 

elas, presença de transtornos comórbidos, tempo de abstinência e uso crônico ou 

recreacional, sendo que este último poderia ser relacionado a aumento de volume de 

substância cinzenta (Ersche et al., 2013). 

                Estudo recente que avaliou padrões de conectividade cortical em estado de 

repouso, identificou que indivíduos dependentes de cocaína apresentavam aumento de 

espessura em polo do córtex temporal e que padrões de conectividade desta região com a 

região medial do córtex prefrontal puderam descrever com acurácia de 88% a ocorrência 

ou não de recaídas nos 150 dias de acompanhamento dos pacientes (Geng et al., 2017). A 

principal hipótese é que o funcionamento deste circuito esteja relacionado ao 

processamento de emoções e interações sociais. O achado de alteração de volume nesta 

região, mesmo com aumento de volume de substância cinzenta, poderia sugerir alterações 

de padrões de conectividade. 

                Este estudo também identificou maior volume de substância cinzenta em 

amígdala direita de participantes com transtorno por uso da cocaína em comparação aos 

controles. A amígdala, mais especificamente sua porção basolateral, tem conexões 

amplas com o córtex orbitofrontal e pode ser considerada uma importante estrutura 

associada ao desencadeamento de comportamento de busca ativa pela substância na 

ocorrência de exposição a estímulos relacionados ao uso da cocaína (Arguello et al., 

2017). Embora estudos anteriores tivessem descrito volumes menores de substância 

cinzenta em amígdala (Barrós-Loscertales et al., 2011; Makris et al., 2004; Mei et al., 

2015), o achado de volume maior de substância cinzenta na amígdala já havia sido 

sugerido em estudo prévio (Ersche et al., 2012). As alterações funcionais presentes em 

amígdala de indivíduos com transtorno por uso da cocaína incluem hiperativação e ao 

mesmo tempo perda de conectividade com o córtex do córtex cingulado anterior. Este 

padrão é associado à atribuição de saliência a estímulos associados ao uso da cocaína 

(Crunelle et al., 2015). A disfunção com perda de conectividade da amígdala com o córtex 

cingulado anterior pode predizer com relativa acurácia a proporção de recaída de 

indivíduos com transtorno por uso de cocaína trinta dias após o término do tratamento em 

modelo residencial (McHugh et al., 2014). 

 O achado de volume maior de substância cinzenta em região occipital diverge de 

relatos prévios na literatura que apontaram menores volumes de SC nesta região em 
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indivíduos com transtorno por uso da cocaína (Gardini & Venneri, 2012; Rando et al., 

2013a). É importante ressaltar que a alteração foi descrita em uma pequena extensão do 

córtex occipital superior direito. Embora não esteja entre as regiões cerebrais mais citadas 

em estudos de neuroimagem, o córtex occipital pode ter papel importante no 

processamento de estímulos visuais associados ao desencadeamento dos comportamentos 

relacionados ao uso de substância. Há justificativa na literatura que alterações e aumento 

em lobo occipital reportadas poderiam ser um marcador de exposição à cocaína ainda em 

período intrauterino (Rao et al., 2007), uma variável que não pudemos mensurar em nosso 

estudo. Outra possível explicação para a alteração de volume nesta região pode ser a 

complexa relação com o uso de outras substâncias, por exemplo, estudos descreveram 

que usuários de maconha apresentaram aumento de volume e densidade de substância 

cinzenta em regiões adjacentes (Gilman et al., 2014; Matochik et al., 2005). 

  8.2. Comparação entre usuários de cocaína inalada e controles 

 A comparação entre indivíduos usuários de cocaína inalada e controles permitiu 

identificar que regiões descritas no total da amostra continuaram a apresentar menor 

volume em usuários na comparação com aos controles. Dentre estas regiões destacam-se 

o lóbulo paracentral direito, o córtex precentral direito, o córtex frontal inferior direito e 

o córtex frontal medial direito. O achado de alterações estruturais em uma região motora 

pode corresponder a alterações funcionais que não correspondem somente a alterações de 

motricidade mas podem ser associadas a comprometimento de funções cognitivas e 

tarefas que possam requerer operações numéricas, verbais ou espaciais (Hanakawa et al., 

2002).   

 Estudo realizado com o objetivo de avaliar aspectos diferenciais de volume de 

substância cinzenta entre homens e mulheres entre dependentes de cocaína (Rando et al., 

2013a) descreveu que homens apresentaram menor volume de substância cinzenta em 

córtex precentral. Além disso, estudo avaliando impulsividade entre pacientes com 

transtorno por uso da cocaína identificou correlação negativa com volume no córtex 

precentral (Crunelle et al., 2014). Este achado pode ser associado a alterações descritas 

em estudo de ressonância magnética funcional que avaliou padrões de ativação do córtex 

precentral durante a realização de tarefa tipo “stop and go”, que avalia capacidade de 

inibição de resposta. Nesta tarefa, quando os indivíduos têm contato com recompensas, 

há desativação do córtex precentral e ativação de circuitos cortico-estriatais e límbicos 
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associados à presença de recompensa. Este padrão de desativação do córtex precentral é 

relacionado à diminuição da capacidade de inibição de resposta e controle cognitivo (Li 

et al., 2006). Este resultado poderia ser relacionado à tendência de aumento de 

impulsividade entre usuários de cocaína e dificuldade de inibição de resposta quando 

ocorre exposição à recompensa. Nossos achados neurocognitivos confirmam esta 

hipótese com o pior desempenho no teste IGT dos usuários de cocaína inalada e crack em 

relação aos controles. 

 Apesar da alteração em córtex frontal inferior dos indivíduos com transtorno por 

uso de cocaína inalada ter sido relatada previamente na literatura (Moreno-López et al., 

2012; Moreno-López et al., 2015), a inclusão nestes estudos de participantes usuários 

múltiplas substâncias pode ter sido associada aos resultados não uniformes que foram 

descritos como correlação positiva entre impulsividade e volume em córtex frontal 

inferior. De modo mais coerente, nosso estudo identificou redução de volume nesta região 

e prejuízo em testes neurocognitivos. O córtex pré-frontal inferior constitui importante 

estrutura que tem sido intensamente estudada por sua associação com a capacidade de 

inibição de indivíduos em tarefas “go/no go” (Chikazoe, 2010), sendo particularmente 

importante em situações em que estímulos ambientais apresentam pouca previsibilidade 

(Tops & Boksem, 2011). Outro dado interessante é que estudo longitudinal descreveu que 

indivíduos dependentes de cocaína que realizaram tratamento apresentaram, após seis 

meses, aumento de volume de substância cinzenta em córtex frontal inferior e, de modo 

concomitante, melhora de desempenho em tomadas de decisões e flexibilidade cognitiva 

(Parvaz et al., 2017). Neste contexto, esta região, assim como a ínsula anterior, cumpre 

importante papel quando o indivíduo necessita avaliar riscos e benefícios de acessar 

determinada recompensa. Desta maneira, o achado de redução de volume de substância 

cinzenta nesta região reforça a presença de comportamento mais impulsivo que 

observamos em indivíduos dependentes de cocaína em relação aos controles. 

 Conforme discutido acima quando houve a descrição geral de alterações na 

comparação global entre usuários de cocaína e controles, o achado de volume menor de 

substância cinzenta no córtex pré-frontal medial direito manteve-se quando consideramos 

o subgrupo de usuários de cocaína inalada. Estudo de metanálise descreveu que o tempo 

de exposição a estimulantes pode ser associado ao declínio de substância cinzenta nesta 

região (Ersche et al., 2013). É importante relatar que o consumo concomitante de álcool 
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foi associado à redução de substância cinzenta entre indivíduos dependentes de cocaína 

em relação aos controles nesta região (Alia-Klein et al., 2011). Este achado ressalta a 

importância de que seja considerado o uso de múltiplas drogas como fator de risco para 

o desenvolvimento de alterações corticais que podem culminar com comprometimento 

de capacidade de tomada de decisões em indivíduos dependentes de cocaína. 

 Considerando o subgrupo de dependentes de cocaína com uso da forma inalada 

foram ainda encontrados volumes maiores de substância cinzenta no córtex temporal 

inferior direito, no córtex occipital medial direito e amígdala direita em relação aos 

controles. Embora estudo de metanálise tenha verificado a não sobrevivência de aumentos 

de substância cinzenta em dependentes de cocaína em relação aos controles (Ersche et 

al., 2013), cabe ressaltar que este estudo incluiu dependentes de anfetaminas e que a 

mesma autora havia descrito, em estudo com irmãos, maior volume de substância 

cinzenta no córtex temporal medial direito de ambos os grupos de gêmeos dependentes 

ou não da cocaína, em relação aos controles, algo que poderia sugerir alteração que 

predisporia à dependência da cocaína (Ersche et al., 2012). 

 8.3. Comparação entre usuários de crack e controles 

 A comparação entre o grupo de indivíduos dependentes de crack e os controles 

permitiu identificar volumes menores substância cinzenta no grupo de usuários na região 

orbitofrontal esquerda, cíngulo anterior esquerdo e direito, cíngulo medial direito, córtex 

temporal medial direito e precúneus esquerdo. Considerando os estudos que trabalharam 

especificamente com usuários de crack, encontramos relativa correspondência com 

achados da literatura (Alia-Klein et al., 2011; Fein et al., 2002; Weller et al., 2011) que 

também descreveram volumes menores em córtex pré-frontal, mais particularmente em 

regiões como córtex cingulado e orbitofrontal. 

 A alteração da região orbitofrontal esquerda não havia ficado evidente quando 

utilizamos o contraste do total de indivíduos dependentes com os controles. Quando 

consideramos os usuários de crack como um subgrupo, identificamos alteração nessa 

importante região, algo que já havia sido descrito na literatura (Alia-Klein et al., 2011).  

Embora volumes menores de SC na região orbitofrontal já tinham sido evidenciados em 

outros estudos que avaliaram dependentes da cocaína (Franklin et al., 2002; Hanlon et al., 

2011; Matochik et al., 2003; Matuskey et al., 2014; Moreno-López et al., 2012; Rando et 
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al., 2013a; Sim et al., 2007), a não diferenciação destes estudos entre usuários de cocaína 

inalada e crack não permite identificar se, assim como em nosso estudo, uma subamostra 

de usuários de crack poderia ter padrão mais grave de alterações no córtex orbitofrontal.    

 O córtex orbitofrontal constitui importante região implicada em ampla variedade 

de comportamentos e traços de impulsividade. Lesões nesta região são associadas à perda 

de controle inibitório e emocional, além de dificuldades para o funcionamento em 

contexto social. O conhecido caso do paciente Phineas Gage, que sofreu lesão cerebral 

com dano nesta região, e evoluiu com mudanças de personalidade nas quais o 

anteriormente responsável e ajustado socialmente paciente tornou-se emocionalmente 

instável, impulsivo e socialmente desadaptado é um exemplo na literatura (Harlow, 

1868). Confirmando estes achados, há consistente evidência de que prejuízos funcionais 

no córtex orbitofrontal são associados a comprometimento no processo de tomada de 

decisões, particularmente quando ele ocorre em circunstâncias em que os indivíduos 

podem acessar recompensas imediatas (Wallis, 2012), padrão bastante comum em 

usuários de cocaína. 

 Diferentes regiões do córtex orbitofrontal podem ter funções específicas. 

Enquanto sua região central é mais associada à atribuição de valor a estímulos e 

recompensas, a região medial é mais associada à extinção de comportamentos prévios 

como parar de responder a um estímulo recompensador prévio (Rudebeck & Murray, 

2011). Ainda em relação à localização, sua porção lateral é mais associada ao aprendizado 

guiado por recompensas enquanto sua porção medial mais associada a tomadas de 

decisões guiadas por recompensas (Noonan et al., 2010). No sentido do 

comprometimento de tomadas de decisões, é interessante notar como os indivíduos 

dependentes de crack apresentaram pior desempenho no IGT neste estudo em relação aos 

controles.  

 O IGT é um teste desenvolvido com o objetivo de avaliar prejuízos no processo 

de tomadas de decisões em situações reais de vida. O indivíduo escolhe cartas de quatro 

diferentes blocos com o objetivo de ganhar maior quantia de dinheiro possível. As cartas 

estão distribuídas de modo desigual de modo que há conjuntos “bons” e “ruins” de cartas. 

O indivíduo precisa identificar qual ou quais são os melhores conjuntos de cartas. Sujeitos 

com disfunção do córtex orbitofrontal tem tendência a escolher de modo equivocado e 

fazer decisões mais arriscadas e não adaptativas (Bechara, 2004). Este mesmo padrão de 
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respostas, associado a disfunções sociais, já havia sido identificado entre indivíduos em 

nosso meio (Cunha et al., 2011).  

 Outro aspecto relevante da disfunção em córtex orbitofrontal é o 

comprometimento da regulação emocional e adaptação social. Dentre os aspectos mais 

importantes, destacam-se uma perda de regulação emocional fina gerando reações 

desproporcionais ou inadequadas muitas vezes ligadas à perda de capacidade de inferir 

estados mentais de outras pessoas (Beer et al., 2003). Indivíduos com disfunção 

orbitofrontal podem ter assim importante comprometimento da capacidade de empatia e 

ficarem predispostos a comportamentos de natureza antissocial (Shamay-Tsoory et al., 

2010). Alguns destes traços associados a prejuízo funcional do córtex orbitofrontal 

correspondem ao grande desafio existente no tratamento e recuperação dos indivíduos 

usuários de crack. Alterações na atribuição de valor a recompensas, prejuízo em tomadas 

de decisões, impulsividade, perda de regulação emocional e desadaptação social 

constituem desafios relevantes à elaboração de estratégias de tratamento com estes 

indivíduos. 

 O achado de menor volume de substância cinzenta em região do cíngulo é 

congruente com achados de diversos estudos (Franklin et al., 2002; Matochik et al., 2003; 

Moeller et al., 2005; Moreno-López et al., 2012; Rando et al., 2013a; Tanabe et al., 2013; 

Weller et al., 2011). A região do cíngulo no córtex pré-frontal tem grande importância no 

campo dos transtornos por uso de substâncias, sendo associada a diversos processos que 

podem estar comprometidos entre indivíduos e repercutir em importantes limitações 

dentro do processo de recuperação. Esta região é implicada na capacidade de 

autocontrole, inibição de resposta, coordenação comportamental, predição de erro e 

conflito, regulação emocional, motivação, iniciativa, autoconsciência, atenção, 

flexibilidade, aprendizado e memória (Goldstein & Volkow, 2011). Este achado de 

redução volumétrica da região do cíngulo pode ser associado ao pior desempenho dos 

indivíduos usuários de cocaína em testes neurocognitivos como o teste de dígitos diretos 

e indiretos, o teste de Stroop e o teste de Wisconsin que avaliam de modo direto ou 

indireto algum destes processos. 

 O achado de pior desempenho de usuários da cocaína no Wisconsin, 

particularmente na avaliação de erros perseverativos, é um dado interessante na medida 

que em que este é um importante teste para avaliação de funções do lobo frontal e 
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funcionamento executivo, tais como, planejamento, habilidade para utilizar feedback 

ambiental para ajuste cognitivo, comportamento orientado às metas, controle de impulsos 

e memória de trabalho (Woicik et al., 2011). A presença de mais erros no teste significa 

que os indivíduos continuam cometendo erros mesmo após receberem feedback contrário, 

deste modo, eles denotam recursos cognitivos limitados e rigidez para adaptar-se a novas 

demandas para modular seu comportamento. De acordo com o DSM 5, a persistência do 

uso de substâncias, mesmo com os prejuízos relacionados a este uso, é um achado 

fundamental para o diagnóstico do transtorno por uso de substâncias. Achados de pior 

desempenho em erros perseverativos no Wisconsin já foram relatados na literatura em 

indivíduos com transtorno por uso da cocaína (Hsieh et al., 2010) e com baixo tônus 

dopaminérgico em estriado (Tomasi et al., 2007). É possível que este padrão limite 

também os ganhos que os pacientes poderiam obter com tratamentos cognitivo-

comportamentais, levando-os ao risco de constantes recaídas. 

 O comprometimento de algumas regiões do córtex pré-frontal, incluindo a região 

do cíngulo tem sido um tópico de grande interesse no estudo dos transtornos por uso de 

substâncias. As alterações comportamentais e cognitivas associadas ao estabelecimento e 

manutenção da adição são caracterizadas por processos que contam com a participação 

fundamental da região pré-frontal como atribuição de saliência às drogas e 

desencadeantes de uso, além da perda progressiva de capacidade de inibir 

comportamentos mal adaptativos. Como resultado deste processo os indivíduos com 

transtornos por uso de substâncias passam a ter como principal fator motivador a busca e 

o consumo por substâncias em detrimento a outras atividades (Volkow et al., 2003). 

Estudos de ressonância magnética funcional identificaram que a administração 

endovenosa de cocaína altera o fluxo sanguíneo cerebral ativando regiões do córtex pré-

frontal (Kufahl et al., 2005). Segundo a literatura, a disfunção presente em córtex pré-

frontal entre usuários de estimulantes pode estar associada à rarefação de receptores 

dopaminérgicos D2 nesta região (Volkow et al., 2005). 

 Considerando localizações específicas na região do cíngulo, a ocorrência de 

volume menor de substância cinzenta no córtex cingulado anterior em relação aos 

controles constitui achado relevante e já havia sido descrita acima, quando houve 

contraste do total de usuários com controles. A comparação entre usuários de crack e 

controles permite identificar que as regiões acometidas nesta segunda comparação têm 



 

56 
 

extensão maior, além de estarem presentes bilateralmente. Novamente, a avaliação do 

grupo de usuários de crack em separado permite identificar padrão mais específico que 

não teria sido identificado caso esta população não fosse considerada a parte. 

 Indivíduos com disfunção do cíngulo anterior apresentam instabilidade emocional, 

prejuízo de atenção, redução de motivação e prejuízo em autoconsciência (Devinsky et 

al., 1995). Considerando os aspectos emocionais e motivacionais, indivíduos com 

disfunção do córtex cingulado anterior apresentam maior propensão a ocorrência de 

sintomas depressivos e abulia (Hamani et al., 2011). Outro achado relevante em 

indivíduos com comprometimento na região do cíngulo anterior é o prejuízo no processo 

de tomadas de decisões, mais particularmente quando estas tomadas de decisões incluem 

controle cognitivo (Botvinick et al., 2004).  De modo interessante, este estudo identificou 

associação entre mais dias de uso no último mês e redução de volume na região do cíngulo 

e hipocampo, algo que denota que a exposição recente à droga pode ser relacionada a 

prejuízos em substância cinzenta nesta região, o que é coerente com achados que 

encontramos de pior desempenho cognitivo em testes que avaliam atenção, memória de 

trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório e está em consonância com a 

literatura que descreve prejuízos no funcionamento executivo entre usuários de crack 

(Cunha et al., 2004). 

 Este estudo identificou que usuários de crack apresentaram volumes menores de 

substância cinzenta em regiões como o córtex temporal medial direito, o córtex parietal 

superior esquerdo e o precúneus. Houve também associação entre a variável anos de uso 

da droga e redução no córtex temporal medial direito, algo que evidencia padrão clínico 

mais grave relacionado à redução desta região entre usuários de crack. Estes resultados 

considerados em conjunto são interessantes já que estas regiões constituem estruturas 

importantes dentro da rede padrão de conexão cerebral Default Mode Network. Estes 

achados, em conjunto com as alterações descritas em região do córtex cingulado anterior 

e ínsula anterior, apontam que padrões de conectividade podem estar alterados e 

responder em conjunto por algumas das alterações psicopatológicas encontradas entre 

indivíduos com transtorno por uso da cocaína como desregulação de modulação das 

emoções e alexitimia, um traço de personalidade caracterizado por dificuldade de 

descrever emoções, sentimentos e sensações corporais (Liang et al., 2015). Embora não 

tenha sido objeto deste estudo, a avaliação de padrões de conectividade em repouso nesta 
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amostra poderia elucidar se há padrões específicos de alterações entre usuários de crack, 

algo sugerido pelas estruturas anatômicas comprometidas. 

 Este estudo identificou que indivíduos do grupo controle apresentaram menor 

volume de substância cinzenta em região VIII do cerebelo em relação aos usuários de 

crack. Apesar deste achado não corresponder ao padrão mais descrito na literatura de 

redução de volume de substância cinzenta em cerebelo (Moreno-López et al., 2015; Sim 

et al., 2007; Weller et al., 2011), há também descrição de volume maior de substância 

cinzenta nesta estrutura (Rando et al., 2013a). Trata-se de um resultado que merece 

discussão pois aumento de volume de substância cinzenta em cerebelo já foi reportado 

em indivíduos dependentes da cocaína que têm comorbidade com transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (van Wingen et al., 2013). Este achado demonstra que 

transtornos psiquiátricos comórbidos podem influenciar de modo significativo o volume 

substância cinzenta em algumas regiões cerebrais de dependentes de cocaína. O 

transtorno obsessivo-compulsivo também já foi relacionado a aumento de cerebelo (Pujol 

et al., 2004). Desta maneira, volume maior de substância cinzenta em cerebelo é um 

parâmetro que pode ser relacionado a sintomas compulsivos e uso compulsivo de drogas, 

mas novos estudos são necessários para uma melhor compreensão do papel do cerebelo 

nesta condição. 

 8.4. Comparações entre usuários de crack e cocaína inalada 

 As comparações de volume de substância cinzenta entre usuários de crack e 

cocaína inalada controlando para idade e anos de escolaridade identificou que usuários 

de crack apresentaram volumes menores de SC em regiões cerebrais como o córtex 

orbitofrontal inferior esquerdo, o córtex parietal superior esquerdo, o cíngulo anterior 

direito e o precúneus direito. Em contrapartida, os usuários de cocaína inalada 

apresentaram volume menor na ínsula esquerda. 

 As alterações encontradas reforçam aspectos discutidos previamente quanto ao 

volume de substância cinzenta em regiões do lobo frontal que desempenham papel crucial 

nos fenômenos relacionados ao transtorno por uso de substâncias através do 

comprometimento de importantes funções executivas (Goldstein & Volkow, 2011). 

Particularmente, a ocorrência de alterações no córtex orbitofrontal predispõe os 

indivíduos a prejuízos em tomadas de decisões, aumento de impulsividade, perda de 
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regulação emocional e prejuízo na atribuição de recompensas (Szczepanski & Knight, 

2014). Por sua vez, o comprometimento de regiões como o cíngulo anterior pode estar 

associado à piora de funções executivas como atenção e controle cognitivo (Shallice et 

al., 2008), bem como prejuízos em motivação, tomadas de decisões e interações sociais 

que requerem empatia (Anderson et al., 2006). 

 A premissa de que usuários de crack apresentam maiores prejuízos em relação a 

alterações cerebrais e funcionamento executivo em relação aos usuários de cocaína 

inalada tem sido discutida de modo contínuo nos últimos anos a partir da percepção de 

dados clínicos em usuários de crack que denotam maior gravidade. Um estudo de revisão 

da literatura aponta que, a despeito da similaridade dos efeitos psicoativos da cocaína, há 

dados consistentes de que usuários da forma crack apresentam maior predisposição ao 

abuso e dependência e consequências negativas para a saúde em geral. Os principais 

mecanismos aventados para explicar estas diferenças são o rápido mecanismo de ação, a 

duração destes efeitos e a frequência com a qual a cocaína é utilizada (Hatsukami & 

Fischman, 1996). 

 Em consonância com estes achados, estudo realizado nos EUA identificou que, a 

partir do acompanhamento da evolução de indivíduos com início de uso recente de 

cocaína inalada e crack por dois anos, o grupo que iniciou o uso do crack apresentou de 

duas a três vezes mais sintomas relacionados à dependência em comparação ao grupo de 

usuários de cocaína inalada. Estes achados permaneceram consistentes mesmo após o 

controle para variáveis como a frequência do uso (Chen & Anthony, 2004). A construção 

teórica que aponta no sentido do uso do crack ser associado a maiores prejuízos tem como 

premissa que a utilização de determinada substância e sua predisposição a desencadear 

um transtorno relacionado tem associação com a intensidade da intoxicação e efeitos 

descritos. Em comparação com a cocaína inalada, o crack pode ser associado a maior 

efeito de euforia e, consequentemente, predispor de modo mais acentuado ao transtorno 

por uso da cocaína e suas consequências (Gossop et al., 1994). O estudo do tema em nosso 

meio através de comparações entre usuários de crack e cocaína inalada aponta resultados 

que seguem a mesma direção. Estudo comparativo identificou que usuários de crack, 

apesar de terem utilizado a droga por menos anos, utilizavam com maior frequência, em 

maior quantidade, relatavam menor controle sobre o uso e apresentaram maior gravidade 
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de dependência. Os usuários de crack também tiveram maiores escores em instrumento 

que avaliou sintomas somáticos, ansiedade e depressão (Ferri & Gossop, 1999).  

 Embora haja descrição de maior gravidade clínica entre usuários de crack, apenas 

recentemente estudos experimentais passaram a estabelecer possíveis mecanismos de 

ação associados à ação do crack. O maior potencial de dano associado ao crack em relação 

à cocaína inalada poderia estar associado à produção do AEME  (anhydroecgonina methyl 

ester) (Fandiño et al., 2002), um subproduto da queima da cocaína que funciona como 

agonista parcial em receptores muscarínicos de acetilcolina M1 e M3 e antagonista dos 

demais subtipos de receptores. Estudo experimental revela que a presença do AEME pode 

potencializar os efeitos da cocaína através do aumento de ação dopaminérgica em regiões 

como núcleo caudado e putámen, além do núcleo accumbens, regiões associadas a 

aumento dos níveis de dopamina pela atividade colinérgica (Garcia et al., 2012). 

Outro estudo experimental da toxicidade do crack em receptores colinérgicos 

muscarínicos identificou que a administração de AEME foi associada a aumento dos 

níveis de 3-H-inositol fosfato e cálcio intracelular em neurônios do hipocampo. Este 

aumento induz fragmentação do DNA após 24 horas de exposição, assim como ativação 

da caspase-3, uma enzima envolvida na ativação da cascata que desencadeia apoptose 

celular (Garcia et al., 2015). Este resultado pode fornecer uma possível base para 

compreensão do mecanismo pelo qual o uso do crack pode ser associado a maior dano 

neuronal. Outro achado importante nesta linha de pesquisa é que, geralmente, a presença 

de um agente anticolinérgico como a atropina pode inibir o dano tecidual desencadeado 

pelo AEME. No entanto, quando há a conjugação de AEME e cocaína, o agente 

anticolinérgico perde sua eficácia na prevenção do dano neuronal. Este dado sugere que, 

em combinação, estes compostos podem induzir morte neuronal por outras vias que não 

aquelas associadas diretamente à estimulação de receptores colinérgicos muscarínicos 

(Garcia et al., 2017). 

 8.5. Implicações 

 O desenvolvimento de estratégias eficazes de tratamento para o transtorno por uso 

da cocaína segue representando um grande desafio. Assim, investimentos em pesquisa 

são direcionados para o estudo de estratégias psicoterapêuticas e farmacológicas, sendo 

que o tópico de tratamento de transtornos relacionados a estimulantes é uma prioridade 
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para a concessão de financiamento em pesquisa por órgãos governamentais como o NIH 

(National Institutes of Health) e a FAPESP em nosso meio. Dentre as abordagens 

psicoterapêuticas mais promissoras, há o Manejo de Contingências, que produz ganhos 

em termos de aderência ao tratamento e promoção de abstinência, tendo sido testado 

também em nosso meio (Miguel et al., 2016). Em relação ao desenvolvimento de 

fármacos, há evidências parciais sobre a eficácia de medicações com ações em receptores 

dopaminérgicos D3 (Karila et al., 2011), n-acetilcisteína, que pode restabelecer o 

equilíbrio entre GABA e glutamato (Kampman, 2010) e lorcaserina com ação em 

receptores serotoninérgicos (Harvey-Lewis et al., 2016). No entanto, o acúmulo de 

resultados negativos em ensaios clínicos aponta a necessidade de desenvolvimento de 

novos modelos de intervenção.  

  O estudo do funcionamento cognitivo entre indivíduos com transtornos por uso 

de substâncias representa uma vertente de interesse em pesquisa, já que o 

comprometimento de funções executivas é um elemento chave na psicopatologia e 

comprometimento funcional em diversos transtornos mentais (Fioravanti et al., 2012). 

Nossos achados de pior desempenho dos indivíduos com transtorno por uso de cocaína 

em relação aos controles em testes neurocognitivos integrados aos achados de 

neuroimagem aponta que estes indivíduos, em função do comprometimento destas 

funções executivas, podem ter pior prognóstico ao longo do tratamento, principalmente 

em termos de aderência (Streeter et al., 2008; Verdejo-García et al., 2012). Em 

contrapartida, há evidências de que melhor desempenho em funções executivas pode 

influenciar o sucesso global do tratamento para transtornos por uso de estimulantes (Dean 

et al., 2009). 

 Desta maneira, se consideramos que o funcionamento executivo pode constituir 

um elemento importante no processo de experimentação de substâncias e fundamental no 

ciclo de busca de recompensa, redução do controle inibitório e comprometimento da 

capacidade de tomadas de decisões característico do transtorno por uso de substâncias, há 

um racional estabelecido para que estratégias de reabilitação cognitiva possam constituir 

um importante componente de intervenções de tratamento. Este princípio é discutido na 

literatura (Sofuoglu et al., 2016) e existe a importante vantagem de que, nesta abordagem, 

ao contrário da tradicional visão de diagnósticos e tratamentos fracionados para cada 

transtorno ou comorbidade, o trabalho sobre a reabilitação cognitiva pode ser mais 
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abrangente melhorando o funcionamento do indivíduo como um todo e tornando o 

prognóstico também das comorbidades mais favorável, constituindo assim uma estratégia 

de tratamento trans-diagnóstica (Goschke, 2014). 

 De acordo com nossos achados, a constatação de que usuários de crack apresentam 

pior funcionamento executivo, aliada a identificação de estruturas corticais 

comprometidas e ausência de tratamentos farmacológicos aprovados para o transtorno 

relacionado ao uso da cocaína, apontam para a implementação de estratégias de 

tratamento inovadoras que incluam a incorporação de componentes diversos como 

reabilitação cognitiva, manejo do estresse, afetividade, interações sociais, manejo das 

comorbidades e farmacoterapia (Schumann et al., 2014). Dentre as abordagens para 

reabilitação cognitiva que podem constituir ferramenta importante no tratamento de 

indivíduos com transtorno por uso do crack, há abordagens farmacológicas, de 

treinamento cognitivo e experimentais como a estimulação magnética transcraniana e 

estimulação cerebral profunda. 

 Em relação às estratégias farmacológicas, há linhas de pesquisa com diversos 

fármacos relacionados ao incremento do desempenho cognitivo. Estudo que avaliou 

funcionamento cognitivo em indivíduos com transtorno por uso da cocaína e comparou a 

eficácia da rivastigmina nas doses de 3 e 6 mg com placebo, identificou que o grupo 

tratado com rivastigmina apresentou melhora em memória de trabalho em relação ao 

grupo controle (Mahoney et al., 2014). Estudo com outro inibidor da acetil colinesterase, 

a galantamina, demonstrou que indivíduos com transtorno por uso da cocaína tratados 

com o fármaco apresentaram melhor desempenho em funções executivas, particularmente 

atenção sustentada, quando comparados ao placebo (Sofuoglu et al., 2011). 

 A modafinila, uma droga com ações inibitórias dos transportadores de dopamina 

e noradrenalina e ações diversas no sistema GABA e glutamato e orexina, pode produzir 

melhora do desempenho cognitivo (Mereu et al., 2013). O efeito mais pronunciado da 

modafinila sobre funções executivas ocorre possivelmente pela melhoria de desempenho 

em memória de trabalho (Kalechstein et al., 2010). Ensaio clínico randomizado e 

controlado com placebo identificou que indivíduos com transtorno por uso da cocaína 

tratados com modafinila do sexo masculino tiveram tendência à manutenção da 

abstinência em relação aos indivíduos que utilizaram placebo (Dackis et al., 2012). 
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 Outra medicação psicoestimulante com potencial para melhorar funções 

cognitivas é o metilfenidato. Em estudo de ressonância magnética funcional, o grupo 

tratado com metilfenidato demonstrou melhor ativação em córtex cingulado anterior e 

desempenho em inibição de resposta em comparação aos controles (Goldstein et al., 

2010). Estudo de revisão da literatura sobre a eficácia do metilfenidato para o transtorno 

por uso da cocaína descreveu ainda achados inconsistentes, embora a metodologia 

empregada nos ensaios realizados em termos de duração do tratamento, doses utilizadas 

e tamanho amostral dificulte a resposta sobre a eficácia da medicação (Dürsteler et al., 

2015). Há evidência que indivíduos com comorbidade de transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade e transtorno por uso da cocaína possam se beneficiar de utilizar o 

metilfenidato para controle de sintomas e redução do uso da cocaína (Levin et al., 2007). 

 A realização de reabilitação cognitiva através de treinamento direcionado pode 

constituir estratégia adicional associada a tratamentos já existentes podendo ampliar sua 

eficácia.  Estudo realizado com indivíduos com transtorno por uso de estimulantes 

identificou que a realização de treinamento de memória de trabalho através de 15 sessões 

foi associada a melhor desempenho em testes que avaliam impulsividade na comparação 

com o grupo que não recebeu esta intervenção (Bickel et al., 2011). Estudo conduzido 

por nosso grupo de pesquisa demonstrou que a combinação de treinamento cognitivo com 

entrevista motivacional através da associação com jogo de xadrez melhorou funções 

executivas, especialmente em memória de trabalho (Gonçalves et al., 2014). 

 Outra vertente de reabilitação cognitiva inclui os procedimentos direcionados para 

reverter os vieses cognitivos associados ao transtorno por uso de substâncias. Ao 

contrário dos métodos de treinamento descritos acima que têm por base um controle 

“Top-down” estes métodos têm por premissa a potencialização de mecanismos “Bottom-

up”. A base teórica para esta intervenção reside no fato de que indivíduos com transtornos 

por uso de substâncias apresentam distorções de atenção na direção de maior relevância 

para os estímulos relacionados ao uso das drogas, algo que pode dificultar o controle 

sobre o uso da cocaína (Leeman et al., 2014). Através da intervenção, os indivíduos são 

condicionados a focar sua atenção em estímulos diversos daqueles relacionados ao uso 

da substância. Esta estratégia começa a ser utilizada no campo dos transtornos por uso de 

substâncias demonstrando resultados promissores (Kerst & Waters, 2014). 
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 A estimulação magnética transcraniana, outra intervenção promissora, é realizada 

através de um dispositivo helicoidal que conduz corrente elétrica e produz um campo 

magnético ortogonal ao plano da mola. A aplicação deste campo magnético em regiões 

como o córtex pré-frontal dorsolateral foi associada à melhora cognitiva em termos de 

melhor controle inibitório em indivíduos com transtorno por uso do álcool (Herremans et 

al., 2013). A estimulação magnética transcraniana de regiões do córtex frontal em 

indivíduos com transtorno por uso da cocaína foi associada à redução de fissura (Hanlon 

et al., 2015; Politi et al., 2008). Embora haja evidências preliminares de eficácia para este 

tratamento, é necessária a realização de novos estudos com número maior de participantes 

a fim de elucidar quais regiões cerebrais, tipo e frequência de estimulação poderiam ter 

melhor resultado (Salling & Martinez, 2016). 

 Outro tratamento, a estimulação transcraniana por corrente direta, consiste na 

alocação de um anodo e um catodo na superfície do crânio a fim de propiciar que uma 

corrente de baixa voltagem modifique o potencial de repouso das membranas neuronais 

e produza modulação da atividade sináptica (Stagg & Nitsche, 2011). Estudo realizado 

com indivíduos com transtorno por uso da cocaína identificou que a estimulação do córtex 

pré-frontal dorsolateral com este método produziu modulação da atividade do cingulado 

anterior durante a exposição a estímulos associados ao uso da cocaína na comparação 

com indivíduos que receberam estímulo falso (Conti & Nakamura-Palacios, 2014). 

Estudo mais recente realizado com indivíduos com transtorno por uso da cocaína 

evidenciou que uma intervenção com cinco sessões de estimulação transcraniana por 

corrente direta foi associada à redução da fissura por cocaína na comparação com 

indivíduos que receberam estímulo não verdadeiro (Batista et al., 2015). 

 A estimulação cerebral profunda constitui técnica cirúrgica de implantação de 

eletrodos no sistema nervoso central. Esta técnica ainda se encontra em estágio inicial de 

desenvolvimento, portanto, há necessidade de estudos mais sistematizados para 

documentar sua segurança e eficácia. No momento, há relatos de caso na literatura sobre 

a utilização da técnica em indivíduos com transtornos por uso de substâncias. Em relação 

à cocaína, foi documentada melhora importante após a implantação de dispositivo na 

cápsula interna em termos de redução de uso e fissura (Gonçalves-Ferreira et al., 2016). 

 As diversas abordagens de reabilitação neurocognitiva descritas têm sido testadas 

como estratégias centrais ou adjuvantes no tratamento de indivíduos com transtornos por 
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uso da cocaína. Considerando a maior gravidade de alterações volumétricas cerebrais e 

déficits neuropsicológicos em indivíduos usuários de crack, entendemos que uma 

inovação neste campo seria a integração de tratamentos que combinem um período de 

proteção de exposição à droga e cuidados globais à saúde, aliado à aplicação de estratégias 

de reabilitação neurocognitiva abrangente que inclua treinamento cognitivo intensivo e 

aplicação de abordagens com base biológica como a utilização de psicofármacos que 

melhoram o desempenho cognitivo e tratamentos inovadores como a estimulação 

magnética transcraniana e cerebral profunda. Há um amplo caminho em pesquisa a ser 

percorrido para identificar as estratégias de reabilitação mais eficazes e sua melhor 

combinação. 

 8.6. Limitações 

Este estudo apresenta algumas limitações: 1) trata-se de um estudo com desenho 

transversal, assim, não é possível estabelecer relações de causa e efeito. Neste sentido, 

considerando alterações de substância cinzenta associadas ao uso da cocaína e crack, não 

é possível afirmar que o uso da substância desencadeou a alteração cerebral. Podemos 

realizar inferência sobre os efeitos do crack em substância cinzenta ao longo do tempo 

através do estudo que realizamos da associação entre variáveis de uso e alterações 

cerebrais. De fato, idade de início de uso da droga e mais anos de uso foram associados a 

volumes menores de substância cinzenta. 2) nosso estudo realizou a classificação entre 

os grupos tendo por base droga de preferência e uso no último mês, assim, os usuários de 

cocaína inalada podem ter histórico de uso do crack e outras drogas ao longo da vida, do 

mesmo modo que os usuários de crack também podem ter feito uso de cocaína inalada e 

outras drogas. Entendemos que embora esta limitação possa gerar questionamento sobre 

a validade dos achados, nossa amostra aproxima-se do contexto clínico cotidiano, no qual 

os usuários de cocaína são, muito frequentemente, usuários de múltiplas substâncias. A 

uniformidade, especificidade e coerência dos nossos achados aponta no sentido da 

validade da identificação de uma droga de preferência e descrição dos seus padrões de 

uso, correlatos neurocognitivos, danos cerebrais e implicações para o tratamento. Além 

disso, realizamos as avaliações após período de duas semanas de internação e 

desintoxicação com a realização de exame toxicológico de urina, algo que confere maior 

controle sobre o uso de outras substâncias, 3) na comparação entre os grupos, houve 

diferenças relevantes em variáveis como idade e escolaridade. Esta é uma limitação 
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frequente na literatura e a maioria dos estudos de neuroimagem necessitou controlar estas 

covariáveis. Incluímos estas covariáveis no modelo a fim de minimizar sua influência 

sobre os resultados que, ainda assim, continuaram significativos.  

9. CONCLUSÃO 

 Este estudo identificou alterações cerebrais significativas entre usuários de crack 

em regiões de grande importância para o funcionamento executivo como o córtex 

cingulado, córtex orbitofrontal e regiões adjacentes. A idade de início de uso mais 

precoce,  maior número de anos de uso e frequência no último mês foram respectivamente 

associadas a menores volumes de SC em importantes regiões como o córtex temporal 

superior esquerdo, polo temporal medial direito, hipocampo direito e cíngulo anterior. 

Podemos considerar estes achados coerentes com as alterações no funcionamento 

executivo entre usuários de crack descritas constituindo, em conjunto, uma contribuição 

original neste campo.  

 Este estudo é o primeiro a demonstrar prejuízo mais acentuado com volumes 

menores de SC em usuários de crack em relação aos usuários de cocaína inalada. Os 

indivíduos usuários de crack apresentaram também pior desempenho em testes de funções 

executivas em relação aos controles. Desta maneira, considerar a população de usuários 

de crack como um subgrupo específico encontra, cada vez mais, respaldo em uma 

perspectiva translacional que engloba estudos experimentais, achados de alterações 

estruturais cerebrais em humanos e correspondência com maior gravidade de 

manifestações clínicas e pior prognóstico. A documentação de maiores danos associados 

ao uso do crack torna mais desafiador o desenvolvimento de estratégias de tratamento 

para esta condição. 

 Novas pesquisas neste campo poderiam ser direcionadas para estudos 

longitudinais a fim de identificar fatores de melhor e pior prognóstico ligados à genética, 

resposta a intervenções de reabilitação cognitiva, psicoterapêuticas, farmacológicas e 

experimentais que possam ser associadas à recuperação mais rápida do tecido cerebral e 

funções executivas. A identificação destes componentes poderá ser associada à 

elaboração de planos de tratamento que considerem aspectos funcionais individualizados 

e com alta especificidade.  
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ANEXO A – Aprovação em Comitê de Ética 
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ANEXO B – Produtos – Artigo 1 

 

The route of administration exacerbates prefrontal functional impairments 

in crack-cocaine users 

 

 

Studies have evidenced more severe health consequences due to smoked crack cocaine 

when compared with intranasal cocaine. Differential neurocognitive deficits between 

crack and intranasal cocaine addicted patients associated with prefrontal cortex functions 

have never been tested using complex cognitive tasks in humans. We examined possible 

distinct neurocognitive deficits in 43 crack addicted patients (CrD) compared with 36 

intranasal cocaine addicted patients (CD) and 32 controls. CrD and CD were evaluated 

after two weeks of supervised detoxification in two inpatient treatment programs. All the 

subjects were evaluated using an extensive battery of neuropsychological tasks including 

the Trail Making Test (TMT), the Stroop Color-Word Test (SCWT), the Digit Span 

Forward (DF) and Backward (DB) tasks, the Controlled Oral Word Association Test 

(COWAT), the Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), and the Frontal Assessment 

Battery (FAB). Differences in performance on neuropsychological tests between the three 

groups were investigated controlling for age, IQ and years of education. Intranasal 

cocaine users performed worse than controls in mental flexibility (p <.05). Crack users 

presented neuropsychological impairments in mental flexibility (p<.05), motor 

programming (p<.05), and verbal phonemic fluency (p<.05) compared to controls. Crack 

users also performed worse than intranasal cocaine users in inhibitory control (p<.05) and 

general executive functioning (p<.01). Crack use seems to be more deleterious to 

neurocognitive functions associated with the prefrontal cortex. This may predispose 

patients to more severe negative clinical outcomes. 

Keywords: Cognition; crack; cocaine; executive functions 

Running head: Crack-cocaine and executive dysfunction 
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Introduction 

In recent years, magnetic resonance neuroimaging studies have provided data 

about structural and functional abnormalities due to cocaine exposure, such as reductions 

in cortical volume and thickness in regions like orbitofrontal, dorsolateral prefrontal, and 

temporal cortex and the hippocampus compared with controls (Alia-Klein et al., 2011). 

These brain alterations among cocaine users are associated with deficits in executive 

functioning, impulse control and emotional regulation (Mei, Xu, Carroll, & Potenza, 

2015).  

Despite evidence of cognitive deficits in cocaine users with reports of impaired 

attention, response inhibition, visual and working memory, verbal fluency, reward-based, 

decision making, and psychomotor performance (Spronk, van Wel, Ramaekers, & 

Verkes, 2013; Jovanovski, Erb, & Zakzanis, 2005), there are still some controversial 

findings and most studies do not present similar results (Cadet and Bisagno, 2015). The 

variation in results with cocaine users might come from different study designs, 

detoxification length, use of different neuropsychological tests, inclusion of polydrug 

users (i.e., methamphetamine and heroin users), and, especially, the inclusion of 

intranasal and crack cocaine users as a homogeneous group what could confound the 

results since there are indications that crack users may perform worse in 

neuropsychological tests (Strickland et al., 1993). 

These differences might be due to different pharmacokinetics and 

pharmacodynamics of intranasal and crack cocaine. Administration of intranasal and 

smoked cocaine present similar pharmacological effects, however, intranasal routes have 

a lower onset and less robust effects. Intranasal cocaine produces a gradual rise in blood 

concentration over 30-45 minutes with a half-life of 73 minutes while crack cocaine leads 

to blood concentration peaks in 1.1 minutes with a half-life of 58 minutes what produces 

higher cardiovascular and subjective effects when compared to snorted cocaine (Cone, 

1995). These characteristics make crack cocaine a drug with greater abuse liability, risk 

of dependence, and more severe consequences compared with intranasal cocaine 

(Hatsukami & Fischman, 1996). 

Also, in recent years, studies have shown that there are underlying mechanisms 

associated with differences between crack and intranasal cocaine. Crack use can 
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potentiate cocaine-induced behavioral sensitization (Garcia et al., 2017), a set of 

behavioral neuroadaptative changes characterized by an increase in psychomotor activity, 

activation of reward mechanisms, and salience in behaviors like drug seeking and taking. 

This alteration may play a critical role in the transition from recreational drug use to 

addiction since it has been demonstrated that behavioral sensitization is associated with 

chronic changes in mesocorticolymbic pathways evolved in addiction. (Robinson & 

Berridge, 2008). 

These differences between crack and intranasal cocaine are congruent with 

clinical findings. Studies have shown that, compared with intranasal cocaine users, 

addicted individuals who use crack have worse outcomes and more prevalent concurrent 

psychiatric comorbidities, including antisocial personality disorder, tendency for 

polydrug use, involvement in crime, lower adherence to treatment, poorer prognosis, and 

higher mortality (Dias et al., 2011; Kiluk, Babuscio, Nich, & Carroll, 2013). 

Neurocognitive research on crack addiction has shown persistent deficits over a wide 

range of domains, such as executive functions, attention, spatial processing, and 

immediate and delayed memory (Di Sclafani, Tolou-Shams, Price, & Fein, 2002).  

Thus, this study aims to investigate impairments in executive functions of crack 

addicted patients compared to intranasal cocaine users and demographically matched 

controls using a practical and comprehensive tool, the Frontal Assessment Battery (FAB) 

(Dubois, 2000). The FAB is a neuropsychological battery composed of six subtests with 

a composite score. It has been consistently correlated with frontal cortex metabolism n 

PET studies and it has been used in the addiction field with reliable results (Cunha et al., 

2010). We also included other tests of easy application and interpretation in clinical 

practice such as The Forward and Backward, the Trail Making Test, the Stroop Test, and 

the Verbal Fluency Test. These tests provide important evidence of prefrontal cortex 

functioning. There is no previous study that directly compares crack and intranasal 

cocaine users in terms of executive deficits. We hypothesized that crack cocaine use 

would be associated with more severe executive cognitive impairments such as attention, 

working memory, and inhibitory control when compared with intranasal cocaine use. 

Methods 

Participants, ethical aspects and procedures  
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One hundred and eleven (111) subjects were included in this study, 79 cocaine 

addicted individuals (CAI) and 32 controls. The CAI individuals were recruited from two 

inpatient units: (1) The Interdisciplinary Group of Studies on Alcohol and Drugs (GREA) 

(2) The Association for the Promotion of Prayer and Work (APPW). All CAI participants 

were evaluated according to the DSM-IV-TR criteria (DSM-IV; American Psychiatry 

Association, 1994) at the time of admission to the treatment programs. Patients from 

GREA were in a four-week standard medical inpatient program for the treatment of 

cocaine dependence, which requires hospitalization on the impulsive behavior ward in 

the Institute of Psychiatry, University of São Paulo, in the city of Sao Paulo, Brazil. 

Patients from APPW were in a 12-steps oriented therapeutic community, located in the 

city of Campinas (Sao Paulo state, Brazil), where the treatment program includes a long 

period of treatment (~8 months), and use of 12 steps strategies, Cognitive-Behavioral 

Therapy (CBT) and religious-based activities. The CDI were all treatment-seeking 

inpatients evaluated after at least one week of abstinence. The abstinence was verified by 

self-report and supervised by the clinical staff of the inpatient units. In a subgroup of 

patients (n = 73), two urine tests were used to verify recent cocaine use (if positive), and 

afterwards to verify their abstinence (if negative). In total, 79 CAI were evaluated and 

separated into two groups: crack dependents (CrD, n=43) and intranasal cocaine 

dependents (CD, n=36).   

We excluded patients with: (1) past or current major diagnosis of mental disorders 

according to the DSM-IV-TR, including schizophrenia, dementia, and bipolar disorder; 

(2) history of any neurological conditions or any medical condition that could affect the 

central nervous system; (3) history of head traumas with loss of consciousness for longer 

than 30 min; (4) prior diagnosis of learning disorder; and (5) intellectual quotient (IQ) 

less than 70.   

The control group (CG, n=32) comprised volunteers actively recruited in the city 

of Sao Paulo, including employees from the public hospital where the research center 

(GREA) is located, as well as people from the community and from the local police 

department. We also recruited adult students from a local public school. The exclusion 

criteria for the control group were: (1) DSM-IV criteria for any psychoactive substance 

dependence disorder other than nicotine; (2) the same exclusion criteria of the CDI group 

outlined above. We matched subjects and controls in terms of age, education and sex. The 
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demographics are presented in Table 1. Differences that were still present among groups 

were controlled in the model. We performed a vocabulary test using the Wechsler Adult 

Intelligence Scale (WAIS R) since it is a reliable measure of premorbid functioning. 

There were no differences across groups. 

Most of CAI (n = 49) were evaluated with the Structured Clinical Interview for 

DSM Disorders (First, Spitzer, Gibbon, M., & Williams, 2002). The remaining 

participants (30 CAI and 32 controls) underwent interviewing by an experienced clinical 

psychiatrist or psychologist using a list of questions covering the symptoms of major 

psychiatric disorders, as well as the validated instrument to screen for psychiatric 

disorders in primary care called Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) (Cunha, 

Nicastri, de Andrade, & Bolla, 2010). The study was approved by the University of Sao 

Paulo Review Board (CAPPesq). All participants gave written informed consent after 

understanding the procedures of the study.  

Psychiatric symptoms 

All subjects were assessed through the Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, 

Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) and the State-Trait Anxiety Inventory 

(Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970). Childhood attention deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD) symptoms were assessed trough the abbreviated version of the Wender-

Utah Rating Scale (WURS) (McCann, Scheele, Ward, & Roy-Byrne, 2000), comprising 

25 of the 61 items from the original scale. Patterns of alcohol, tobacco and other drug use 

were assessed using the Addiction Severity Index (ASI-6) (Kessler et al., 2012). Recent 

use was defined as substance use for at least three times a week in the last 30 days.   

Neurocognitive measures 

Digits forward (DF) and backward (DB) 

These tests consist of seven pairs of random sequences of numbers that the 

examiner reads aloud at the rate of one per second (Lezak et al., 2004, Wechsler, 1981). 

DF consists of repeating series of numbers in the same order and DB in the reverse order. 

Each correct sequence is equivalent to 1 point. The scoring ranges from 0 (none sequence 

of number was correctly repeated) to 14 (all the 7 pairs of sequences of numbers were 

correctly repeated). The DF and DB are commonly used for measuring span of immediate 

verbal recall (Lezak et al., 2004). 
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Trail making test (TMT) 

TMT is a popular neuropsychological test that provides information on visual 

search, speed of processing, mental flexibility, and executive functions. The test is 

composed of two parts A and B. The TMT-A requires an individual to draw lines 

sequentially connecting 25 encircled numbers. We used the TMT-B that is similar TMT-

A, however, the individual must alternate between numbers and letters. TMT is sensitive 

to several neurological impairments (Lezak, 2004). 

Stroop Color Word Test (SCWT)  

This test measures selective attention, cognitive flexibility, and inhibitory control 

(Lezak et al., 2004, Stroop, 1935). The SCWT has three parts: Part I) the patient is invited 

to name different colors, printed in 20 small rectangles, Part II) the patient has to name 

the color of the ink of non-color printed words, such as “each”, “never”, “today”, and 

“everything”, Part III) the patient has to name the color of the ink in which a color name 

is printed when the print ink is one of the colors above mentioned (Stroop, 1935). In this 

study we have used the Part III. The score is measured by the time in seconds - until the 

patient has completed each part of the SCWT (I, II, and III). 

Frontal Assessment Battery (FAB) 

FAB is composed by 6 subtests, each subtest is scored from 0 (minimum score) 

to 3 (maximum score) and the total score of the (the FAB's total score ranges from 0 to 

18) (Dubois et al., 2000). The FAB has already been translated into Portuguese (Cunha 

& Novaes, 2004). The 6 subtests are: 

Conceptualization: This subtest evaluates the patient's capacity to generate 

similarities between: 1) banana-orange, 2) table-chair, 3) tulip-rose-daisy. The 

examiner asks: “In what way are they alike?” In the case of total or partial failure 

in the first item (i.e., “they are not alike”), the examiner may help the subject 

saying “both a banana and an orange are…” but doesn't give any credit for 

him/her. Correct responses are fruits, furniture, and flowers, respectively. Each 

right response is associated to one credit (none correct: 0; one correct: 1; two 

correct: 2; three correct: 3). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460310001450?via%3Dihub#bib51


 

96 
 

Mental flexibility: the patient has to recall as many words as he/she can beginning 

with the letter “S” in a 1-minute trial. The examiner says: “Say as many words as 

you can beginning with the letter ‘S,’ any words except surnames or proper 

nouns”. The examiner may help, if no response is given during the first 5 s: “for 

instance, salt”. Each correct word is scored as one point. The score in mental 

flexibility may be 0 (less than 3 words), 1 (3 to 5 words), 2 (6 to 9 words), and 3 

(more than 9 words). 

Motor programming: the examiner, in front of the patient, asks him/her to watch 

carefully the Luria's fist-palm-edge motor series (Luria, 1966). The examiner 

repeats three times the Luria's motor sequences with his left hand. Then, he asks 

the patient to repeat the movement with his/her right hand, in the beginning 

accompanying the examiner's movement, and then alone. The examiner performs 

the series three times with the patient, and then asks the patient to do it on his/her 

own. The patient who cannot perform three correct consecutive series even with 

the examiner receives no point. The subject who is able to perform three correct 

consecutive series with the examiner, but fails alone, receives 1 point. Two points 

are given to the patient who performs at least three correct consecutive series 

alone, and the full score (three points) is given for six correct consecutive series. 

Sensitivity to interference: the examiner asks the patient to tap twice on a table 

upon hearing a single tap. The examiner then make a sequence of three trials (1-

1-1) and the patient should respond appropriately. Next, the examiner asks the 

patient to tap once on the table upon hearing two taps. Then, a series of three trials 

is given: 2-2-2. Finally, the examiner performs the following series: 1-1-2-1-2-2-

2-1-1-2. If the patient taps like the examiner at least four consecutive times, 

receives 0 point. One point is given when the patient makes more than 2 errors, 

and two points are given if the subject makes 1 or 2 errors. The full score (three 

points) is given when the patient executes without any error. 

Inhibitory control: this task is based on the go-no go paradigm. It is similar to the 

previous subtest, but here the patient should inhibit what he/she had just learned: 

the subject is required to tap once upon hearing a single tap. A series of three trials 

is run: 1-1-1. Then, the examiner asks the patient to do not tap upon hearing two 
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taps. The examiner makes three trials (2-2-2). Next, the examiner taps the 

following sequence: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. The scoring is identical to the previous 

subtest. 

Environmental autonomy: this subtest evaluates the abnormal spontaneous 

tendency to adhere to the environment. The examiner sits in front of the patient 

and places the patient's hands palm up on his/her knees. Then, without saying 

anything, the examiner touches the patient's palms of his/her hands. The examiner 

evaluates if the patient spontaneously takes his/her hands. If the patient takes the 

examiner's hands, the examiner will try again asking: “Now, do not take my 

hands”. If the patient takes the examiner's hands even after he/she has been told 

not to do so, he/she receives zero points. One point is given to the patient who 

takes the examiner's hands without hesitation. Two points are given to the patient 

who hesitates and the full score (three points) is obtained when the patient does 

not take the examiner's hands. 

Statistical Analyses   

Comparative analysis of sociodemographic characteristics, considering three 

groups (CrD, CD, and controls) were conducted using an Analysis of Variance 

(ANOVA). Levene's Test for Equality of Variances was used and variance assumption of 

normality of residuals was checked inspecting the QQ plots. The normality of 

observations was verified by the Shapiro-Wilk test. Categorical variables were evaluated 

using Fisher's exact test. Differences in performance on neuropsychological tests among 

the three groups were assessed with Analysis of Covariance (ANCOVA) controlling for 

age, IQ and years of education. Effect size statistics were calculated using Cohens’d. The 

level of statistical significance was set at 5%. Pairwise comparisons of groups were 

performed with Fisher´s Least Significance Difference. The results were adjusted for 

multiple comparisons with the False Discovery Rate procedure (Benjamini & Hochberg, 

1995). This method controls the error rates of tests among a priori significant results. It 

has been consistently tested over years and is considered a useful tool in health studies 

(Glickman, Rao, & Schultz, 2014).  For all statistical analyses, we used the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 14.0.  
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Results 

Demographics  

Demographics are presented in Table 1. There were differences across groups in 

age, race, and education. CD presented higher mean age (M=31.6 years, SD=9.95) when 

compared to controls (M=26,75, SD = 5.55, p<.05).  Participants were predominantly 

black in the CD group (80.6%) and white in the control group (84.4%). CD participants 

had a higher education level (M =13.19 years, SD=2.8) when compared with controls and 

CrD (P<.05 e p<.01 respectively). Men predominantly composed the study sample, 

however, there were no significant differences across the groups (p=.06). 

Substance use 

The CrD and CD samples did not differ in alcohol (p=.11), tobacco (p=.85), 

cannabis (p=.91), heroin (.46), and sedatives (.96) use in the past month. CrD and CD 

samples did not differ on any cocaine use measure (age at first cocaine use, p=.18; cocaine 

use in years p=.17, and days since last use p=.52).  

Psychiatric symptoms  

The characterization of mood, anxiety, and ADHD symptoms among CrD, CD, and 

controls adjusted by age, education and IQ are presented in Table 1. Crack and snorted 

cocaine users had significantly higher scores on WURS when compared to controls 

(p<.001 and p<.05 respectively). CrD (M=19.5) but not CD (M=12.5) had higher levels 

of depressive symptoms on BDI when compared to controls (M=4.66, p<.001). CrD 

sample also had more trait anxiety symptoms when compared to controls (p<.05). Crack 

and snorted cocaine users had more state anxiety symptoms when compared to controls 

(p<.001 and p<.05, respectively). There were no statistically differences when directly 

comparing CrD and CD on WURS, BDI, and IDATE (Trait and State).  

Neurocognitive measures  

 Neuropsychological measures are presented on Table 2. Crack and intranasal 

cocaine users, as expected, performed worse than controls on measures of attention, and 

executive functioning. Differences between CrD and CD groups on executive functioning 

and verbal fluency were also reported.  Effect-sizes were also presented in Table 2. 

Crack cocaine users (M=4.72) but not intranasal cocaine users (M=4.81) 

performed worse than controls (M=6.25) on the Backward Digits test that assesses 

working memory and attention (p<.05). There were no differences between groups in the 
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Forward Digits test and (p=.64), the Trail Making Test B (p=.49), and the Stroop III test 

(p=.17). There were also differences in general executive functioning assessed through 

the Frontal Assessment Battery across CrD, CD, and controls. Crack users (M=2.46) and 

intranasal cocaine users (M=2.67) performed worse than controls (M=2.87, p=.01 and 

p=.03, respectively) on Mental Flexibility. CrD performed worse than CD participants 

and controls (p=.04, p=.01) on the Motor Programming task and scored lower (M=2.24) 

than intranasal cocaine users (M=2.64, p=.02) on the Inhibitory Control subtest. Crack 

users (M=14.9) also had a worse performance when compared to intranasal cocaine users 

(M=15.97, p=.01) on the Global FAB score. Finally, CrD participants scored worse than 

controls on the Verbal Fluency Test (p<.05). 

Discussion 

We examined neuropsychological functioning in 79 cocaine dependent 

individuals and 32 controls. The main findings of this study are that 1) crack users 

performed worse than controls in working memory, attention, mental flexibility, motor 

programming, and verbal fluency tests; and 2) crack users performed worse than 

intranasal cocaine users in inhibitory control, motor programming, and global frontal 

assessment tests. We show initial neurocognitive evidence that crack use is associated 

with more severe cognitive impairments when compared with intranasal cocaine use, thus 

highlighting the need of more tailored interventions for this specific subgroup of patients.  

Our findings regarding deficits in working memory, attention, mental flexibility, 

motor programming, and verbal fluency suggest a more global executive dysfunction that 

could involve prefrontal cortex, temporal lobe, and cerebellum. Working memory is 

associated with transitional information holding, manipulation, and mental organization 

producing goal-directed behaviors (du Boisgueheneuc et al., 2006). Impairments in 

working memory are predominantly related to dysfunction in right frontal lobe regions, 

particularly in the medial orbital frontal gyrus, inferior frontal gyrus, and superior frontal 

gyrus (Nissim et al., 2016). Thus, considering that treatment approaches demand 

sophisticated information processing and behavioral change, disrupted working memory 

in crack users represent a challenge to recovery.   

Frontal lobe functions were also assessed through FAB. We found impairments in 

mental flexibility. This subtest has been studied in patients with dementia and it is 
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associated with worse cognitive self-organized strategy development to cope with non-

routine situations (Dubois et al., 2000). Normally, crack users have problems to adapt to 

new environments and change their acquired behaviors leading to a low treatment 

adherence. The finding of altered motor programming in crack users is associated with a 

lack of temporal organization and perseveration of behaviors (Milner, 1964) and has been 

described previously in a sample of cocaine-dependent individuals (Cunha et al., 2010). 

Inhibitory control is a crucial component of behavior modulation and it refers to the 

capacity of an individual to inhibit automatic and non-functional responses and there is 

evidence that lesions in the right middle frontal gyrus are associated with impairments in 

inhibitory control (Kopp et al., 2013). In fact, a dysfunction in frontal-striatal circuitries 

is associated with higher impulsivity and lack of inhibitory control that plays a role in the 

disruption of top-down cognitive control and lead to stimulant addiction (Dalley, Everitt, 

& Robbins, 2011). The finding that crack users have worse inhibitory control is congruent 

with their difficulties to change responses even when followed by negative consequences. 

Studies that compare separately neuropsychological deficits between snorted 

cocaine or crack users with controls have shown congruent findings such as worse 

cognitive performance in attention, working and visual memory, learning, and decision-

making (Cunha, Nicastri, Gomes, Moino, & Peluso, 2004; Cunha, Bechara, de Andrade, 

& Nicastri, 2011; Potvin, Stavro, Rizkallah, & Pelletier, 2014). However, despite lack of 

research, a neuroimaging study has shown that crack users have more important gray 

matter volume reductions in dorsolateral prefrontal cortex, anterior cingulate, the 

cerebellum, insula, and superior temporal gyrus (Weller et al., 2011). This comparison 

makes sense taking into consideration that basic research has provided evidence for 

considering those specificities.  

Our study has some limitations. The cross-sectional design cannot provide 

definitive information about cause-and-effect relationships, but the similarity of variables 

of cocaine use among patients (age at onset of cocaine use, duration in years, and 

abstinence period) suggests a prominent and negative role of form of administration 

(smoked, in this case) on cognition. Also, neuropsychological tests were applied over a 

controlled substance abstinence period in an inpatient unit what makes our results more 

reliable. A significant proportion of participants also reported alcohol, tobacco, cannabis, 

and sedatives use in the past month, but there were no significant differences across 
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groups, thus minimizing the possible negative impact of these substances on 

neuropsychological measures. Just one patient reported lifetime use of heroin, but our 

results remained the same after a posterior analysis without this patient (data not shown). 

Moreover, we had no reports of methamphetamine use by our patients. In fact, heroin and 

methamphetamine are very rare substances in our context (Brazil). The absence of heroin 

and methamphetamine use on our findings is a strength of this study since these 

substances are highly associated with neuropsychological impairments (Kim et al., 2016; 

Yan et al., 2014). To minimize the effect of covariates, we included age, education, and 

IQ in the ANCOVA model. Also, we performed a deeper analysis of education, 

socioeconomic status, IQ, and race. These variables did not exert influence in our results. 

The only exception was in the Race. Black participants performed better than white in 

Motor Programming. In our sample, some crack users also reported lifetime intranasal 

cocaine use, but they elected crack as their “drug of choice” and they had reported only 

crack use before this assessment. Further studies with only crack users are warranted. 

Finally, as expected, crack users presented more psychiatric symptoms of ADHD, 

depression, and anxiety than controls. However, a posterior sub analysis (data not shown) 

confirmed that there were no differences in neuropsychological functioning in crack users 

with or without psychiatric symptoms.  

Taken together, we believe that our findings have some relevant clinical 

implications and this study highlights the important role of a neurocognitive approach 

with application of simple and rapid tests in clinical practice. Impairments in 

neuropsychological functioning are associated with an increased risk for relapse even 

controlling for differences on drug use, comorbidities, psychosocial function, and IQ 

(Verdejo-Garcia et al., 2014). The present data are congruent with the worst prognosis in 

crack users and a higher probability to engage in risk behaviors leading to severe negative 

consequences such as early mortality. Since crack use is associated with more severe 

neuropsychological deficits, treatment strategies that promote integrative neurocognitive 

rehabilitation may be a key component in recovery; they may produce promising results 

in terms of treatment engagement, retention, and abstinence (Fals-Stewart & Lam, 2010). 

These strategies include cognitive testing, computer-based technology, web-based, or 

smartphones delivered tasks to enhance attention, memory, calculation capacity, 

visuospatial abilities, verbal skills, and problem solving (Rezapour et al., 2015). Other 
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strategies including stimulant medication and brain stimulation to increase cognitive 

performance have shown promising results as well.  

In conclusion, crack users had a worse performance than intranasal cocaine users 

in inhibitory control, motor programming, and global frontal assessment tests. Findings 

from the current study represent a first step in understanding the complex dynamics 

underlying different forms of cocaine and their impact on neurocognitive functioning. 

Further exploration of the mechanisms underlying the relation between crack and powder 

cocaine is also warranted. Our findings suggest possible avenues for such research, 

particularly from the standpoint of neurocognitive functioning and neuroimaging.  
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Table 1. Demographics, drug use, and psychiatric disorders among crack (CrD), 

intranasal cocaine (CD), and control subjects. 

 

 Data reported as mean (SD) standard deviation or frequencies (%); p* - p-values for overall comparison, p1 – p-values for comparison between CrD and 

 Controls; p2 – p-values for comparison between CD and Controls, p3 – p-values for comparison between CrD and CD. Recent use was defined as drug use in 

 the  last 12 months and Frequency of cocaine use by days of use in the last month; 1 - WURS: Wender Utah Rating Scale (for childhood symptoms of the 

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder); 2 - BDI: Beck Depression Inventory; 3 -  STAI: State-Trait Anxiety Inventory; a - p-values were calculated using 

 One way ANOVA; b - p-values were calculated using Fisher Exact or Pearson Chi-square tests; c - p-values were calculated using ANCOVA controlling for 

 age, intelligence and education (in years).  

 

 

 

 

  

CRACK 

CrD 

n= 43 

 

INT. COCAINE 

CD 

n= 36 

 

CONTROLS 

 

n= 32 

 

    p1 

 

 

   p2 

 

 

    p3 

 

Demographics       

Age (SD)a 29.58 (8.03) 31.56 (9.95) 26.75 (5.55) .26 .02 .65 

Male (%)b 42 (97.7) 32 (88.9) 32 (100)    

Race (%)b 

White  

Black  

 

24 (55.8) 

19 (44.2) 

 

7 (19.4) 

29 (80.6) 

 

27 (84.4) 

5 (15.6) 

 

.01 

 

 

.00 

 

.00 

Years of education 

(SD)a  

 

10.09 (3.05) 13.19 (2.8) 10.78 (2.19) .85 .01 .00 

IQ 93.98 (14.28) 99.36 (13.54) 101.06 

(12.82) 

   

Substance usea       

Cocaine (SD)       

Age at first use 17.90 (4.22) 19.31   (5.01)    .18 

Use in years  10.38 (5.93)   9.92   (7.46)    .17 

Frequency 17.05 (3.23) 19.03   (4.10)    .08 

Days since last use 

 

13.10 (4.82) 

 

11.89 (10.90) 

 

   .52 

Other substances 

(recent use)b 

    

 

  

Alcohol (%) 25 (59.5) 15 (41.7)  .00 .00 .17 

Tobacco (%) 30 (71.4) 25 (69.4)  .00 .00 1.0 

Cannabis (%) 18 (42.9) 15 (41.7)  .00 .00 1.0 

Heroin (%)   0 (0)   1 (2.8)     

Sedatives (%)   8 (19.0)   7 (19.4)  .00 .00 1.0 

Psychiatric symptomsc       

WURS1 37.20 (21.24) 26.11 (21.79) 13.77 (14.0) .00 .03 .25 

BDI2 19.15 (18.05) 12.50 (8.87)   4.66 (5.10) .00 .11 .19 

STAI3 trait  46.20 (14.63) 42.36 (11.20) 36.00 (9.93) .00 .14 .93 

STAI3 state 49.22 (14.21) 43.53 (5.36) 35.06 (8.44) .00 .0 .20 
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Table 2. Neurocognitive measures among crack (CrD), intranasal cocaine (CD), and control subjects using ANCOVA controlling for age, 

intelligence, and education. 

 

 

a- Frontal Assessment Battery; *Significance at p < .05; **Significance at p ≤ .01 

 

 

 

 

                                                                        CRACK        INT. COCAINE    CONTROLS                                 Effect Sizes -  Cohen’s d 
                                                                            CrD                          CD 

                                                                         _______                  _______        _______ 

Measures                                                            M (SD)                   M (SD)         M  (SD)        p     CRACK X CON  INT. COCAINE x CON  CRACK X INT. COCAINE 

Attention and Executive functioning         
Forward Digits 5.63 (2.07) 6.58 (2.12) 6.62 (2.51) .64 .43 .02 .45 

Backward Digits 4.72 (1.86) 4.81 (1.45) 6.25 (2.35) .01  .72*  .73** .05 

Trail Making Test B 88.72 (39.3) 71.83 (34.7) 73.40 (43.6) .49 .37 .04 .45 
Stroop Test III 30.76 (11.7) 24.64 (7.36) 26.08 (8.89) .17 .44 .17 .62 

FABa Conceptualization 2.32(.61) 2.39 (.73) 2.65 (.49) .16 .60 .42 .10 

FAB Mental Flexibility 2.46 (.67) 2.67 (.47) 2.87 (.34) .00 .76* .48* .35 
FAB Motor Programming 2.20 (.78) 2.53 (.65) 2.71 (.52) .00 .84* .50 .72* 

FAB Sensitivity to Interference 2.71 (.46) 2.72 (.45) 2.84 (.37) .63 .31 .28 .02 

FAB Inhibitory Control 2.24 (.86) 2.64 (.68) 2.58 (.85) .22 .64 .07 .51* 

FAB Environmental Autonomy 2.89 (.16) 3.00 (.00) 3.00 (.00) .50 .40 .51 .78 
FAB Total 14.90 (1.5) 15.97 (1.48) 16.65 (1.25) .00 1.2** .49 .69** 

Verbal Fluency        

Verbal Fluency Test 32.74 (9.78) 39.1 (11.4) 39.31 (9.49) .03 .68* .01 .60 
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ABSTRACT 

 

Backgorund and Aims: Both cannabis and crack-cocaine use have been associated with a 

set of negative consequences including neurocognitive executive impairments. Despite 

recent studies suggesting therapeutic effects of cannabis use by crack-cocaine addicted 

subjects characterized by reduction in anxiety and craving, data on possible cognitive 

side-effects of this association are lacking. Methods: We examined 18 addicted subjects 

who use crack-cocaine + cannabis (CRACK + CAN), 24 crack-cocaine only addicted 

patients (CRACK), and 32 controls (CON). Subjects were evaluated using an extensive 

battery of neurocognitive tests including the Digit Span Forward (DF) and Backward 

(DB) tasks, the Wisconsin Card Sorting Test (WCST), the Iowa Gambling Task (IGT), 

the Frontal Assessment Battery (FAB), the Rey-Osterrieth Complex Figure test 

(ROCFT), and the Controlled Oral Word Association Test (COWAT). Participants were 

evaluated after two weeks of supervised detoxification in two inpatient treatment 

programs. Differences in performance on neurocognitive tests between the three groups 

were investigated controlling for IQ. Results: CRACK participants performed worse than 

CON in motor programming and global frontal assessment battery. CRACK + CAN 

performed worse than CON in conceptualization, mental flexibility, motor programming, 

verbal phonemic fluency, and global frontal assessment battery. Finally, CRACK + CAN 

had more perseverative errors than CRACK in the Wisconsin Card Sorting Test and worse 

performance in verbal phonemic fluency. Conclusions: CRACK + CAN participants 

presented more neurocognitive impairments and a generalized prefrontal dysfunction 

indicating that the combination of crack-cocaine + cannabis can be worse than crack-

cocaine alone. Our results suggest much more caution before recommendation of smoked 

cannabis as a possible therapeutic harm-reduction approach for crack-cocaine addicted 

patients due to significant negative cognitive side-effects detected. 

 

 

 

 

Keywords: crack-cocaine; cannabis; polydrug; cognition; executive functions 
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1. INTRODUCTION 

 

About 182 million and 18 million of people reported, respectively, cannabis and 

cocaine use in the last year (1). Overall, cannabis users are between 4 and 25 times more 

likely to report the use of cocaine than the general population (2). Despite cumulative 

evidence of specific neuronal pathways in the brain and different subjective effects for 

each drug of abuse, the association of drugs is a current trend and a relevant phenomenon 

that includes mixed effects produced by different drug actions in the brain and frequently 

unknown interactions (3).  

Polydrug users frequently search for stimulant and relaxing effects. The 

combination of crack-cocaine + cannabis in a cigarette (or pipe) is a common pattern of 

drug use called “bazooka” in North America or “mesclado” in Brazil (4). Bazooka users 

report a reduction in undesirable effects, some improvement of sleep and appetite, and 

reduced craving for crack-cocaine (5). Moreover, there are two studies indicating that 

crack-cocaine addicted individuals frequently use cannabis products as an alternative 

treatment. The first investigation (6) was a follow-up study, including 26 crack-cocaine 

addicted male patients who used cannabis with the intention of reducing cocaine 

withdrawal symptoms. After nine months, 68% of participants reported improvement in 

withdrawal symptoms, anxiety, better sleep, weight gain, and a reduction in the urge to 

use crack. A more recent prospective cohort study (7) included 122 participants who had 

reported intention of using cannabis to control crack-cocaine use. After three years, 

subjects reduced crack-cocaine use and increased cannabis consumption, yet no benefits 

in global health or quality of life were reported.  

Despite some initial evidence from these non-controlled observational studies, 

some limitations make it difficult to draw conclusions on the impact of cannabis use 

among crack-cocaine addicted subjects. For instance, these studies were designed with 

small samples; they did not include control groups and had not urine tests to exclude the 

use of other drugs.  Even with these methodological gaps, many authors advocate the use 

of cannabinoids compounds and smoked cannabis as a therapeutic approach for crack-

cocaine addiction (8). We must have a concern since there is a lack of evidence-based 

data regarding effectiveness, safety, and side-effects of this association. 

In terms of neurocognitive deficits, smoked cannabis has been associated with 

cognitive deficits in attention, memory, verbal learning, and psychomotor function (9). 
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Also, crack-cocaine users frequently present deficits in attention, immediate and delayed 

memory, and spatial processing (10). However, there are reports of improvement in 

neurocognitive functions with isolated cannabis or crack-cocaine use. A study has shown 

that patients using smoked cannabis prescribed by physicians experienced improvement 

in measures of executive functioning such as Stroop Color Word Test and Trail Making 

Test. Compared to baseline, participants who used cannabis performed with increased 

speed and without a loss of accuracy in tests (11). Other study has also shown 

improvement in psychological functions such as attention and verbal fluency in crack-

cocaine users compared to controls (12). These controversial results are based on 

observational studies, designed with small sample sizes, lack of control groups, and 

absence of urine tests to confirm the use of cocaine and other illicit drugs.  

Although most studies have shown that both drugs are associated with neurocognitive 

deficits, there are no studies assessing differential cognitive functioning between crack-

cocaine addicted subjects who use or not cannabis. It is relevant to investigate if the 

association of cannabis in the context of crack cocaine addiction would be associated or 

not with negative side-effects before recommending its use for treatment. This study aims 

to shed light on the neurocognitive functioning of addicted individuals who use crack-

cocaine + cannabis, crack-cocaine only users, and controls. Based on previous findings, 

we expect that crack-cocaine users who smoke cannabis would present a worse 

performance in executive functions such as attention, mental flexibility and working 

memory when compared with crack-cocaine only users and controls.  

 

2. METHODS  

2.1. Participants, ethical aspects, and procedures  

Seventy-four (74) subjects were included in this study, 18 crack-cocaine + smoked 

cannabis users (CRACK + CAN), 24 crack-cocaine only users (CRACK), and 32 controls 

(CON). Participants were recruited from two inpatient units: (1) The Interdisciplinary 

Group of Studies on Alcohol and Drugs (GREA) (2) The Association for the Promotion 

of Prayer and Work (APPW). All participants were evaluated according to the DSM-IV-

TR criteria (DSM-IV; American Psychiatry Association, 1994) at the time of admission 

to the treatment programs. Patients from GREA were in a four-week standard medical 

inpatient program for the treatment of cocaine addiction, which requires hospitalization 

on the impulsive behavior ward in the Institute of Psychiatry, University of São Paulo, in 
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the city of Sao Paulo, Brazil. Patients from APPW were in a 12-steps oriented therapeutic 

community, located in the city of Campinas (Sao Paulo state, Brazil), where the treatment 

program includes a long period of treatment (~8 months), and use of 12 steps strategies, 

cognitive-behavioral therapy (CBT) and religious-based activities. All drug users were 

treatment-seeking inpatients evaluated after at least one week of detoxification. The 

abstinence was verified by self-report and supervised by the clinical staff of the inpatient 

units. Two urine tests were used to verify recent cocaine use (if positive) at admission, 

and afterwards to verify their abstinence (if negative).  

We excluded patients with: (1) past or current major diagnosis of mental disorders 

according to the DSM-IV-TR, including schizophrenia, dementia, and bipolar disorder; 

(2) history of any neurological conditions or any medical condition that could affect the 

central nervous system; (3) history of head traumas with loss of consciousness for longer 

than 30 min; (4) prior diagnosis of learning disorder; and (5) intellectual quotient (IQ) 

less than 70.   

The CON group was comprised by volunteers actively recruited in the city of Sao 

Paulo, including employees from the public hospital where the research center (GREA) 

is located, as well as people from the community and from the local police department. 

We also recruited adult students from a local public school. The exclusion criteria for the 

control group were: (1) DSM-IV criteria for any psychoactive substance dependence 

disorder other than nicotine; (2) the same exclusion criteria outlined above. All 

participants gave written informed consent after understanding the procedures of the 

study.  

2.2. Psychiatric symptoms 

All subjects were assessed through the Beck Depression Inventory (BDI) (13) and 

the State-Trait Anxiety Inventory (14). Childhood attention deficit/hyperactivity disorder 

(ADHD) symptoms were assessed trough the abbreviated version of the Wender-Utah 

Rating Scale (WURS) (15) comprising 25 of the 61 items from the original scale. Patterns 

of alcohol, tobacco and other drug use were assessed using the Addiction Severity Index 

(ASI-6) (16). Recent use was defined as substance use for at least three times a week in 

the last 30 days.   

2.3. Neurocognitive Functioning: attention, executive functioning, decision 

making, verbal fluency, and memory  
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We assessed a variety of cognitive domains: Digits forward test (DF) was used to 

measure attention span and Digits Backward (DB) to evaluate working memory 

Controlled Oral Word Association Test (COWAT) was used to assess verbal fluency.  

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) was applied to measure mental flexibility, abstract 

reasoning, sustained attention, and self-monitoring (17). Rey-Osterrieth Complex Figure 

Test (ROCFT) was used to evaluate planning, organization, and declarative memory. 

Frontal Assessment Battery (FAB) was applied to evaluate general abilities associated 

with executive functioning, such as: abstraction/conceptualization, mental flexibility, 

motor programming, sensitivity to interference, inhibitory control, and environmental 

autonomy (18). Iowa Gambling Test (IGT) was used to measure decision-making and 

impulse control (19). Finally, we used short forms of the Wechsler Adult Intelligence 

Scale – Revised and the Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) to estimate 

IQ (20).  

2.4. Statistical Analyses   

Comparative analysis of sociodemographic characteristics, considering the three 

groups was conducted using an Analysis of Variance (ANOVA) model. Categorical 

variables were evaluated using Fisher's exact test. Differences in performance on 

neurocognitive tests between the three groups were assessed with Analysis of Covariance 

(ANCOVA) controlling for IQ. Homoscedasticity and normality of residuals were 

assessed with Levene’s Test and inspection of QQ plots, respectively.  The level of 

statistical significance was set at 5%. Pairwise comparisons of groups were performed 

with Fisher´s Least Significance Difference. The results were adjusted for multiple 

comparisons with the False Discovery Rate procedure (Benjamini & Hochberg, 1995). 

This method controls the error rates of tests among a priori significant results. It has been 

consistently tested over years and is considered a useful tool in health studies (Glickman 

et al., 2014).  For all statistical analyses, we used the Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 14.0. 

 

3. RESULTS 

3.1. Demographics  

The three groups (CRACK + CAN, CRACK, and CON) were similar regarding 

age, gender and education (p>.05). They were predominantly male, 26-30 years-old and 

they had ± 10 years of education. CRACK (~30.9 years old) were somewhat older than 
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CON (~26.7 years old), but the difference did not reach statistical significance (Table 1). 

However, CRACK differed from CON in ethnicity (p<.01) and IQ (p=.04). Individuals 

from the CRACK group were homogeneously distributed between white and black 

participants, while CON were predominantly composed by white participants (84.4%). 

CRACK participants had lower IQ (M=91.87, SD=14.77), followed by CRACK + CAN 

(M=96.50, SD=13.93), and CON (M=101.0, SD=12.82).  

 

3.2. Substance use 

There was not a difference between CRACK and CRACK + CAN in terms of age 

at first cocaine use (M=17.11, SD=3.56 and M=18.50, SD=4.64 respectively). CRACK 

+ CAN participants reported less years of cocaine use than CRACK (M=8.11, SD=4.90 

and M=12.08, SD=6.15 respectively, p=.03). CRACK + CAN also reported more days of 

abstinence (M=15.39, SD=15.17 and M=11.38, SD=3.81 respectively, p<.01). CRACK 

+ CAN and CRACK samples did not differ on alcohol (p=.26) and tobacco (p=.80), but 

CRACK + CAN were more likely to use sedatives than CRACK (p=.05) in the past 

month. 

 

3.3. Psychiatric symptoms  

Mood, anxiety, and ADHD symptoms among CRACK + CAN, CRACK, and 

CON are also presented on Table 1. The two groups of addicted patients (CRACK + CAN 

and CRACK) were similar in terms of psychiatric symptoms assessed by WURS, BDI, 

and STAI (Trait and State). CRACK + CAN and CRACK scored significantly higher on 

WURS when compared to CON (p<.01). Also, CRACK + CAN and CRACK had higher 

levels of depressive symptoms on BDI when compared to CON (p<.01). CRACK + CAN 

but not CRACK scored significantly higher on STAI trait than CON (p<.01). CRACK + 

CAN and CRACK scored higher than CON on STI state (p<.01).  

 

3.4. Neurocognitive Functioning: attention, executive functioning, decision 

making, verbal fluency, and memory  

There was a similar performance between CRACK + CAN, CRACK and CON on the 

Forward and Backward Digits tests, Rey Figure Copy and Recall Test, and Iowa Gambling Task. 

However, CRACK + CAN and CRACK performed worse than controls on a global measure of 

executive functioning - FAB Total score (p<.01) (Table 2). When directly compared, CRACK + 
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CAN performed worse than CRACK on WCST Perseverative Errors and verbal fluency (p<.05). 

CRACK + CAN but not CRACK had a worse performance on verbal fluency when compared to 

CON (p<.05). CRACK + CAN but not CRACK performed worse than CON on conceptualization 

and mental flexibility (p<.05). CRACK and CRACK + CAN performed worse than CON on motor 

programming (p<.01 and p<.05 respectively). 

4 - DISCUSSION 

 

 In this study, addicted subjects who use crack-cocaine + cannabis (CRACK + CAN) 

presented worse cognitive performance than crack-only users (CRACK) characterized by more 

repetitive (perseverative) wrong responses in the Wisconsin Card Sorting Test, a traditional task 

that evaluates relevant neurocognitive functions to addiction. CRACK + CAN also performed worse 

than controls (CON) in other measures of executive functioning such as conceptualization, mental 

flexibility, verbal fluency, and global cognitive assessment. Finally, CRACK had worse 

performance than controls in motor programming and global executive functioning. Our data 

confirm the hypothesis that crack-cocaine users who smoke cannabis have a worse executive 

performance when compared to crack-cocaine only users and controls. There was a significant 

negative additive effect when analyzing the concomitant use of crack-cocaine + cannabis on 

cognition.   

The worse performance on the Wisconsin Card Sorting Test by CRACK + CAN when 

directly compared to CRACK, particularly by showing more perseverative errors, is an important 

finding. WCST is a widely used neurocognitive test that assesses frontal lobe function and measures 

executive functioning, such as planning, ability to use environmental feedback to adjust cognitive 

sets, goal-oriented behavior, impulse control, and working memory (21). The presence of 

perseverative errors means that subjects who use CRACK + CAN make more errors, even when 

receiving environmental feedback. In other words, they have more limited cognitive resources to 

provide alternative responses and show rigidity to adapt themselves to new demands and behavioral 

modulation. According to the DSM 5 criteria, persistence of substance use despite negative 

consequences is an essential characteristic of drug addicted patients. Alterations in WCST 

perseverative errors performance have been previously associated with cocaine addiction (22) and 

impaired dopaminergic tonus in striatum among health volunteers (23).  Drug addiction is 

associated with disrupted dopaminergic function in the basal ganglia and prefrontal cortex. Cocaine 

use acutely increases dopamine release and reduces its reuptake. However, chronic cocaine use is 

associated with a decrease in dopaminergic tonus and impairment in executive functions such as 
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attention and vigilance due to hypoactivation of the mesencephalon, putamen, anterior cingulate, 

parahippocampal gyrus, and amygdala (24). Similarly, cannabis use is associated with acute 

increase in dopamine function, but long-term cannabis exposure decreases dopaminergic tonus (25). 

Our finding that CRACK + CAN participants had a worse performance on the WCST suggests an 

additive effect of cannabis and cocaine use possibly by reducing dopamine availability in the long 

term. Thus, the association of cannabis with cocaine might acutely bring short term subjective 

effects interpreted as “benefits” through a temporary increase in dopaminergic tonus, while chronic 

use could result in worse executive functioning by alteration in dopamine release. Another possible 

explanation for a therapeutic effect of cannabis use on crack-cocaine addiction is the variable 

concentration of compounds such as THC and cannabidiol. There is evidence that cannabidiol, the 

second most abundant component of cannabis, is associated with anxiolytic, antipsychotic effects 

and even a positive effect on cognition that might play a role in drug withdrawal and drug seeking 

behaviors (26, 27). Also, recent studies have shown that even cannabis-related hippocampal harms 

can be minimized or protected by exposure to cannabidiol (28).   

 Also, our findings revealed a worse executive performance among CRACK + CAN 

participants compared to CON in terms of conceptualization, mental flexibility, and verbal fluency, 

which is consistent with previous studies that show executive functioning impairments for both 

drugs (9, 10). In the conceptualization task, patients need to identify and ordinate the concept of two 

or more objects of the same semantic category. For instance, patients are asked “In what way is the 

following objects alike?” (1) an orange and a pineapple, (2) a table and a sofa, and (3) a rose, a tulip, 

and a daisy. A worse performance in this task has been associated with lesions in lateral prefrontal 

subcortical areas and insula (29). This finding is in line with previous studies that show reduced 

gray matter and function in insula of drug addicted patients (30). Mental flexibility or verbal fluency 

task requires self-organized cognitive strategies for retrieval of semantic memory. Patients are 

instructed to say in 60 seconds as many words they can with the letter “S”. Studies have shown that 

a worse performance in mental flexibility is strongly associated with lesions in the frontal cortex 

(31). This finding is coherent with a vast literature showing that frontal lobe dysfunction in addiction 

(32). These results highlight the critical role of the association of both drugs on the prefrontal cortex 

function by evidencing poorer executive control in users of both drugs, thus suggesting a possible 

explanation for the general poorer prognosis in polydrug users. Finally, even though observational 

studies have reported a therapeutic potential of smoking cannabis among crack-cocaine users, and 

some authors advocate the role of cannabinoids in the “stimulant treatment gap” along with the 

recommendation of lower-risk cannabis use guidelines (8, 33), our data strongly support that, when 
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considering safety and side-effects of the association of cannabis and crack-cocaine, it is not 

reasonable to assume that the use of smoked cannabis is a valuable therapeutic option. Our findings 

are strongly in line with recent systematic reviews of medical cannabis that demonstrate limited 

efficacy based on low quality evidence (34, 35).   

 Our study has some strengths which include a contribution to a better comprehension of how 

these common drugs of abuse interact in terms of cognitive functioning and the raising of concern 

about therapeutic choices and patient safety. Also, the assessment was carried out in the context of 

two inpatient units, including urine toxicology to control for possible confounding variables. 

However, our study has some limitations. First, it has a cross-sectional design that makes impossible 

to hypothesize about cause-and-effect relationships. Second, participants in the CRACK group had 

a significant lower IQ than CRACK + CAN and CON but this covariate was included in the model. 

Third, there was a significant difference in ethnic groups between CRACK participants and CON 

but a posterior subanalysis (data not shown) did not reveal differences in neurocognitive tests 

between white and black CRACK participants.   Fourth, CRACK + CAN participants reported less 

years of cocaine use when compared to CRACK users, but this finding makes our results of worse 

cognitive performance among users of both drugs more consistent since more years of drug use 

generally is associated with worse cognitive performance (36). Moreover, many participants also 

reported alcohol, tobacco, and sedatives use in the past year, but there were no significant 

differences across groups, thus minimizing the possible negative impact of these substances on 

neurocognitive measures. Fifth, we were not able to investigate the question whether samples of 

cannabis with a different ratio of Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) could 

modulate its negative effects on cognition. Finally, CRACK + CAN and CRACK only users 

presented more psychiatric symptoms of ADHD, depression, and anxiety than CON. This is in 

consonance with the literature. However, there were no differences in psychiatric concurrent 

disorders when directly comparing the two groups of drug users.  

 In conclusion, our study add to the literature that crack-cocaine addicted patients who also 

use cannabis have a more generalized prefrontal dysfunction when directly compared with crack-

only addicted patients. Further studies should be designed to correlate neurocognitive findings with 

structural and functional brain alterations among these patients. Finally, despite the urgency for new 

therapeutic options in the management of stimulant use disorders, this study suggests a more careful, 

conservative, and evidence-based approach before recommending the use of smoked cannabis as a 

possible harm reduction strategy for crack-cocaine addicted patients due to the significant negative 

additive effects on neurocognition. 
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Table 1. Demographics, drug use, and psychiatric disorders among crack-cocaine and cannabis 

users (CRACK + CAN), crack-cocaine only users (CRACK), and control subjects (CON). 

 Data reported as mean and standard deviation (SD) or frequencies (%); p1 – comparison between CRACK 

 + CAN and CON; p2 –comparison between CRACK and CON, p3 – comparison between CRACK + CAN 

 and CRACK. Recent use was defined as drug use in the last 12 months; 1 - WURS: Wender Utah Rating 

 Scale (for childhood symptoms of the Attention Deficit Hyperactivity Disorder); 2 - BDI: Beck Depression 

 Inventory; 3 -  STAI: State-Trait Anxiety Inventory; * Significance at p < .05; a - p-values were calculated 

 using Oneway ANOVA; b - p-values were calculated using Fisher Exact or Pearson Chi-square tests.  

 

 CRACK + 

CAN 

 

n= 18 

CRACK 

 

n= 24 

CON 

 

n= 32 

  p1 

 
 

   p2 

 

 

 p3 

 

 

Demographics       

Age (SD)a 27.11 (7.31) 30.88 (8.01) 26.75 (5.55) 1.0 .08 .25 

Male (%)b 18 (100) 23 (96.0) 32 (100) 1.0 .43 1.0 

Race (%)b 

White  

Black  

 

12 (67.0) 

  6 (33.0) 

 

12 (50.0) 

12 (50.0) 

 

27 (84.4) 

5 (15.6) 

 

.17 

 

.00* 

 

.35 

Education (SD)a  10.11 (3.05) 10.08 (3.17) 10.78 (2.19) 1.0 1.0 1.0 

IQ (SD) 96.50 (13.93) 91.87 (14.77) 101.0 

(12.82) 

.79 .04* .85 

Cocaine usea 

(SD) 

      

Age at first use 17.11 (3.56) 18.50 (4.64) -   .29 

Use in years   

 

8.11   (4.90) 12.08 (6.15) 

 

-   .03* 

 

Days since last 

use 

15.39 (5.17) 

 

11.38 (3.81) -  

 

 .00* 

Other substances 

(recent use)b 

      

Alcohol (%)   5 (28.0) 12 (50.0) -   .26 

Tobacco (%) 12 (67.0) 18 (75.0) -   .80 

Sedatives (%)   6 (33.0)   2   (8.0) -   .05 

Psychiatric 

symptomsa (SD) 

      

WURS1  34.07 (18.40) 36.79 (19.20) 13.77 

(14.09) 

.00* .00* 1.0 

BDI2  21.47 (15.08) 13.96 (10.23)   4.66 (5.10) .00* .00* .06 

STAI3 trait  48.53 (12.73) 42.17 (11.12) 36.00 (9.93) .00* .13 .23 

STAI3 state  50.94 (15.69) 45.78 (7.81) 35.06 (8.44) .00* .00* .38 
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Table 2. Mean differences in neurocognitive measures among CRACK + CAN, CRACK, and CON subjects using ANCOVA.  

 

Data reported as mean and standard deviation; p1 – comparison between CRACK + CAN and CON; p2 – comparison between CRACK and CON, p3 – comparison 

between CRACK + CAN and CRACK. a - Wisconsin Card Sorting Test, b - Frontal Assessment Battery; *Significance at p < .05 using ANCOVA controlling for age, 

IQ, and years of education

Measures      CRACK + CAN 

        ____________  

         M             SD 

CRACK 

 ____________ 

  M               SD 

CON 

_____________ 

  M                 SD 

p1 

 
CRACK+ CAN x CON 

          p2 

 
                CRACK x CON 

   p3 

 
        CRACK + CAN x CRACK 

Attention and Executive 

functioning* 

         

Forward Digits 5.17 1.95 6.04 2.17 6.62 2.51    

Backward Digits 4.72 2.02 4.75 1.80 6.25 2.35    

WCST Pers.Errors 12.83 7.06 9.42 4.54 10.22 5.57 .24 .11 .03* 

WCST Categories 2.33 1.14 2.38 1.21 2.72 1.30    

WCST Set (failures) .78 .73 .83 1.07 .63 .79    

Rey Figure (Copy) 31.80 4.62 32.40 4.15 34.20 2.06    

FABb Conceptualization 2.18 .64 2.43 .59 2.65 .49 .03* .32 .18 

FAB Mental Flexibility 2.35 .70 2.57 .66 2.87 .34 .02* .24 .16 

FAB Motor Programming 2.24 .75 2.13 .81 2.71 .52 .03* .00* .59 

FAB Interference 2.71 .47 2.74 .44 2.84 .37    

FAB Inhibitory Control 2.12 .99 2.39 .72 2.58 .85    

FAB Total 14.59 1.87 15.26 1.21 16.65 1.25 .00* .00* .09 

Decision making          

Iowa Gambling Task 1.07 19.18 .89 21.30 -4.56 17.67    

Verbal Fluency          

Verbal Fluency Test 30.23 9.05 35.20 9.50 39.31 9.49 .01* .59 .03* 

Memory          

Rey Figure (Recall) 18.61  6.89 15.73 7.17 21.62 6.03    
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More severe gray matter alterations in smoked crack versus intranasal cocaine addicted 

patients 
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Abstract 

Background: Recent experimental studies have shown that smoked crack is more neurotoxic 

when compared with intranasal cocaine. These reports are congruent with clinical findings that 

crack addicted patients have a worse prognosis and more severe health consequences. 

Aim: To examine differential gray matter (GM) alterations in crack addicted patients (CRACK) 

compared with intrasanal cocaine addicted patients (COC) and controls. 

Methods: 78 adult male subjects were evaluated in this study (16 CRACK, 26 COC and 36 

controls). All the subjects were submitted to an extensive battery of neurocognitive tests. 

Structural data were analyzed using voxel-based morphometry (VBM) protocol and the Statistical 

Parametric Mapping (SPM) 12. Differences in gray matter volume among the three groups were 

investigated with a full-factorial model controlling for age and years of education. 

Results: CRACK presented significantly reduced GM volume in left orbitofrontal (p<.001), 

bilateral anterior cingulate (p<.001), right precentral gyrus (p<.05), and right medial temporal 

cortex (p<.05), when compared with control subjects. When directly compared with COC, 

CRACK had lower GM volume in left orbitofrontal (p<.001), right anterior cingulate (p<.05), 

and left superior parietal gyrus (p<.001). CRACK present poorer inhibitory control than COC. 

Both CRACK and COC performed worse than controls in global neurocognitive measures of 

executive functions and impulsivity.  

Conclusions: Our results suggest that crack users present more severe prefrontal and orbitofrontal 

cortex abnormalities and self-monitoring/executive alterations when compared with intrasanal 

cocaine users. Crack use may be more deleterious to the prefrontal brain areas and predispose 

patients to more severe and longer impairments. 

Key-words: voxel-based morphometry; crack; cocaine; substance use. 
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Differential effects of crack-cocaine and crack-cocaine + cannabis on neurocognitive functioning 
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Abstract 

AIM: Both cannabis and crack-cocaine use have been associated with a set of negative 

consequences including neurocognitive executive impairments. Even though recent studies have 

suggested a therapeutic effect of cannabis use in crack-cocaine dependence characterized by 

reduction in anxiety and craving, data on possible negative side effects of this association are 

lacking. We investigated differential neuropsychological deficits among crack-cocaine 

dependents who use cannabis (CC), crack-cocaine only users (CR), and controls. 

METHODS: 74 adult subjects were evaluated (18 CC, 24 CR, and 32 controls). Participants were 

evaluated after two weeks of supervised detoxification in two inpatient treatment programs. All 

subjects were evaluated using an extensive battery of neuropsychological tasks including the Trail 

Making Test (TMT), the Stroop Color-Word Test (SCWT), the Digit Span Forward (DF) and 

Backward (DB) tasks, the Wisconsin Card Sorting Test (WCST), the Iowa Gambling Task (IGT), 

the Frontal Assessment Battery (FAB), the Rey-Osterrieth Complex Figure test (ROCFT), the 

Controlled Oral Word Association Test (COWAT), and the Wechsler Adult Intelligence Scale 

(WAIS). Differences in performance on neuropsychological tests among the three groups were 

assessed with Analysis of Covariance (ANCOVA) controlling for age, intelligence, and years of 

education.  

RESULTS: Crack-cocaine users who use cannabis performed worse than controls in 

conceptualization (p<.05), mental flexibility (p<.05), verbal phonemic fluency (p<.05), and 

global frontal assessment battery (p<.05). Also, crack-cocaine users who smoked cannabis had 

more perseverative errors than crack-cocaine only users (p<.05) in the Wisconsin Card Sorting 

Test which is a marker of prefrontal damage or dysfunction. Our study shows that crack-cocaine 

users who use cannabis present more cognitive impairments, suggesting that the combination of 

both drugs can be worse than each alone. 

CONCLUSIONS: Our results suggest more caution before recommendation of smoking 

cannabis as a therapeutic harm-reduction approach for crack-cocaine disorder due to significant 

negative cognitive side-effects detected. 

Key-words: crack-cocaine; cannabis; polydrug; cognition; executive function 
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ANEXO C – Material suplementar 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Instrumentos de avaliação de sintomas clínicos: SCID e ASI – escalas de álcool e outras 

drogas 

 

 
 

 

 

 



 

131 
 

 
 

 



 

132 
 

 
 

 

 



 

133 
 

 
 

 

 

 



 

134 
 

 
 

 

 

 



 

135 
 

 
 

 

 

 



 

136 
 

 
 



 

137 
 

 
 

 
 



 

138 
 

 
 

 

 



 

139 
 

 
 

 

 

 



 

140 
 

 
 

 

 

 



 

141 
 

 
 

 

 

 



 

142 
 

 
 

 



 

143 
 

 



 

144 
 

 



 

145 
 

 



 

146 
 

 



 

147 
 

 

Anexo D: Instrumentos de avaliação neuropsicológica 
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