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RESUMO 

O consumo de substâncias psicoativas é um grave problema de saúde pública 
em todo o mundo, inclusive nas diversas regiões do Brasil. O abuso dessas 
substâncias (drogas de abuso) muitas vezes relaciona-se a autodestruição dos 
seus usuários, com consequentes alterações mentais que podem levar a 
violência, indiferença, isolamento e desprezo. Por sua vez, o seu uso prolongado 
pode levar ao desenvolvimento do fenômeno de dependência e a existência de 
comorbidades psiquiátricas. Assim, o objetivo deste trabalho foi traçar o perfil 
epidemiológico dos dependentes de drogas de abuso atendidos pelo sistema 
único de saúde através dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD) localizados em Sergipe - importante estado da região nordeste do 
Brasil - e investigar a prevalência dos principais fatores de risco associados à 
ocorrência da comorbidade de transtornos psiquiátricos e dependência. Trata-se 
de um estudo regional, multicêntrico, de corte transversal, realizado com 
pacientes de quatro CAPS AD no período de janeiro de 2013 a outubro de 2013. 
No estudo foram incluídos todos os pacientes acima dos 18 anos de idade, com 
diagnóstico clínico de dependência a uma ou mais substâncias psicoativas e em 
tratamento nas instituições à pelo menos um mês. O perfil epidemiológico da 
população estudada e as variáveis: sintomas psiquiátricos e uso de substâncias 
psicoativas foram avaliadas através de instrumentos padronizados. A amostra 
total foi composta por 103 pacientes distribuídos com alocação proporcional e foi 
caracterizada por um predomínio de pacientes do gênero masculino (91,27%), a 
média de idade dos pacientes foi de 37,9 ± 9,1 anos com faixa etária 
predominante entre 30 a 59 anos (80,55%). Cerca de 16,50% não eram 
alfabetizados e 75,73% cursaram até o ensino fundamental, 61,16% eram 
solteiros, 30,09% estavam desempregados e 33,0% não tinham um vínculo 
trabalhista formal. A primeira experiência com as drogas foi na pré-adolescência 
(40,78%) e na adolescência (34,95%) sendo o álcool (70,87%) e a nicotina 
(18,46%) as drogas de primeiro contato. Aproximadamente 27% eram 
dependentes de álcool, 11% de cocaína e/ou crack e 62% eram dependentes de 
múltiplas drogas. Episódio depressivo maior (69,90%), risco de suicídio (66,01%) 
e transtornos de ansiedade (63,10%) foram os transtornos mais diagnosticados 
na população estudada. Por sua vez, a condução veicular sob efeito de drogas 
(55,10%) e prisão ou detenção (63,10%) foram os comportamentos de risco mais 
frequente. Além disso observou-se correlação estatisticamente significativa entre 
risco de suicídio e comorbidades psiquiátricas (p<0,05). Sendo assim, a 
dependência em drogas de abuso atinge indivíduos de uma ampla faixa etária 
que com início precoce podendo ocasionar efeitos negativos devido a 
dependência de substâncias psicoativas em pessoas com transtornos mentais 
graves como, por exemplo, evolução clínica e social prejudicada. 
 
 
Palavras chave: Substâncias psicoativas, transtornos psiquiátricos, diagnóstico 
duplo, saúde mental. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The consumption of psychoactive substances is a serious public health problem 

worldwide, including in various regions of Brazil. The abuse of these substances 

(drugs of abuse) often relates the self-destruction of its users, with consequent 

mental changes that can lead to violence, indifference, isolation and contempt. In 

its turn, prolonged use can lead to the development of the phenomenon of 

dependence and the existence of psychiatric Comorbidities. Thus, the objective 

of this study was to establish the epidemiological profile of drug of abuse addicts 

which are served by the health system through the Centros de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) located in Sergipe-important State in 

the Northeast region of Brazil-and also investigate the prevalence of major risk 

factors associated with the occurrence of comorbidity of psychiatric disorders and 

addiction. It is a regional study, a multicenter, cross-sectional, conducted with 

four CAPS AD patients from January 2013 to October 2013. The study included 

all patients over 18 years of age, with a clinical diagnosis of dependence on one 

or more psychoactive substances and they respond to treatment in institutions 

for at least a month. The epidemiological profile of the population studied and the 

variables: psychiatric symptoms and use of psychoactive substances were 

evaluated through standardized instruments. The total sample consisted of 103 

patients who were distributed with proportional allocation and it was 

characterized by a predominance of males (91.27%), the average age of patients 

was 37.9 ± 9.1 with predominant age group between 30 and 59 (80.55%). About 

16.50% were illiterate and 75.73% had primary education, 61.16% were single, 

30.09% were unemployed and 33.0% did not have formal employment 

relationship. The first experience with drugs was in preadolescence (40.78%) and 

adolescence (34.95%) alcohol (70.87%) nicotine (18.46%) the drugs of first 

contact. Approximately, 27% were alcohol dependents, 11% of cocaine and/or 

crack and 62% were dependent on multiple drugs. Major depressive episode 

(69.90%), risk of suicide (66.01%) and anxiety disorders (63.10%) were the most 

diagnosed disorders in that population. In its turn, vehicular driving under the 

influence of drugs (55.10%) and imprisonment or detention (63.10%) were the 

most frequent risk behaviors. In addition, there was a statistically significant 

correlation between suicide risk and psychiatric comorbidities (p <0.05). Thus, 

the dependence on drugs of abuse reaches individuals of a wide age group and, 

with early effect, may cause negative effects due to psychoactive substance 

dependence in people with severe mental disorders, such as clinical and social 

evolution impaired. 

Keywords: Psychoactive substances, psychiatric disorders, dual diagnosis, 

mental health. 
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1 Introdução 
 

O uso crescente, não médico de drogas com ação no sistema nervoso 

central (SNC) - substâncias psicoativas - é considerado na sociedade atual 

um sério problema de saúde pública, sendo tema de diversas conferências e 

debates em todo mundo (Pratta, Santos, 2009). 

Muitas comunidades e culturas têm usado as substâncias de forma 

compulsiva e indiscriminada em busca de uma alteração da disposição e do 

humor, dos pensamentos e dos sentimentos. Apesar dos efeitos largamente 

variáveis, essas substâncias, terminologicamente denominadas de drogas de 

abuso, compartilham a mesma capacidade de induzir dependência. Dentre 

essas, a cocaína, crack, heroína e maconha são, atualmente, as drogas de 

abuso ilícitas mais utilizadas no Brasil e no mundo (Pratta, Santos, 2009). 

Em 2012, O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) 

realizado no Brasil constatou que o álcool é a droga de abuso lícita mais 

utilizada no Brasil, com 54% dos entrevistados contabilizados como usuários 

e 17% diagnosticados como dependentes. Quanto às drogas de abuso ilícitas, 

assim como em outros países, o Brasil mostra elevado consumo e maior 

acessibilidade à maconha, sendo que 7% da população adulta já fizeram uso 

pelo menos uma vez na vida e 3% usaram maconha no último ano. Além 

disso, quase 6 milhões de brasileiros (4% da população adulta) já 

experimentaram alguma apresentação de cocaína na vida e cerca 2,6 milhões 

de adultos (2%) fizeram uso no último ano (Laranjeira et al., 2012).  

O consumo abusivo de substâncias psicoativas, frequentemente, 

relaciona-se a um processo de autodestruição dos seus usuários, com 

alterações mentais que podem levar a violência, indiferença, isolamento e 

desprezo. Adicionalmente, o uso crônico dessas substâncias pode levar ao 

desenvolvimento do fenômeno de dependência (Brusamarello et al., 2008). 

Outro agravamento clínico associado às drogas de abuso são as 

comorbidades psiquiátricas frequentemente observadas entre os seus 

usuários (Swendsen, 2010).  
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O conceito de comorbidade psiquiátrica refere-se à presença de dois 

ou mais diagnósticos psiquiátricos no mesmo indivíduo e no mesmo intervalo 

de tempo (Feinstein, 1970). Vale ressaltar que o diagnóstico de comorbidade 

não implica em uma relação de causa e efeito entre as complicações 

psiquiátricas, mas, apresenta a característica de ser flexível para abranger as 

associações das diversas categorias diagnósticas, de diferentes etiologias e 

com cursos de evolução distintos (Loo, 2012).  

A associação entre transtornos mentais e transtornos oriundos do uso 

de drogas de abuso fazem parte de um conjunto complexo de fenômenos 

intimamente ligados (Gordon, 2008). Fato este que pode ser observado em 

estudo realizado nos Estados Unidos por Babu e colaboradores (2009). Os 

pesquisadores observaram que o uso crônico de álcool (mesmo em 

concentrações baixas), cocaína e/ou anfetaminas, prejudica o sistema 

serotoninérgico causando diminuição de neurotransmissores no meio 

extracelular e essa redução pode estar associada a um quadro de depressão 

observado entre os pacientes.  

Em outro estudo realizado recentemente no Brasil, foi observado que 

62,8% dos dependentes de drogas de abuso atendidos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) de Uberlândia, foram diagnosticados com alguma 

comorbidade associada a um quadro de dependência (Costa, 2011). 

De acordo com a atual Política Nacional de Saúde Mental, no Brasil, 

os processos de cuidados aos pacientes com transtornos psiquiátricos graves 

devem ocorrer preferencialmente no SUS, através dos Centros de Atenção 

Psicossociais (CAPS), e de forma integrada a comunidade - em substituição 

ao antigo modelo hospitalocêntrico (Brasil, 2004). 

Dentre as modalidades de serviços prestadas pelos CAPS, estão 

incluídos os CAPS AD (Álcool e Drogas), serviço de atenção psicossocial para 

atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência 

de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas (Brasil, 2004). 

Embora favoreça o exercício de inclusão social, quando comparada ao 

tratamento clínico em regime de isolamento em hospitais psiquiátricos e 

asilares, estudos têm mostrando que a atual Política Nacional de Saúde 

Mental torna mais fácil o acesso desses pacientes às substâncias psicoativas 

(Brasil, 2005). Assim alguns pesquisadores têm sugerido que aqueles 
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pacientes com transtornos psiquiátricos graves e atendidos no CAPS AD 

passam a utilizar drogas de abuso como uma forma de automedicação, numa 

tentativa de reduzir o desconforto causado por efeitos indesejados dos 

medicamentos psicotrópicos normalmente usados na terapêutica desses 

pacientes ou no tratamento dos sintomas de ansiedade e depressão comuns 

a essa patologia (Scheier, Siris, 1987).  

Ao iniciar o tratamento desses indivíduos pode haver dificuldade na 

diferenciação entre transtornos previamente existentes e transtornos 

secundários à dependência devido aos sintomas de depressão, ansiedade e 

manias, prevalentes no período de abstinência de diversas drogas de abuso 

(Scheffer, Pasa, 2010). 

A fim de minimizar essa dificuldade na diferenciação têm-se usado e 

recomendado associar às informações obtidas nos questionários 

padronizados para detecção do uso de drogas de abuso (métodos indiretos), 

com diversas outras fontes de informação, como aquelas constantes nos 

prontuários médicos hospitalares e aquelas obtidas juntamente à equipe 

médica (Fava et al., 2008). 

Além disso, alguns estudos mostram também evidências de que 

indivíduos com comorbidade psiquiátrica são internados mais frequentemente 

nos serviços de emergência psiquiátrica e permanecem mais tempo no 

ambiente hospitalar, possuindo comportamentos agressivos quando 

internados. Também têm sido descritas maiores taxas de detenção por atos 

ilegais, evolução clínica e social prejudicada (Shantna, 2009; Rueve, Welto, 

2008; Essau, 2010).  

Diante do exposto, a identificação de todos os transtornos psiquiátricos 

associados ao uso de drogas de abuso é de fundamental importância para o 

correto prognóstico e adequado tratamento desses pacientes (Cordeiro, 

Diehl, 2011). 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001741#bb0290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shantna%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rueve%20ME%5Bauth%5D
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2 Revisão de literatura 

2.1. Estudos sobre drogas de abuso 

2.1.1. Aspectos Gerais  

O uso de substâncias psicoativas é um fenômeno que acompanha a 

humanidade em diversos períodos de sua história, variando segundo critérios 

relativos a cada cultura e época. Desde a antiguidade o homem recorre às 

substâncias psicoativas na tentativa de alterar o seu grau de consciência e o 

estado emocional. Tais usos faziam parte dos hábitos sociais e ajudavam a 

integrar os indivíduos na comunidade, através de cerimônias religiosas ou 

culturais com fins terapêuticos ou simplesmente recreativos (Escohotado, 

2008).  

Desta forma as substâncias psicoativas foram percebidas como 

benéficas ou nocivas em função da sua época, da cultura em que se inseria 

o seu uso e, sobretudo, em função do padrão e dos motivos subjacentes ao 

seu consumo. Entretanto o consumo dessas substâncias assumiu contornos 

preocupantes nas sociedades atuais (Caiuby, 2008). A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) tem chamado a atenção sobre a estreita associação entre o 

aumento da violência e o consumo dessas substâncias (WHO, 2009).  

Estudos sugerem que o abuso de substâncias psicoativas está 

altamente associado com comportamentos violentos e criminais, acidentes de 

trânsito e violência familiar, especialmente em indivíduos com histórico de 

agressividade e com complicações médicas e psiquiátricas, aumentando 

drasticamente os índices de morbidade e mortalidade (Petrie, 2009). 

A OMS define droga como qualquer substância não produzida pelo 

organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus 

sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento (OMS, 1993). 

Por sua vez, aquelas substâncias psicoativas com elevado potencial 

de produzir um estado de dependência e estimulação ou depressão do SNC, 

causando alucinações ou distúrbios nas funções motoras, cerebrais, 

comportamentais ou na percepção, são, tradicionalmente, denominadas 

drogas psicotrópicas ou drogas de abuso (Brasil, 1988).  
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A Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão (CID-10), lista 

as doenças e as drogas de abuso a elas relacionadas, no capítulo V, cujo 

título é “Transtornos Mentais e de Comportamento”.  

De acordo com o CID-10 à síndrome de dependência é um conjunto 

de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos que levam a perda 

de controle sobre o consumo de drogas mesmo com intensos prejuízos 

individuais e sociais. O comportamento de dependência também produz 

alterações em sistemas neuronais específicos; porém, são persistentes e 

possivelmente irreversíveis. Assim, essa síndrome comportamental vem 

sendo considerada uma doença crônica, sujeita a recaída, até mesmo anos 

após a abstinência (OMS, 2008). 

Nesse sentido, alguns autores sugerem que uma estratégia de 

cuidados permanentes e monitoramento contínuo dos usuários compulsivos 

de drogas de abuso irão produzir benefícios duradouros no controle da 

síndrome de dependência (McLellan et al, 2000). 

Quanto às drogas de abuso listadas pelo CID-10 e relacionadas à 

síndrome de dependência, incluem-se: 

 Álcool;  

 Opiáceos (substâncias relacionadas ao ópio como a morfina, 

heroína, codeína e diversas outras substâncias sintéticas); 

 Canabinóides (substâncias relacionadas à maconha); 

 Sedativos ou hipnóticos (como os barbitúricos e 

benzodiazepínicos); 

 Cocaína e substâncias relacionadas (como crack, merla, oxi); 

 Anfetaminas;  

 Cafeína; 

 Nicotina; 

  Psilocibina e Psilocina; 

 Mescalina (alcalóide do Peyote); 

 Harmina, Harmalina, Tetra-hidro-Harmalina. N, N-

dimetiltriptamina (DMT) (relacionados ao chá de Ayuahuasca); 

 Dietilamina do ácido lisérgico (LSD); 
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A capacidade de uma droga de gerar a auto-administração repetida 

sem a necessidade de outros mecanismos externos de indução 

(personalidade, psicopatologia preexistente, situação socioeconômica e 

pressão dos companheiros de grupo) é chamado de reforço ou potencial de 

induzir síndrome de dependência. As drogas variam em seu potencial de 

reforço em função da velocidade e intensidade com que os eventos 

reforçadores (por exemplo; sensação de prazer e alívio do desprazer - 

denominadas de experiência de recompensa) são produzidos. Quanto maior 

a capacidade de reforço de uma droga, maior a probabilidade dele ser auto-

administrado e induzir síndrome de dependência (Hardman, Limbird, 2007).  

A cocaína, álcool e nicotina são exemplos de drogas com elevado 

potencial de reforço. Por sua vez a maconha é reconhecida como uma droga 

de potencial de reforço fraco. 

Estudos anteriores identificaram a via mesolímbico dopaminérgico 

como um importante sistema envolvido nos mecanismos de reforço e circuito 

de recompensa. Essa via inclui os neurônicos dopaminérgicos na área 

tegumentar ventral como projeções especialmente no núcleo acumbens 

(NAc) considerado núcleo central do sistema de recompensa, mas também 

na amígdala, hipocampo, córtex frontal e pallidum ventral. A experiência de 

recompensa após o uso de drogas de abuso é acompanhada pela intensa 

ativação da via mesolímbica dopaminérgica no sistema límbico cerebral com 

consequente liberação, principalmente, de dopamina no NAc. A estimulação 

repetitiva e profunda da transmissão de dopamina induzida por drogas de 

abuso no NAc reforça anormalmente as associações estímulo-droga do 

cérebro, o qual passa a considerar esse comportamento como de suma 

importância (Zaleski et al., 2006).  

Muitas drogas quando consumidas repetidamente, dão origem ao 

fenômeno de tolerância que é caracterizado pela diminuição no efeito da 

droga a despeito da dose ser mantida. Nesses casos, é necessário aumentar 

a dose para alcançar as experiências de recompensa com a mesma 

intensidade (Hardman, Limbird, 2007). 

As drogas de abuso podem ainda ser classificadas em lícitas ou ilícitas. 

A lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Brasil, 2006) instituiu o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e define drogas lícitas 
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como aquelas comercializadas de forma legal, podendo ou não estar 

submetidas a algum tipo de restrição, Neste caso podemos citar o álcool 

(venda proibida a menores de 18 anos), nicotina e alguns medicamentos 

comercializados em regime de controle especial.  

Por sua vez, drogas ilícitas são proibidas a comercialização em todo o 

território nacional, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de 

vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas 

substâncias psicoativas. Sendo assim podemos citar as demais substâncias 

listadas acima, com exceção de algumas cujo uso em rituais religioso é 

permitido por lei. Vale lembrar que a legalização e/ou proibição das drogas de 

abuso é uma atribuição de cada país. 

Dentre as drogas de abuso, o álcool, nicotina (drogas lícitas), cocaína 

e maconha (drogas ilícitas) são as mais consumidas em todo o mundo, 

incluindo o Brasil e, portanto, foram selecionadas no presente estudo 

(Laranjeira, 2013): 

 ÁLCOOL 

Quimicamente, o álcool é um termo genérico usado para designar uma 

classe dos compostos orgânicos com propriedades comuns e que possui, na 

sua estrutura, um ou mais grupos de hidroxilas ("-OH") ligados a carbonos 

saturados. Entretanto, popularmente, o termo álcool refere-se ao álcool etílico 

ou etanol, importante substância química integrante dessa classe de 

compostos orgânicos e componente principal das bebidas alcoólicas 

(Hardman, Limbird, 2007). 

O álcool etílico, ou simplesmente álcool, mesmo provocando 

significativas mudanças comportamentais, é uma das poucas drogas de 

abuso que tem seu consumo admitido e até incentivado pela sociedade 

(Santos, 2009). De acordo com a (WHO, 2013) o álcool é a droga de abuso 

lícita mais consumida no mundo. Apesar de sua ampla aceitação social, o 

consumo de bebidas alcoólicas constitui-se em um grave problema social e 

de saúde pública. Além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência 

associada a episódios de embriaguez, o consumo de álcool a longo prazo, 

está associado ao surgimento e agravamento de diversas patologias (OMS, 

2009; OMS, 2011; Babor et al., 2010). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135382921300018X#bib80
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135382921300018X#bib80
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135382921300018X#bib81
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Os mecanismos de ação do álcool relacionam-se com a sua interação 

com diversos receptores e sistemas transmissores no cérebro. O 

neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA) é a principal substância 

inibitória do sistema nervoso central, que age em receptores de dois tipos, 

GABA A e GABA B. O álcool age como agonista de receptores GABAérgicos, 

especificamente as subunidades α1, β2, γ2 de receptores GABA A, 

favorecendo a atuação dos transmissores, desse modo, produzindo uma ação 

ansiolítica e retardando o processamento cognitivo dos usuários (Wong, 

2008). 

O álcool também interage com o principal neurotransmissor excitatório 

do cérebro, o glutamato, especialmente em receptores do tipo NMDA (N-

metil-D-aspartato). Para este transmissor, o álcool age antagonizando os 

efeitos estimuladores dos transmissores glutamatérgicos. Esta atividade 

resulta em déficits cognitivos agudos e crônicos, e contribui para o 

aparecimento da síndrome de abstinência, na medida em que o cérebro reage 

adaptativamente ao bloqueio de tais receptores aumentando a oferta destes 

nos neurônios pós-sinápticos (Zachowski et al., 2013). Desse modo, ocasiona 

uma hiperativação destas regiões na ausência da substância, gerando 

sintomas de abstinência que são minimizados com ingestão de álcool 

(Kennedy, Liu, 2003). 

Adicionalmente, a dependência ao álcool está relacionada ao aumento 

dos níveis de dopamina extracelular no mesencéfalo, sensibilizando esse 

sistema e contribuindo para um processo de condicionamento 

comportamental. Assim, a exposição a estímulos - locais, pessoas ou estados 

emocionais - associados ao consumo da substância, desperta a fissura o que 

estimula o indivíduo a consumir álcool compulsivamente na busca por 

experiências de recompensa (Alderazi, Brett, 2007, Zachowski et al., 2013). 

Os efeitos do álcool variam em função da concentração, frequência, 

duração, estrutura física e vulnerabilidade individual (tolerância inata). Além 

disso, a experiência prévia com o álcool pode produzir uma maior tolerância 

(tolerância adquirida), de tal forma que níveis sanguíneos extremamente 

elevados (300 a 400 mg dL1), podem ser encontrados em indivíduos 

aparentemente não sedados (Ozburn et al., 2013).  
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Ainda neste sentido, observa-se que seis à oito horas após a 

suspensão da ingestão de álcool ocorre o fenômeno de síndrome de 

abstinência caracterizado pelo tremor das mãos, acompanhado de distúrbios 

gastrointestinais, distúrbios de sono e um estado de inquietação geral 

(abstinência leve) que desaparece com a retomada da ingestão.  Dentre 

esses, destaca-se a síndrome de delirium tremens que além da acentuação 

dos sintomas acima referidos, caracteriza-se por tremores generalizados, 

agitação intensa e desorientação no tempo e no espaço (Carlson et al., 2012). 

Os indivíduos dependentes de álcool podem desenvolver várias 

doenças sendo as mais frequentes aquelas relacionadas ao sistema hepático 

(como esteatose, hepatite e cirrose), aparelho digestivo (como gastrite, 

síndrome de má absorção e pancreatite) e sistema cardiovascular (como 

hipertensão e demais cardiopatias). Também são frequentes os casos de 

polineurite alcoólica, caracterizada por dor, formigamento e câimbras nos 

membros inferiores. Além disso, cerca de um terço dos bebês de mães que 

fizeram uso abusivo durante a gravidez desenvolvem a "Síndrome do 

Alcoolismo Fetal". Os recém-nascidos apresentam sintomas semelhantes 

àqueles descritos na síndrome de abstinência (Carlson et al., 2012; Landgraf, 

2013). 

 MACONHA 

A Cannabis sativa tem sido cultivada há séculos, tanto para a obtenção 

de fibras de cânhamo quanto para uso medicinal e recreativo devido as suas 

várias propriedades medicinais e psicoativas. Tem sido historicamente usada 

para aliviar diversos sintomas associados ao sistema nervoso central (SNC), 

como transtornos psiquiátricos, distúrbios motores e dor. Por outro lado, o 

abuso de maconha parece estar relacionado a uma ampla variedade de 

transtornos psiquiátricos como esquizofrenia, ansiedade e depressão 

(Freeman, 2013) 

De acordo com a OMS (2013), a maconha é hoje a droga de abuso 

ilícita mais usada no mundo, sendo popularmente considerada uma 

substância com menor risco de desenvolver dependência e abstinência 

(WHO, 2013). Entretanto, nos últimos anos os problemas devidos ao uso 

recreacional da maconha vem assumindo proporções que fogem a essa 

legitimação cultural. (Colares, 2007).  



 

 

10 
 

A maconha contém muitas substâncias químicas em sua composição, 

incluindo 61 diferentes canabinóides. Entre esses, o -9-tetrahidrocanabinol 

(-9-THC) é responsável pela a maior parte dos efeitos psicoativos 

característicos da maconha (Ours, Williams, 2012). O -9-THC liga-se 

principalmente aos receptores CB1 e CB2 os quais são acoplados a uma 

proteína G que, quando ativada, inibe a enzima adenilato ciclase, 

aumentando a atividade de canais de potássio e inibe canais de cálcio 

modulando a liberação de outros neurotransmissores. O -9-THC atua 

também em outros receptores endocanabinóides tais como o aracdonil-

etanolamida (AEA ou anandamida) e o 2-aracdonil-glicerol (2-AG). Os 

endocanabinóides não são armazenados em vesículas, mas imediatamente 

liberados dos neurônios pós-sinápticos para atuarem em terminações pré-

sinápticas, processo este denominado neurotransmissão retrógrada (Hillard e 

Jarrahian, 2003). 

Estes receptores são amplamente expressos em diversas estruturas 

encefálicas. A sua distribuição concentra-se em regiões importantes para o 

controle motor, como nos núcleos da base e no cerebelo, no estriado ventral 

(núcleo acúmbens), mediando os efeitos reforçadores dos canabinóides. 

Também são expressos na amígdala e na matéria cinzenta periaquedutal, 

possivelmente responsáveis pelas alterações emocionais e efeito analgésico 

dos canabinóides e estão presentes também no hipotálamo, onde mediam 

algumas ações dos canabinódes tais como hipotermia e hiperfagia (Ours, 

Williams, 2012).  

Os efeitos do -9-THC variam em função da concentração, frequência, 

duração, via de administração, experiência e vulnerabilidade individual. O 

consumo de maconha leva a mudanças no humor, percepção e motivação 

normalmente relacionando-se a sensações de bem-estar, relaxamento, 

hipersensibilidade, menor fadiga e maior capacidade de concentração e 

discernimento (Ours, Williams, 2012). Os usuários de maconha relatam 

também fome intensa, tontura e déficit de memória. Esses efeitos se 

manifestam principalmente na memória recente, com graves implicações na 

realização de atividades como direção veicular, manuseio de equipamentos 

industriais e desempenho acadêmico (Mahindhoratep et al., 2013).  
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Reações adversas desagradáveis, como pânico ou alucinações e 

psicose aguda ainda podem ocorrer. Várias pesquisas indicam que 50% a 

60% dos usuários de maconha relataram pelo menos uma experiência de 

ansiedade (Mangot, 2013). Embora controverso vários autores associam o 

uso de maconha à esquizofrenia. Nesse contexto, a literatura científica 

descreve inúmeros casos clínicos nos quais o uso da maconha precipita o 

aparecimento de esquizofrenia em indivíduos com histórico familiar (Rabin et 

al., 2013).  

Deve-se considerar também a frequência e duração no uso de 

maconha. Há estudos mostrando que o uso contínuo, a longo prazo, pode 

comprometer a capacidade de aprendizagem e memorização, bem como, 

induzir uma síndrome amotivacional, desenvolvimento de xerostomia (boca 

seca), taquicardia, bronquites, câncer dos pulmões e redução na produção de 

testosterona (Ours, Williams, 2012). 

 NICOTINA 

O consumo de nicotina, ou tabagismo, é hoje um dos principais 

problemas de saúde pública, sendo um importante fator de risco de problemas 

respiratórios. Por sua vez, os problemas respiratórios são considerados a 

segunda maior causa de morbidade e mortalidade no mundo, atrás apenas 

dos problemas cardiovasculares (Attwood et al., 2013). 

A nicotina apresenta 800 mg de nicotina por unidade, dos quais 9 a 17 

mg são de nicotina. No cérebro, a nicotina atua nos subtipos A2, A4 E A7 dos 

receptores nicotínicos da acetilcolina (nAChR) no córtex e hipocampo, 

permitindo a abertura de canais catiônicos e promovendo excitação neuronal 

e maior liberação de neurotransmissores. A estimulação dos nAChRs pela 

nicotina resulta na liberação de uma variedade de neurotransmissores no 

cérebro, levando, por exemplo, a um aumento nos níveis de dopamina no NAc 

e os efeitos de recompensa. Outros neurotransmissores liberados incluem a 

norepinefrina, acetilcolina, serotonina, ácido gama-aminobutírico (GABA), 

glutamato e endorfinas, que medeiam vários efeitos da nicotina (Lyman, 

2011). 

Essa substância, quando usada ao longo do tempo, pode levar ao 

desenvolvimento de tolerância e dependência (Attwooe et al., 2013). A 
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nicotina produz um pequeno aumento no batimento cardíaco, na pressão 

arterial, na frequência respiratória e na atividade motora. No sistema digestivo 

provoca queda da contração do estômago, dificultando a digestão. Há um 

momento da vasoconstrição e na força das contrações cardíacas (Argacha et 

al., 2008). 

Durante a gravidez, a nicotina atravessa a placenta comprometendo a 

sobrevida do feto. A nicotina provoca aumento do batimento cardíaco no feto, 

redução do peso do recém-nascido, menor estatura, além de alterações 

neurológicas importantes, risco de abortamento espontâneo, entre outras 

complicações durante a gravidez (Attwood et al., 2013). 

Alguns fumantes, quando suspendem repentinamente o consumo de 

nicotinas, podem manifestar fissura, irritabilidade, agitação, prisão de ventre, 

dificuldade de concentração, sudorese, tontura, insônia e dor de cabeça. 

Esses sintomas caracterizam a síndrome de abstinência, desaparecendo 

dentro de uma ou duas semanas (Hughes, 2007). 

 COCAÍNA 

Outra importante droga de abuso que atua no SNC de forma excitatória 

é a cocaína. Esta substância psicoativa é encontrada principalmente em duas 

formas: o cloridrato de cocaína e a cocaína base livre. 

O cloridrato de cocaína é comercializado na forma de sal solúvel em 

água podendo ser aspirado via nasal ou dissolvido em água e administrada 

via intravenosa. Por sua vez, na forma de uma base a cocaína é pouco solúvel 

em água e volatiliza-se quando aquecida, portanto, é normalmente, fumada 

em "cachimbos". A forma da cocaína base livre comumente comercializada é 

o crack (Lyman, 2011).  

Farmacologicamente, a cocaína é um inibidor da recaptação de 

catecolaminas pelas terminações nervosas noroadrenérgicas potencializando 

os efeitos periféricos da atividade nervosa simpática. Tais efeitos são 

decorrentes da inibição de recaptação neural de dopamina (Moreau, 2008). 

Desta maneira, possibilita a oferta excessiva de neurotransmissores no 

espaço inter- sináptico à disposição dos receptores pós-sinápticos. Acredita-

se que a presença normalmente longa de neurotransmissores exerce efeito 

estimulante levando à excitação, hiperatividade, insônia, aumenta o estado 
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de vigília, perda de apetite, sensação de autoconfiança e bem-estar (Luft, 

Mendes, 2007). 

Após o uso intenso e repetitivo, o usuário experimenta sensações 

desagradáveis de extrema fadiga e depressão. As doses mais elevadas 

produzem euforia, que tem curta duração e, muitas vezes é acompanhado de 

um quadro de fissura (Pulcherio, 2009).  

A meia-vida plasmática do cloridrato de cocaína é de cerca de 50 

minutos e do crack de 10 a 30 minutos. Assim, o curso de tempo dos efeitos 

fisiológicos da cocaína varia com a via de administração. O aparecimento de 

efeitos psicoestimulantes ocorre mais rapidamente com injeção intravenosa 

de cocaína (10-60 segundos). O aparecimento desses efeitos é retardado 

com o uso intranasal (5 minutos), devido à propriedade tópica vasoconstritora 

da cocaína. Por outro lado, a duração dos efeitos é maior com a administração 

intranasal (60-90 minutos) e mais curto com a inalação de crack (5-15 

minutos) (Moreau, 2008). A curta duração do efeito via inalatória pode levar 

ao indivíduo a utilizar o crack com mais frequência que as outras vias na 

tentativa de manter os efeitos desejados. Este perfil de uso pode levar ao 

desenvolvimento de dependência mais rapidamente que por outras vias de 

administração o que contribui com o aumento avassalador no consumo de 

crack no Brasil. (Zimmerman, 2012). 

Os usuários de cocaína relatam também efeito no prolongamento e 

intensidade do clímax quando administrado antes do ato sexual. Por outro 

lado, a longo prazo, a cocaína leva a diminuição significativa da libido 

(Malcolm et al., 2013). A tolerância à cocaína normalmente leva o usuário a 

aumentar a dose administrada na tentativa de manter os efeitos desejados. 

Entretanto, altas doses normalmente relacionam-se a comportamentos 

violentos, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras associadas ao 

aparecimento de paranóia. A esse conjunto de sintomas dá-se o nome de 

"psicose cocaínica" (Zimmerman, 2012). 

Outros efeitos associados ao uso de cocaína são midríase, arritmias 

cardíacas, isquemia do miocárdio, miocardite, dissecção da aorta, 

vasoconstrição cerebral, convulsões ou morte por trauma. Ainda, o uso 

prolongado pode levar a uma degeneração irreversível dos músculos 

esqueléticos (rabdomiólise). Alguns autores descrevem ainda que mulheres 
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que usam cocaína durante a gravidez podem acelerar trabalho de parto e 

descolamento prematuro da placenta levando ao desenvolvimento de 

anomalias fetais (Malcolm et al., 2013; Zimmerman, 2012).  

 

2.1.2. Prevalência do uso nocivo e dependência em drogas 

psicoativas no Brasil e no Mundo 
 

De acordo com o Relatório sobre Drogas e Crime (2012) divulgado 

anualmente pelo Escritório das Nações Unidas, nos últimos anos, o consumo 

de drogas ilícitas vem se mantendo relativamente constante em todo o mundo 

com uma diminuição no consumo observado nos países desenvolvidos e um 

aumento no consumo em países em desenvolvimento. Ainda de acordo com 

o estudo, cerca de 230 milhões de pessoas, ou 5% da população mundial, 

usaram alguma droga ilícita em 2010. Destes, 27 milhões apresentaram 

algum tipo de problema relacionado ao uso de drogas (OMS, 2012). 

A OMS (2012) descreve a maconha como a droga ilícita mais 

consumida em todo mundo com o número de usuários variando entre 2,6% e 

5,0% da população mundial. Em seguida, são mostrados os opióides (heroína 

e medicamentos prescritos) com 0,8% da população mundial.  

Quanto à cocaína, estudos realizados no Brasil mostram que o 

consumo quase que dobrou entre 2005 e 2011, acometendo 1,75% da 

população com idade entre 15 e 64 anos em 2011. Por outro lado, a UNODOC 

descreve uma redução significativa no consumo de cocaína entre os países 

desenvolvidos (OMS, 2012). De acordo com o II LENAD (2013), o Brasil é o 

segundo maior consumidor mundial de cocaína e seus derivados, atrás apenas 

dos Estados Unidos. O estudo mostra que em 2012, o Brasil era responsável por 

20% do mercado mundial da droga. Ao todo, mais de 6 milhões de brasileiros 

experimentaram cocaína ou seus derivados ao longo da vida e entre esses, 2 

milhões consumiram crack, óxi ou merla alguma vez e 1 milhão foram usuários 

de alguma dessas três drogas no último ano. O estudo mostra também que de 

janeiro de 2011 até março de 2012, 2,6 milhões de adultos e 244 mil adolescentes 

brasileiros consumiram alguma apresentação de cocaína (Laranjeira, 2013).  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F&ei=okduUo7pOsW6kQf2-YBg&usg=AFQjCNEqhDM97BfL4RH1X1EKqjVttntwxQ&sig2=MpjbIsquFamcbVJeTtQo6w&bvm=bv.55123115,d.eW0
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Com relação as bebidas alcoólicas estudo revela que o consumo 

frequente (uma vez por semana ou mais) aumentou 20% de 2006 a 2012 — 

subiu de 45% para 54% entre bebedores. Segundo o estudo, metade da 

população brasileira não consome bebida alcoólica em nenhuma 

circunstância. Mas, dentro da outra metade (48%) que é consumidora, a 

ingestão nociva da bebida sofreu um aumento de 30%. Por outro lado este 

mesmo mostra que o consumo de nicotina diminuiu 20% de 2006 a 2012 

(Laranjeira, 2013).  

2.2. Estudos sobre comorbidade 

2.2.1. Aspectos Gerais 
 

O termo comorbidade foi introduzido por Feinstein em 1970 e refere-se 

à presença de qualquer doença coexistindo adicionalmente, em um paciente, 

com uma doença particular. Neste sentido a comorbidade psiquiátrica é a 

presença, simultaneamente ou em sequência, de dois ou mais diagnósticos 

psiquiátricos em um indivíduo dentro de um determinado período de tempo. 

Adicionalmente, segundo a OMS (CID-10), entende-se por Transtornos 

Mentais e Comportamentais as condições caracterizadas por alterações 

mórbidas do modo de pensar e/ou do humor (emoções), e/ou por alterações 

mórbidas do comportamento associadas à angústia expressiva e/ou 

deterioração do funcionamento psíquico global. Os Transtornos Mentais e 

Comportamentais não constituem apenas variações dentro da escala de 

normalidade, sendo antes, fenômenos claramente anormais ou patológicos 

(OMS, 1993). 

A ocorrência de distúrbios psiquiátricos concomitantemente ao uso 

abusivo de substâncias psicoativas é algo comum. Além disso, indivíduos que 

desenvolvem esse tipo de comorbidade tem maior chance de requerer 

tratamento médico hospitalar do que aqueles com um ou outro distúrbio 

psiquiátrico, separadamente (Gomes, 2012). 

Em comparação com os indivíduos com apenas um único distúrbio 

psiquiátrico, as pessoas em que há coexistência de distúrbios psiquiátricos e 

uso abusivo de substâncias psicoativas tendem a ter sintomas mais graves e 

comprometimento funcional severo. Indivíduos com distúrbios psiquiátricos 
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que usam droga de abuso também são mais propensos a abandonar o 

tratamento, respondem de forma menos favorável aos tratamentos 

convencionais e mostram uma pior evolução clínica em longo prazo. Os 

desafios clínicos associados com o tratamento desses distúrbios são 

agravados também pelo fato de que a comorbidade é geralmente ignorada 

em ambientes hospitalares especializados no tratamento em dependência de 

drogas de abuso (Kavanagh, Connolly, 2009). 

2.2.2. Prevalência de Comorbidades Psiquiátricas em 

dependentes de drogas de abuso 
 

Transtornos psiquiátricos produzidos pelo uso da droga de abuso e 

outros transtornos mentais são condições prevalentes e incapacitantes que 

coexistem normalmente (Chan et al., 2008; Fava, Tomba, 2010). Apesar de 

comum, a comorbidade entre distúrbios psiquiátricos devido ao uso de 

substâncias e outros transtornos mentais vem sendo considerado um grave 

problema individual e social com grande impacto sobre os custos no 

tratamento (Fabricius, et al 2008). 

No início dos anos 80, pesquisadores começaram a observar altas 

taxas de transtornos mentais graves em jovens usuários de substâncias 

psicoativas (Caton, 1981; Pimenta et al., 1981; Bachrach, 1982). Naquele 

momento, o conceito de comorbidade de distúrbios psiquiátricos começava a 

surgir muitas vezes sob a rubrica de diagnóstico duplo (Ridgely, et al., 1987). 

Ao longo dos anos, estudos epidemiológicos têm confirmado as altas 

taxas de coexistência de transtornos psiquiátricos e o uso abusivo de drogas. 

Além disso, o aparecimento de comorbidades pode aumentar à medida que 

os indivíduos iniciam o uso de substâncias psicoativas de forma cada vez 

mais precoce (Vergara-Moragues, 2012;  Herrero et al., 2008; Ford et al., 

2009; Mortlock, Deane; 2011; Vergara-Moragues, 2012).  

Um estudo transversal com 227 indivíduos estimou a coocorrência de 

transtornos psiquiátricos em dependentes de cocaína em tratamento na 

Espanha, onde verificou-se uma alta taxa de comorbidade psiquiátrica 

(65,6%), com predominância de transtornos psiquiátricos induzidos pela 

cocaína (21,6%), transtornos psicóticos (12,3%) e transtornos de ansiedade 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547211000092#bb0140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001741#bb0125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001741#bb0605
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001741#bb0055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001741#bb0645
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178112003952#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178112003952#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178112003952#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547211000092
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(20,7%) (Vergara-Moragues, 2012). Segundo alguns autores, entre os 

diferentes tipos de distúrbios psiquiátricos normalmente observados em 

indivíduos dependentes de cocaína, os diagnósticos mais prevalentes são os 

transtornos de humor e ansiedade (Herrero et al., 2008; Ford et al., 2009; 

Pulcherio et al., 2012). 

Outro estudo investigou a ocorrência de comorbidade psiquiátrica em 

pacientes dependentes de álcool e de cocaína e/ou crack em regime de 

internação em um centro de tratamento para dependentes de drogas de 

abuso, no Brasil, onde as comorbidades mais frequentes foram Episódio 

Depressivo Maior (25,8%), Transtorno de Humor Induzido por Substância 

(22,6%) e Fobia Específica (19,4%) (Silva et al., 2009) 

Em estudo, realizado em clínicas ambulatoriais na Austrália, foram 

analisadas as possíveis relações entre o uso de drogas e a gravidade da 

depressão entre os pacientes dependentes de cocaína em tratamentos 

psicossociais. Os resultados indicaram uma influência moderada, mas 

estatisticamente significativa da gravidade da depressão no aumento do uso 

de drogas de abuso. Entretanto, de acordo com os autores o uso de drogas 

de abuso não influenciou na gravidade da depressão. Sendo assim o estudo 

sugere que os sintomas de depressão são um importante preceptor do uso 

de drogas de abuso durante os tratamentos psicossociais para a dependência 

da cocaína (Stulz et al., 2011). 

Outros estudos evidenciam a associação entre tabagismo e 

transtornos psiquiátricos (por exemplo; depressão) na população adulta. 

Adicionalmente, distúrbios de conduta foram associados com o início precoce 

do hábito de fumar diariamente, mais especialmente entre homens (Ilomäki et 

al., 2008). Estudos apontam que pacientes em tratamento para a 

dependência do tabagismo, apresentam transtornos como depressão, 

ansiedade e ideação suicida, sugerindo que a deterioração do humor está 

associada com a tentativa de parar de fumar e permanece até atingir a 

abstinência (Berlin et al., 2010). 

Vários mecanismos (efeitos tóxicos da nicotina, inibição da monoamina 

oxidase e hipóxia) têm sido propostos para explicar a associação entre 

tabagismo e a alta prevalência de comorbidades psiquiátricas, com 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178112003952#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178112003952#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871610003054
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871609001367#bib25
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871609001367#bib25
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0100
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consequente aumento do risco de suicídio (Boden et al., 2008, Hughes, 2008, 

Kessler et al., 2009; Aubin et al., 2011). 

O uso do álcool é altamente prevalente em pacientes com transtorno 

bipolar e está associada com morbidade e mortalidade significativa (Hermens 

et al., 2013). Um estudo recente concluiu que os homens com 20 a 30 anos 

de idade com diagnóstico de transtorno bipolar estão entre os grupos de risco 

mais suscetíveis ao uso abusivo e frequente de bebidas álcool (Rakofsky, 

Dunlop, 2013). Segundo os autores, a coexistência de transtornos 

psiquiátricos devido ao uso de álcool e os transtornos bipolares está 

associada a inúmeras consequências negativas a saúde do paciente, entre 

elas podemos citar a menor adesão ao tratamento, recuperação mais lenta 

dos episódios de distúrbio no humor, internações mais frequentes, tentativas 

de suicídios e acidentes em geral (Goldstein, Levitt, 2008; Khalsa et al., 2008). 

De acordo com Sher (2006), a dependência do álcool é um importante 

fator de risco de suicídio. Os indivíduos dependentes de álcool apresentam 

um risco 60-120 vezes maior de cometer suicídio do que a população não 

psiquiátrica (Sher, 2006). Sabe-se ainda que 23 a 70% dos pacientes 

dependentes de álcool apresentam transtornos de ansiedade ou depressão 

(Grothues et al., 2008). Estudos realizados na população geral somam-se aos 

trabalhos anteriores e mostram que as pessoas com transtornos de 

ansiedade ou depressivo tem de 2 a 3 vezes maior risco de transtornos 

psiquiátricos devido ao uso de bebidas alcoólicas (Boschloo et al., 2011). 

Neste contexto, evidências recentes sugerem que, o uso e os 

problemas relacionados com a maconha estão relacionados à ansiedade 

social (Caldeira et al., 2008; Buckner, Schmidt, 2009), depressão (Buckner et 

al., 2007), esquizofrenia (Dumas et al., 2002) e transtorno do pânico 

(Zvolensky et al., 2008). Sendo assim, altos índices de usuários de maconha 

são extremamente preocupantes, uma vez que o uso da maconha atualmente 

está relacionado a um maior risco de suicídio (Ilgen et al., 2009, Price et al., 

2009). Prospectivamente, este último risco foi particularmente evidente entre 

usuários regulares de maconha com uma probabilidade cinco vezes maior 

que os usuários esporádicos em período de abstinência (Pedersen, 2008). 

Embora ainda não confirmado, alguns autores sugerem que o uso 

regular e abusivo de altas concentrações de maconha na adolescência 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0535
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0600
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib24
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib24
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832908002486#bib15
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832908002486#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646031000119X#bib12
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646031000119X#bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646031000119X#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646031000119X#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030646031000119X#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178108000139#bib44
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460311003819#bb0160
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460311003819#bb0235
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460311003819#bb0235
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460311003819#bb0225
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compromete o processo de maturação neuronal que ocorre nessa fase do 

desenvolvimento, dando origem a alterações neurobiológicos no indivíduo 

adulto (Rubino, Parolaro, 2008). Essas mudanças, consequentemente, 

podem levar à alteração das capacidades de tomada de decisão, o 

processamento emocional e desempenho cognitivo (Hunault et al., 2009; 

Realini et al., 2009). Além disso, as alterações neurobiológicas induzidas pela 

maconha podem representar um risco para o desenvolvimento de psicoses 

nos indivíduos mais suscetíveis (Semple et al., 2005). 

2.3. CAPS e CAPS AD 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os 

dispositivos de atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma 

Psiquiátrica brasileira. Os CAPS são os articuladores estratégicos da política 

de saúde mental num determinado território e devem ser substitutivos, e não 

complementares ao hospital psiquiátrico (Brasil, 2004).  

De acordo com a Portaria GM/336 (Brasil, 2002ª), Portaria SAS/189 

(Brasil, 2002b) e a Portaria nº. 2197 (Brasil, 2004) definem as diretrizes do 

tratamento em CAPS AD com a função de atender a população dentro de uma 

lógica territorial, com atividades terapêuticas e preventivas à comunidade com 

atendimento diário na perspectiva de redução de danos, planos de tratamento 

personalizado; garantir atenção e acolhimento, repouso e desintoxicação 

ambulatorial; promover a interação dos familiares com o usuário; promover 

relações intersetoriais visando à reinserção do usuário em seu contexto 

social, e desenvolver ações que priorizem diminuir o estigma e preconceito 

relativo ao uso de substâncias psicoativas (Brasil, 2003).  

Os Centros de Atenção Psicossocial começaram a surgir no Brasil na 

década de 80 e passaram a receber uma linha específica de financiamento 

do Ministério da Saúde a partir do ano de 2002. Essa expansão da rede CAPS 

foi fundamental para as visíveis mudanças que estão em curso na assistência 

às pessoas com transtornos mentais. A implantação dos serviços de atenção 

diária tem mudado radicalmente o quadro de desassistência que 

caracterizava a saúde mental pública no Brasil (Brasil, 2005). 

Os CAPS se diferenciam pelo porte e capacidade de atendimento e 

organizam-se no país de acordo com o perfil populacional dos municípios 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381191100200X#bb0175
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305710001905#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381191100200X#bb0170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381191100200X#bb0195
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Brasileiros. Assim, estes serviços diferenciam-se como CAPS I, CAPS II, 

CAPSIII, CAPSi e CAPS AD. Existem hoje no Brasil 689 CAPS em 

funcionamento, distribuídos em todos os estados Brasileiros com 251 CAPS 

I implantados, 266 CAPS II, 25 CAPS III, 56 CAPSi e 91 CAPS AD (Brasil, 

2010). 

Dentre esses, os CAPS AD são especializados no atendimento de 

pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, sendo previstos 

para cidades com mais de 200.000 habitantes. Têm capacidade para realizar 

o acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês. A equipe mínima 

prevista para os CAPS AD é composta por 13 profissionais de nível médio e 

superior. Os profissionais de nível superior consistem em um médico 

psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico, 

responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das intercorrências 

clínicas, um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um 

pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico, seis 

profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão (Brasil, 2005). 

Os Centros de Atenção Psicossocial para Atendimento de Pacientes 

com dependência e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas – são os 

dispositivos estratégicos desta rede, e passam a ser implantados, sobretudo, 

em grandes regiões metropolitanas e em regiões ou municípios de fronteira. 

De fato, o desenvolvimento de ações de atenção integral ao uso de álcool e 

drogas deve ser planejado de forma a considerar toda a problemática 

envolvida no cenário do consumo de drogas (Brasil, 2005). 
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3 Justificativa  
 

No Brasil, até o momento são poucos os estudos que investigaram a 

prevalência de transtornos psiquiátricos entre dependentes de drogas de 

abuso. No entanto, há indicações de que a comorbidade entre transtornos 

mentais graves e abuso ou dependência de drogas de abuso seja um 

problema relevante. A comorbidade traz sérias implicações para a 

identificação, tratamento e reabilitação do indivíduo doente; portanto, é 

preciso estar atento e tratar a todos os transtornos que a compõem, ou a 

chance de insucesso terapêutico aumenta (Gordon, 2008).  

A investigação da prevalência de transtornos psiquiátricos entre 

dependentes de álcool e drogas no estado de Sergipe tem importantes 

implicações também para o planejamento de serviços de saúde mental no 

estado, particularmente em face às mudanças na política de saúde mental 

que vem ocorrendo no país nos últimos anos, com priorização do cuidado aos 

pacientes com transtornos mentais graves baseados em seus serviços de 

saúde na comunidade.  

O estudo também irá contribuir com desenvolvimento de indicadores 

de qualidade da gestão em saúde possibilitando a formação mais adequada 

de profissionais de saúde mental, de forma que eles tenham melhor 

consciência da dimensão desta questão e possam reconhecer os pacientes 

com comorbidades psiquiátricas durante o tratamento dando-lhes melhores 

cuidados profissionais.  
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4 Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 
 

Determinar ocorrência de comorbidades psiquiátricas nos pacientes 

dependentes de drogas de abuso em tratamento nos CAPS AD do estado de 

Sergipe 

4.2. Objetivos Específicos 

I. Traçar o perfil epidemiológico de usuários de drogas de abuso em 

tratamento clínico. 

II. Identificar os transtornos psiquiátricos e sua associação com as 

substâncias psicoativas em estudo; 

III. Investigar o perfil de uso de uma ou mais drogas de abuso, cujo paciente 

faz ou fez uso na vida.  

IV. Investigar os comportamentos de risco associados à ocorrência dessa 

comorbidade, em dependentes de drogas de abuso. 
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5 Método 
 

5.1  Desenho 

Trata-se de um estudo tipo corte transversal analítico realizado no 

período de Maio de 2013 a Outubro de 2013. A amostra foi composta por 103 

pacientes que possuem dependência em drogas de abuso em tratamento nos 

Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas localizados no Estado de 

Sergipe, a fim de estabelecer a prevalência de transtornos psiquiátricos, por 

meio de instrumentos específicos para obtenção dos dados necessários para 

a estimativa da possível associação entre as duas entidades clínicas.  

5.2 Amostragem 

Com o rastreamento de indivíduos potencialmente elegíveis nos 

serviços de saúde, foi realizada um piloto, tendo em vista a proporção de cada 

CAPS AD na população. Sendo assim, foram entrevistados 10 pacientes em 

Aracaju, 8 em Socorro, 6 em Lagarto e 6 em Itabaiana. Com base nos 

resultados encontrados na amostra piloto, foi calculada uma amostra 

representativa da população. Os pacientes foram selecionados 

aleatoriamente respeitando os tamanhos proporcionais calculados. A técnica 

de amostragem selecionada utilizada foi a estratificada com alocação 

proporcional ao número de pacientes de cada CAPS AD (Bolfarine, Bussab, 

2005).  

A equação 1 foi utilizada para o cálculo do tamanho da amostra. 

𝑛 =
(𝑧2𝑝𝑞𝑁)

𝐸𝑟2(𝑁 − 1) + (𝑧2𝑝𝑞)
                                                    (1) 

Onde 𝑧 é o valor crítico da distribuição normal, 𝐸𝑟 é o erro amostral, 𝑁 

representa o tamanho da população, 𝑝 proporção de indivíduos com a 

característica de interesse e 𝑞 proporção de indivíduos sem a característica. 

Para o cálculo, a variável utilizada foi a dependência em uma ou mais drogas. 

Foi calculada uma amostra representativa da população (103 

pacientes), estratificada com alocação proporcional ao número de pacientes 

de cada CAPS AD (Tabela 1) (Bolfarine, Bussab, 2005).  
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Tabela 1: Distribuição amostral com alocação proporcional dos pacientes (N = 103) dos CAPS 
AD, Janeiro a Outubro de 2013. 

CAPS AD (Cidade) Pacientes wi = fi / ∑ fi (Ni² *p'q') / Wi Ni*p'q' 
ni = 

Wi*n 

João Rosendo Dos Santos 

(Lagarto) 
43 0.1894 2,342.64 10.32 

19 

Primavera (Aracaju) 78 0.3436 4,249.44 18.72 36 

Ana Pitta (N. Senhora do 

Socorro) 
64 0.2819 3,486.72 15.36 

29 

Santo Onofre (Itabaiana) 42 0.1850 2,288.16 10.08 19 

Total (N) 227 1.0000 12,366.96 54.48 103 

Proporção de ocorrência (p') 0.60 
N. de 

Confiança 
95% 1.96 

Proporção de não ocorrência (q') 0.40 Erro Amostral 7% 0.07 

Tamanho da população (N) 227 Cálculo da Amostra 

Tamanho 

da Amostra 
n =(z²*p*q*N)/((Er²*(N-1)+(z²*p*q) 103.13 103 

 

5.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos os indivíduos que possuíam as características abaixo: 

  

I. Diagnóstico clínico definido como transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras 

substâncias psicoativas – síndrome de dependência (F19-2) a partir dos 

critérios da Classificação Internacional das Doenças, 10ª Revisão (CID-10). O 

fenômeno de dependência caracteriza-se por “um conjunto de fenômenos 

fisiológicos, comportamentais e cognitivos, que se desenvolvem após o uso 

repetido de drogas e que geralmente incluem um forte desejo de tomar a 

droga, dificuldades em controlar o seu uso, persistindo em seu uso, apesar 

das consequências prejudiciais, uma maior prioridade dada ao uso de drogas 

que para outras atividades e obrigações, aumento da tolerância, e às vezes 

um estado de abstinência. O fenômeno de dependência pode se desenvolver 

para uma única substância psicoativa específica (por exemplo, nicotina, álcool 

ou diazepam), para uma classe de substâncias (por exemplo, medicamentos 
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opióides), ou para várias substâncias psicoativas farmacologicamente 

diferentes” (OMS, 1993); 

II. Idade mínima de18 anos; 

III. Frequentar as reuniões e possuir contato com os serviços psiquiátricos 

do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas do Estado de Sergipe 

(CAPS AD) por no mínimo um mês, levando em consideração a data da 

entrevista. 

 

5.4 Critérios de exclusão  

Foram excluídos aqueles que apresentavam sintomas aparentes de 

intoxicação por drogas de abuso e/ou apresentassem alguma incapacidade 

física ou mental que o limitasse a responder o questionário. 

 

5.5 Descrição dos instrumentos 

Para a determinação dos questionários a serem utilizados na pesquisa 

foi feita uma revisão bibliográfica, a fim de identificar as melhores escalas 

semiestruturadas ou estruturadas. Todos os instrumentos foram previamente 

validados. 

I. Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I Plus) (Apêndice I): 

Trata-se de uma entrevista diagnóstica breve, baseada nos critérios do DSM-

IV (Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais) e CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças). Foi selecionado para esta pesquisa 

por ser um questionário diagnóstico mais simples e breve que aqueles 

tipicamente destinados à pesquisa e mais abrangente que os instrumentos de 

triagem constituíram uma alternativa mais econômica para a seleção de 

pacientes em ensaios clínicos e poderia ser utilizado na prática clínica em 

psiquiatria (Sheehan,1998) Foi aplicado com a finalidade de identificar os 

seguintes diagnósticos psiquiátricos: Episódio depressivo maior, Distimia, 

Risco de suicídio, Transtorno de pânico, Agorafobia, Fobia social, Transtorno 

obsessivo compulsivo, Transtorno de estresse pós-traumático, Dependência 

/ abuso de álcool, Dependência / abuso de substância(s), Síndrome psicótica, 

Transtorno de humor, Transtorno de ansiedade generalizada, Transtorno da 

personalidade antissocial. 
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II. Addiction Severity Index (ASI) (Apêndice II): é uma entrevista 

semiestruturada, aplicada a pacientes adultos, que procura fornecer 

informações sobre fatos da vida relacionados ao uso de álcool e de drogas. 

Usualmente aplicada por profissionais da saúde no início do tratamento 

(ABEAD, 2008). Deste questionário foram explorados: Perfil sócio econônica 

(Gênero, Idade, Escolaridade, Estado civil, Estado empregatício); 

Comportamentos de risco (Dirigir embriagado e/ ou drogado, Delitos e 

prisões, risco de suicídio e transtorno de conduta); Abuso/Dependência de 

Álcool, Consumo de Nicotina, Drogas Ilícitas (Consumo em unidades, 

Frequência de uso, Idade de início do uso, Motivação de parar, Tratamentos, 

Uso na vida, Uso nos últimos 12 meses, Uso no último mês, Vias de 

administração); Tipo de drogas (álcool, canabinóides, sedativos, cocaína/ 

crack, estimulantes, alucinógenos, heroína, metadona, opiáceos, solventes 

voláteis). 

III. Nos prontuários dos pacientes serão coletados alguns dados sobre o 

diagnóstico atual do paciente e informações quanto ao registro de uso de 

drogas de abuso por parte do paciente. O diagnóstico final foi concluído com 

base nessas informações constantes nos prontuários médicos, 

complementadas pela entrevista psiquiátrica. 

 

5.6 Aspectos Éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe, com número CAAE 06771613.7.0000.5546 (Anexo I). 

Adicionalmente, todos os pacientes envolvidos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice III). 

 

5.7 Procedimentos  

5.7.1  Identificação dos Serviços 

Em Sergipe foram selecionados para o estudo os quatro Centros de 

atenção psicossocial Álcool e Drogas de serviços de saúde mental que 

prestam atendimento a pacientes com transtornos psicológicos: 

I. CAPS AD Ana Pitta (Nossa Senhora do Socorro)  

II. CAPS AD João Rosendo Dos Santos (Lagarto)  
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III. CAPS AD Santo Onofre (Itabaiana)  

IV. CAPS AD Primavera (Aracaju)  

Uma vez definidos os serviços de saúde mental a serem contatados, 

foram identificados os responsáveis pelos mesmos e feito contato, 

inicialmente por telefone para explicação da natureza do estudo em questão. 

Posteriormente era enviada cópia do resumo do projeto e carta informando o 

tipo de atividade realizada. Obtida autorização (Anexo II), era elaborada uma 

planilha onde constavam os melhores horários possíveis para consulta aos 

prontuários médicos e aplicação dos questionários aos pacientes dentro da 

rotina de funcionamento do serviço. Fez-se então, novo contato com os 

responsáveis, informando datas, horários e nomes dos auxiliares de 

pesquisa. 

 

5.7.2 Treinamento e Estudo Piloto 

Foram treinados três alunos de graduação em farmácia. Os alunos foram 

esclarecidos quanto ao projeto, meios e finalidade. O treinamento consistiu de: 

I. Leitura e discussão de cada instrumento: Foram confeccionados cadernos 

contendo os questionários, na íntegra, para uso dos entrevistadores.   

II. Realização e observação de entrevistas: as escalas foram aplicadas em 

30 pacientes selecionados por amostragem aleatória proporcional consistindo 

em 10 pacientes do CAPS AD de Aracaju, 8 pacientes do CAPS AD de Nossa 

Senhora do Socorro, 6 pacientes do CAPS AD de Lagarto, 6 pacientes do 

CAPS AD de Itabaiana, sob supervisão da pesquisadora responsável, e 

seguidas das devidas discussões. O estudo piloto permitiu estimar o tempo 

médio para completar uma avaliação com todos os instrumentos (1 hora), 

identificar pequenas adaptações que se mostraram necessárias e serviu de 

base para o cálculo amostral.  

 

5.7.3 Coleta de dados e entrevistas com pacientes 

Iniciou-se a consulta a todos os prontuários de pacientes nos CAPS 

AD de Sergipe, no período de Outubro de 2012 a Novembro de 2012 e fez-se 

a transposição dos dados referentes a todos os pacientes, em programa 
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SPSS, com as seguintes informações: nome, número de registro no serviço 

de origem e nome deste serviço. A partir da lista assim obtida, foi realizada a 

primeira seleção de amostra aleatória para a realização do estudo piloto. Após 

realização do piloto uma segunda seleção aleatória foi realizada resultando 

em 103 pacientes de acordo com o cálculo do tamanho da amostra. Em 

ambos os casos, estratificando-se por distrito administrativo. 

Vale salientar que todas as entrevistas foram realizadas após a 

aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário, da Universidade Federal de Sergipe. As entrevistas 

ocorreram no período de Maio de 2013 a Outubro de 2013. 

Foram marcadas visitas aos CAPS AD de Sergipe por um período de 

5 horas por semana durante sete meses. Três meses no CAPS AD Aracaju, 

dois meses no CAPS AD de Nossa Senhora Socorro, um mês no CAPS AD 

Lagarto e um mês CAPS AD Itabaiana. Cada visita foi marcada, com no 

mínimo 15 dias de antecedência da data provável para as entrevistas, com a 

marcação também de um período (manhã ou tarde) provável para o 

comparecimento dos entrevistadores. 

Em reuniões semanais com os entrevistadores, foram passadas 

planilhas com os nomes dos indivíduos sorteados. Os instrumentos foram 

aplicados aos pacientes que concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Aqueles indivíduos sorteados que não concordaram ou não foram 

encontrados durante o período de visitas em cada CAPS AD foram 

substituídos por outros respeitando a sequência do sorteio da amostra. 

Quanto à entrevista, esta era realizada individualmente em sala privada 

disponibilizada pelos CAPS AD. A primeira etapa consistiu em convidar o 

paciente sorteado a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

após a leitura do mesmo e esclarecimento das dúvidas que viessem a surgir. 

A segunda etapa consistiu na aplicação da seção J e K do questionário 

MINIPLUS, a fim de determinar o diagnóstico de dependência em álcool e/ou 

drogas e preencher o primeiro critério de inclusão. A terceira etapa consistiu 

em aplicar o questionário adaptado do ASI, a fim de obter informações 

complementares. Já a quarta e última etapa consistiu na aplicação das 
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seções A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P do questionário MINIPLUS 

com a finalidade de obter os demais diagnósticos psiquiátricos. 

Após a aplicação dos questionários, os mesmos passaram por 

avaliação dos médicos psiquiatras de cada instituição, a fim de confirmar os 

diagnósticos psiquiátricos.  

 

Figura 1: Fluxograma representando as etapas da coleta de dados e aplicação dos questionários. 
CAPS AD Sergipe, Janeiro a Outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS

ETAPA 3: APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

Número amostral: 103 pacientes.

ETAPA 2: TREINAMENTO E ESTUDO PILOTO
Treinamento: Leitura e discussão de cada 

instrumento
Realização e Observação de entrevistas 

em 30 pacientes.

ETAPA 1: CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS
Transposição dos dados dos pacientes, em 

programa SPSS.
Primeira seleção de amostra aleatória para  

realização do piloto

Paciente sorteado Termo de Consentimento

Entrevista
MINIPLUS:  diagnóstico de 

dependência em álcool e/ou drogas 
(Seção J e K)

ASI: informações complementares
MINIPLUS : diagnósticos psiquiátricos 
(Seções A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, 

N, O)

Avaliação do psiquiatra da instituição e 
diagnóstico final



 

 

30 
 

5.7.4 Análise dos dados 

Os dados foram analisados por meio do Software Statistical Package 

for Social Scienses (SPSS versão 20.0, IBM Inc., Chicago, EUA, 2008). Como 

os resultados obtidos não obedeceram a uma distribuição normal, foram 

utilizados para as comparações das frequências os testes não paramétricos 

do qui-quadrado ou o exato de Fisher, com um nível de significância de 0,05 

(Siegel, 1995).  
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6 Resultados e Discussão  

 

A partir dos dados obtidos, mediante aplicação de questionário e 

análise de prontuários dos pacientes atendidos nos CAPS AD Sergipe de 

janeiro a outubro de 2013, foi possível traçar o perfil epidemiológico e perfil 

do uso de drogas. Adicionalmente foram analisados os comportamentos de 

risco inerentes ao uso de drogas e transtornos psiquiátricos associados. 

 

6.1 Perfil epidemiológico 

 

Através dos dados coletados foi traçado o perfil epidemiológico dos 

pacientes dos CAPS AD Sergipe com informações referentes à gênero, idade, 

escolaridade, estado civil, situação empregatícia e fontes de sustento (Tabela 

2). 

6.1.1 Gênero 

 

No estudo, a população foi caracterizada por pacientes do gênero 

masculino (91,27%) com uma diferença estatisticamente significativa entre 

homens e mulheres, em relação à dependência em drogas. Essa tendência 

pode ser explicada por pesquisas que apontam que a proporção de homens 

com problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas tem sido 

maior quando comparado às mulheres, devido a existência de barreiras 

enfrentadas (estigma e preconceito social) por mulheres usuárias de drogas, 

sendo este um fator que dificulta sua busca por tratamento para a 

dependência e pode estar relacionada aos baixos índices de mulheres em 

tratamento (Siqueira et al, 2005). 

Além disso, pacientes do gênero feminino buscam, com maior 

frequência, os serviços de saúde não especializados, permanecendo em 

menores porcentagens nos serviços especializados para tratamento de 

dependência de drogas (Fotin, et al, 1995). 
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6.1.2 Idade e faixa etária  

 

A idade média dos pacientes foi 37,9 ± 9,1 sendo o valor mínimo de 18 

e o máximo de 66 anos.  

Observou-se uma predominância de dependentes entre 50 a 59 anos 

(30,10%) seguida de indivíduos nas faixas etárias de 40 a 49 anos (28,15%) 

e 30 a 39 anos (22,33%). Estas evidências apontam que, apesar da tendência 

do uso de drogas ser cada vez mais precoce, a procura por tratamento para 

a reabilitação é característica de indivíduos adultos.  

Neste sentido, estudo revela que indivíduos com idade igual ou 

superior a 35 anos são os que mais procuram serviços especializados para 

tratamento da dependência em substâncias (Peixoto et al., 2010). 

A média de idade dos pacientes atendidos no CAPS AD de Sergipe 

mostra conformidade com estudos realizados em outras regiões do país e do 

mundo que abordaram o perfil socioeconômico de indivíduos em tratamento 

da dependência das drogas de abuso (Guimarães et al., 2008; Peixoto et al., 

2010, SAMHSA, 2011, Arndt et al., 2011).  

 

6.1.3 Escolaridade 

 

Outra característica da amostra estudada foi o elevado número de 

pacientes não alfabetizados (16,50%) e que cursaram até o ensino 

fundamental (75,73%). Além disso, neste estudo foi observado ainda que 

cerca de 91,26% dos entrevistados iniciaram o uso de drogas na infância, pré-

adolescência ou adolescência (Tabela 4).  Alguns autores relacionam esse 

baixo grau de escolaridade e o abandono escolar ao envolvimento precoce 

com as drogas de abuso (Martins et al., 2008). Além disso, diferentes estudos 

relacionam essa baixa escolaridade ao desenvolvimento da dependência na 

infância e adolescência, fato este que se torna preocupante à medida que a 

carência escolar ocasiona uma baixa qualificação profissional (Peixoto et al., 

2010; Monteiro et al., 2011). 
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6.1.4 Estado civil 

 

Na amostra analisada, observou-se que 61,16% eram solteiros. Essa 

característica, frequentemente observada também em outros estudos 

justifica-se devido à inversão de valores observada entre os indivíduos 

dependentes, na qual a busca e o consumo das substâncias psicoativas 

tornam-se prioridade para o usuário, independentemente das consequências 

dos seus atos (Guimarães et al., 2008; Monteiro et al., 2011).  

O uso compulsivo de drogas de abuso muitas vezes interfere de forma 

negativa no relacionamento conjugal potencializando os casos de violência 

doméstica que resultam em divórcio e separação entre os casais (Grant, 

2008). Além disso, a busca pelas substâncias psicoativas muitas vezes 

associa-se a dificuldades financeiras e inúmeros casos de furto nas famílias. 

O abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do 

uso de substâncias psicoativas, que, segundo a OMS (1993), é uma das 

diretrizes para o diagnóstico de síndrome de dependência, também pode 

interferir na condição do estado civil dos dependentes, levando ao isolamento 

não somente dos conjugues, mas de toda a família (Guimarães et al., 2008; 

Monteiro et al., 2011). 

 

6.1.5 Situação empregatícia e fontes de sustento 

 

A situação empregatícia dos sujeitos deste estudo é outro aspecto 

relevante, pois 30,09% estavam desempregados e 33,0% não tinham um 

vínculo trabalhista formal. É importante ressaltar que este último se refere à 

condição de autônomo ou de trabalho sem carteira assinada. Entre os 

desempregados, 26,22% tinham a família ou amigos como principal fonte de 

sustento e 14,57 % dos pacientes dependiam da assistência pública ou 

governamental (Tabela 2).  

O fato de 16,50% dos pacientes serem não alfabetizados e que 75,73% 

cursaram até o ensino fundamental (Tabela 2), podem estar relacionados à 

dificuldade de obter vínculo empregatício formal. Além disso, o 

comportamento inapropriado no ambiente de trabalho (absenteísmo, 
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acidentes de trabalho, queda de produtividade, alternâncias no 

relacionamento interpessoal), estão relacionados aos altos índices de 

desemprego entre dependentes de drogas (Martins et al., 2008). 

Esses dados corroboram com o estudo de Guimarães e colaboradores 

(2008) realizado em uma unidade de desintoxicação do hospital psiquiátrico 

de São Pedro em Porto Alegre. Segundo os autores, 36% dos pacientes 

estavam desempregados e que 43,3% trabalhavam sem registro institucional, 

o que pode agravar o problema da dependência devido à vulnerabilidade 

social (Guimarães et al, 2008). Esta situação é um grave fator de risco 

relacionado às substâncias psicoativas, pois pode gerar problemas 

secundários, como a criminalidade, visto que o dependente necessita de 

dinheiro para a manutenção do consumo dessas substâncias (Martins et al., 

2008). 

 

Tabela 2: Distribuição dos pacientes segundo características socioeconômicas dos pacientes 

(N = 103) dos CAPS AD, Janeiro a Outubro de 2013.  

 

Gênero  

Masculino 94 (91,27) 

Feminino 09 (8,73) 

Faixa etária  

Até 19 02 (1,95) 

20 ┤29 12 (11,65) 

30 ┤39 23 (22,33) 

40 ┤49 29 (28,15) 

50 ┤59 31 (30,10) 

60 ┤69 06 (5,82) 

Escolaridade  

Não alfabetizado 17 (16,50) 

1ª à 4ª série  33 (32,04) 

5º à 8º série  45 (43,69) 

1º e/ou 2º ano do E.M. 5 (4,85) 

≥ 3º ano Ensino Médio  3 (2,92) 

Estado Civil  

Casado 24 (23,29) 

Solteiro 63 (61,16) 

Divorciado 10 (9,72) 



 

 

35 
 

*frequência 

 

6.2. Padrão de consumo  

 

Através dos dados coletados foi traçado o perfil do uso de drogas entre 

os pacientes dos CAPS AD de Sergipe com informações referentes à 

dependência a uma ou múltiplas drogas, uso na vida, uso atual, anos de uso 

regular, idade e droga de primeiro contato. 

 

6.2.1. Dependência em uma ou múltiplas drogas 

 

Diante da multiplicidade dos fatores que contribuem com o 

desenvolvimento da dependência, pode-se citar os fatores biológicos, sociais 

e psicológicos como os mais relevantes. Além disso, características da 

personalidade como o comportamento de risco, podem contribuir para o 

abuso de drogas. Ainda, a idade em que a droga é usada pela primeira vez, a 

experiência anterior com drogas, os efeitos previstos da experiência, o estado 

nutricional e fatores sociais também podem influenciar o risco de abuso e 

dependência (Marlatt et al.,2009).  

 Na Tabela 3 estão relacionadas às drogas de abuso e o 

desenvolvimento da síndrome de dependência. 

 

 

Viúvo  6 (5,83) 

Situação empregatícia  

Turno Integral ou Meio Turno  18 (17,49) 

Desempregado e ativamente procurando por trabalho  31 (30,09) 

Fora do mercado de trabalho  20 (19,42) 

Trabalho informal (irregular e sem horário fixo) 34 (33,00) 

Principal fonte de sustento  

Emprego ou Trabalho informal 52 (50,48) 

Aposentadoria/ Invalidez / Incapacidade 7 (6,79) 

Assistência governamental ou Seguro desemprego   15 (16,51) 

Família ou amigos 27 (26,22) 

Total 103 (100) 
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 Álcool 

No presente estudo, o álcool foi a substância psicoativa mais 

consumida. Todos os pacientes entrevistados fizeram uso dessa substância 

pelo menos uma vez na vida. Este resultado pode ser explicado, pelo fato de 

que as drogas lícitas são utilizadas de forma indiscriminada pela sociedade 

em geral inclusive pela amostra do presente estudo. A facilidade de acesso 

agrava ainda mais essa situação, pois bebidas alcoólicas podem ser 

adquiridas e consumidas livremente em diversos ambientes ao redor do 

mundo. (Silva et al., 2010) 

Além disso, atualmente, esta é a substância psicoativa mais consumida 

em todo o mundo, estimando-se que uma entre quatro pessoas que utiliza 

essa substância se torna dependente (Carlini et al., 2006).  

Adicionalmente, os meios de comunicação constantemente incentivam 

a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, ignorando a sua elevada 

capacidade de induzir dependência. Alguns autores sugerem ainda que o uso 

abusivo de drogas lícitas pode incentivar também o consumo de diversas 

outras drogas ilícitas (Capistrano et al., 2013) 

Paralelamente, observou-se que cerca de 80,58% tornaram-se 

dependentes dessa droga.  Este elevado número está relacionado com 

atuação desta substância sobre um limitado número de estruturas do cérebro 

que envolve circuitos cerebrais chamado sistema de recompensa cerebral. 

Incluem, principalmente, partes da área tegmentar ventral que se comunicam 

por neurônios dopaminérgicos liberadores de dopamina no 

núcleo accumbens e costumam intermediar as emoções reconhecidas como 

gratificantes ou prazerosas (Domanico, 2006). 

 

 Cocaína 

No que se concerne a cocaína e/ ou crack, observou-se que 50,48% 

dos pacientes fizeram uso desta droga pelo menos uma vez na vida e destes 

cerca de 86,53% tornaram-se dependentes. Uma compreensão plausível dos 

mecanismos pelos quais a cocaína leva à dependência, deve-se a capacidade 

desta ativar sistemas neuroanatômicos endógenos de recompensa. 

Paralelamente, tem-se atribuído ao sistema dopaminérgico importância 

fundamental na regulação dos efeitos de recompensa: motivação sexual, auto 
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estimulação, preferência por ambientes e uso de drogas. Atuando diretamente 

nesse sistema, a cocaína reforçaria a recompensa e o organismo é impelido 

a buscas repetidas de tais estímulos o que permite explicar o alto número de 

pacientes que tornaram-se dependentes após o uso desta droga (Domanico, 

2006; Essler, Pechansky, 2008). 

Corroborando com a presente pesquisa, trabalho semelhante realizado 

em uma unidade de tratamento para o uso abusivo de drogas localizada no 

estado de Porto Alegre, mostrou que 80% dos pacientes eram dependentes 

de coc/crack (Guimarães et al., 2008). 

 

 Maconha 

Com relação à maconha, notou-se que 40,78% fizeram uso desta droga 

pelo menos uma vez na vida. Destes cerca de 19,04% tornaram-se 

dependentes. Podemos observar no presente estudo que a prevalência de 

dependentes dentre aqueles que experienciaram álcool, ou cocaína ou 

nicotina foram maiores quando comparados àqueles que usaram maconha. 

Isto pode ser explicado, pelo fato de que essas drogas possuem um potencial 

de reforço maior quando comparados à maconha, ou seja, essas drogas 

possuem a propriedade de causar autoadministração repetida, sem 

necessidade de fatores externos ou causa aparente, induzindo a dependência 

(Oga et al., 2008).  

Muitos estudos comprovam que os critérios atuais de dependência 

aplicam-se muito bem à dependência da maconha bem como de outras 

drogas (Rounsaville, 1993). Devido à dificuldade de quantificar a quantidade 

de maconha que atinge a corrente sanguínea, não há doses formais definidas 

de THC que produz a dependência. O risco de dependência aumenta 

conforme a extensão do consumo (Pope, 1996). Apesar disso, alguns 

usuários diários não tornam- se dependentes ou desejam parar o consumo. A 

maioria dos usuários não torna-se dependente e uma minoria desenvolve uma 

síndrome de uso compulsivo semelhante à dependência de outras drogas 

(Rosenberg, 2001). 
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 Nicotina 

Com relação a nicotina, notou-se que 67,00%, dos pacientes fizeram 

uso desta droga pelo menos uma vez na vida. Destes 65,10% tornaram-se 

dependentes. Os mecanismos fisiológicos que podem explicar este número 

são semelhantes àquelas das outras drogas de abuso. O efeito reforçador 

positivo da nicotina é decorrente da ativação de um substrato neurobiológico 

reforçando o sistema de recompensa levando a repetição de tais estímulos o 

que permite explicar o alto número de pacientes que tornaram-se 

dependentes (Domanico, 2006).  

Está bem estabelecido que o consumo de tabaco pode acarretar a 

dependência fisiológica e alterações comportamentais (Rocha, et al. 2010). 

Halty et al. analisaram 301 questionários de indivíduos adultos de ambos os 

sexos em tratamento para dependência em drogas. Os resultados apontaram 

que 54,9% pertenciam ao grupo de elevada dependência nicotínica e esta 

estava associada a consumo diário de cigarros. 

 

Tabela 3: Distribuição dos pacientes com relação ao uso na vida, uso atual e dependência em 
drogas, CAPS AD Sergipe, Janeiro a Outubro de 2013. 

Droga de abuso Uso na vida  Dependência 

 f(%) f(%) 

Nicotina 69 (67,00) 45 (65,10) 

Álcool  103 (100,00) 83 (80,58) 

Maconha  42 (40,78) 8 (19,04) 

Cocaína / Crack 52 (50,48) 45 (86,53) 

 

 Múltiplas drogas 

Quanto ao uso de múltiplas drogas (Figura 1), 61,16% dos pacientes 

utilizam mais de uma droga, em associação ou de forma intercalada. Esse 

padrão de consumo é diagnosticado pelo CID 10 como F-19 - Transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de 

outras substâncias psicoativas.  

O consumo de várias substâncias psicoativas no mesmo período é um 

hábito comum entre os dependentes, estando esta combinação de 

substâncias muitas vezes associada a um método para conter a fissura 

(intenso desejo de utilizar uma dada substância) ou a síndrome de abstinência 
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provocada por outra droga (Sayette et al., 2000; Borini, et al., 2003; Carline et 

al., 2006). A partir da premissa de que cada droga apresenta um mecanismo 

de ação específico no SNC que pode levar ao desenvolvimento de um quadro 

clínico característico, é fundamental a correta identificação dessas 

substâncias para o correto diagnóstico e, consequentemente, um plano 

terapêutico apropriado, com intervenções específicas para cada caso (Borini, 

et al., 2003). 

 

Figura 2: Distribuição dos pacientes (N= 103) com relação à dependência em uma ou múltiplas 
drogas dos CAPS AD Sergipe, Janeiro a Outubro de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*COC = COCAÍNA 

 

6.2.2. Início do uso  

 

No que concerne ao início de uso das drogas de abuso foi possível 

identificar que o primeiro contato com as drogas ocorreu na pré adolescência 
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(40,78%) e na adolescência (34,95%) (Tabela 4). A dependência acomete 

indivíduos em qualquer faixa etária; contudo, é nesta fase que grande parte 

da população entra em contato pela primeira vez com algum tipo de 

substância psicoativa (Almeida et al., 2007; Calvacante et al., 2008). Sendo a 

pré e a adolescência marcada por novas descobertas e transformações no 

âmbito biológico, social e psicológico, ela é um período crítico, no qual o 

adolescente exige sua individualidade e autonomia, tende à autoafirmação e 

desafia a autoridade dos pais (Calvacante et al., 2008). O ensejo que estimula 

o púbere ao primeiro contato com as drogas é diverso.  

Uma pesquisa realizada com 134 usuários, que buscou identificar 

esses motivos, revelou que 91,8% utilizaram drogas para fugir dos problemas, 

87,3% por curiosidade, 82,1% por alguma revolta pessoal e 77,6% por 

influência dos parceiros (Pratta, Santos, 2009). Além disso, estudos 

evidenciam que a família faz parte da prevenção primária de diversas 

psicopatologias, entre elas a dependência a drogas de abuso. Por ser a 

primeira referência do indivíduo, ela pode minimizar ou acrescer as 

consequências da exposição aos fatores de risco (Martins, Pillon, 2008). 

Quanto à substância psicoativa, o presente estudo revelou que o álcool 

(70,87%) e a nicotina (18,46%) tiveram a maior prevalência no que concerne 

ao primeiro contato. Tais drogas por serem lícitas fazem parte do cotidiano 

familiar e social dos adolescentes, pois o uso dessas substâncias está 

associado aos hábitos comemorativos (Almeida et al., 2007). Entretanto, os 

púberes, além de fisicamente, eles se desenvolvem emocionalmente e 

adotam uma conduta vigente no meio social; portanto, são considerados 

vulneráveis à dependência dessas substâncias.  

Além do mais, o consumo excessivo de drogas lícitas, mesmo 

socialmente aceito, traz severos agravos à saúde podendo, de acordo com 

alguns autores, ser porta de entrada para o consumo de drogas ilícitas 

(Bessa, 2010; Martins et al., 2008).  

Foi observado ainda, que cerca de 10% dos entrevistados iniciaram o 

consumo de drogas com substâncias ilícitas. Este perfil é caracterizado 

geralmente por adolescentes, e embora este comportamento possa envolver 

familiares, a maior parte desse contato dá-se fora do ambiente familiar, 
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principalmente com colegas de escola, amigos e vizinhos (Almeida et al., 

2007). 

 

Tabela 4:Distribuição dos pacientes com relação à idade de início de uso e primeira droga 
utilizada (N=103) CAPS AD Sergipe, Janeiro a Outubro de 2013. 

Idade (anos) Álcool 
COC/ 

Crack 
Maconha Nicotina Total 

 f(%) f(%) f(%) f(%) f(%) 

05 ┤09 10 (9,70) - - 6 (5,83) 16 (15,53) 

10 ┤14 28 (27,18) 1 (0,97) 7 (6,80) 6 (5,83) 42 (40,78) 

15 ┤19 26 (25,25) - 3 (2,90) 7 (6,80) 36 (34,95) 

20 ┤29 9 (8,74) - - - 9 (8,74) 

Total 73 (70,87) 1 (0,97) 10 (9,70) 19 (18,46) 103(100) 

 

6.2.3. Adesão ao tratamento 

 

De acordo com a Figura 2, cerca de 85,44% dos pacientes já foram 

tratados no mínimo uma vez para o tratamento da dependência em álcool 

e/ou drogas, antes do tratamento atual.  

Este comportamento já havia sido observado em estudo realizado no 

município do Rio Grande do Sul, cujos resultados demonstram que 53,45% 

dos usuários não permanecem em tratamento na instituição, apesar de haver 

grande procura pelo serviço (Pelisoli, Moreira, 2005). A continuidade do 

tratamento para dependentes de álcool e outras drogas pode ser considerada 

um percurso difícil de atingir, pois muitos o iniciam, e à medida que obstáculos 

como recaídas e dificuldades em permanecerem abstêmios surgem, poucos 

conseguem permanecer em tratamento sem fazer uso da substância 

psicoativa. Monteiro e colaboradores (2011) e Figlie e colaboradores (2010) 

apontam que as mudanças positivas são observadas após três meses de 

tratamento, destacando, entretanto, que os maiores percentuais (30%) de 

abandono acontecem neste período.  
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Figura 3: Distribuição dos pacientes segundo frequência de tratamentos recorrentes em 
unidade psiquiátrica (N = 103) dos CAPS AD, Janeiro a Outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro dado relevante é que somente 51,45% afirmaram que participam 

regularmente das reuniões promovidas pelo CAPS AD. Observou-se ainda 

que 61,44% dos pacientes em tratamento para dependência de álcool fazem 

uso regular desta droga. É importante ressaltar que “uso regular” refere-se ao 

consumo de 5 drinques (homem) ou 4 drinques (mulher) por dia, pelo menos, 

3 ou + dias por semana (OMS, 1993).  

Ainda neste sentido cerca de 80,00% dos pacientes em tratamento 

para dependência de cocaína / crack fazem uso regular (duas ou três vezes 

por semana) desta droga e 87,50% dos pacientes em tratamento para 

dependência em maconha fazem uso regular dessa substância. Ainda neste 

sentido, cerca de 91,11% dos dependentes em nicotina permanecem 

fumando, mesmo estando em tratamento.   

Apesar do esforço do governo com implantação de tratamentos na 

comunidade com os CAPS AD, ainda é grande o número de pacientes (66%) 

que desistem antes do término do tratamento (Scaduto et al., 2009).  

Tal ocorrência é altamente prejudicial aos usuários de álcool e outras 

drogas, uma vez que a eficácia de qualquer tratamento depende estritamente 

de sua adesão (Rabenda, Reginster, 2010). 

Ainda, segundo Fikri-Benbrahim e colaboradores (2009), a não adesão 

é um fenômeno que constitui um grande problema para o tratamento, 

especialmente de doenças crônicas. Leite e Vasconcellos (2003) afirmam que 
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o sucesso da terapia – a cura, controle ou prevenção de uma patologia – 

depende da adesão ao tratamento.  

 

Tabela 5: Distribuição dos pacientes segundo adesão ao tratamento em unidade psiquiátrica (N 
= 103) dos CAPS AD, Janeiro a Outubro de 2013. 

Participa das reuniões regularmente 
SIM 

f(%) 

NÃO 

f(%) 

 53 (51,45) 50(48,55) 

Uso atual de drogas de abuso para 

qual está sendo tratado 

  

Nicotina 41 (91,11) 4 (8,89) 

Álcool 51 (61,44)  32 (38,56) 

Maconha 7 (87,50) 1 (12,50) 

Coc/ Crack 36 (80,00) 9 (20,00) 

 

6.3. Comportamentos de risco 

 

6.3.1.  Atos ilícitos 

 

No que concerne aos comportamentos de risco foi possível identificar 

que o 55,34% conduziam frequentemente veículo motor sob efeito de álcool 

e/ou drogas e 63,10% haviam sido presos ou detidos pelo menos uma vez na 

vida (Tabela 6).  

Neste sentido, estudos têm demonstrado que, como um efeito 

específico do uso sistemático de substâncias psicoativas, o indivíduo tende a 

diminuir sua visão crítica referente a riscos específicos associados ao 

consumo sistemático de drogas de abuso e os riscos de saúde em geral. Essa 

diminuição geral da crítica, produz uma baixa percepção de risco tanto no 

âmbito físico, como moral e social.  

Por sua vez, essa baixa percepção de risco favorece ao usuário de 

drogas a participação em condutas ou situações de risco, tais como a prática 

de atos ilegais (Scott, 2013).  
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Tabela 6: Distribuição dos pacientes segundo comportamento de risco (N = 103), CAPS AD, 
Janeiro a Outubro de 2013. 

Dirigiu (veículo motor) embriagado 
ou drogado 

F (%) 

SIM 57 55,34% 

NÃO 46 44,66% 

Foi Detido e/ou preso na vida   

SIM 65 63,10% 

NÃO 38 36,90% 

 

Com relação as principais infrações cometidas, estão os crimes 

violentos (33,33%) e venda e produção de drogas (18,28%), seguido de roubo 

(16,13%) e porte de drogas (8,60%). Este resultado mostra que a violência 

resultante do abuso de drogas é geralmente experimentada em três formas: 

farmacológica, predatória, e organizada.  

A violência farmacológica ocorre quando um medicamento provoca 

tanto uma estimulação direta de raiva neurobiológica ou mudanças profundas 

na percepção e funcionamento psíquico, o que resulta em explosões violentas 

(Mieczkowski, Bennett, 1994). A prevalência deste tipo de violência pode ser 

observada no presente estudo onde cerca de 33,33% foram detidos por 

crimes violentos. 

Ainda neste sentido, a ligação entre o status ilegal e o uso compulsivo 

da droga leva a uma substancial pressão financeira para conseguir dinheiro 

para a compra da mesma resultando na violência predatória que está 

associada com os crimes cometidos por usuários de drogas para financiar o 

seu consumo de drogas (Mieczkowski, Bennett, 1994). Sendo assim, 

podemos notar que cerca de 16,13% foram condenados devido a roubos 

cometidos com finalidade de manter o consumo de drogas. 

Além disso, o status ilegal da droga significa que a sua produção e 

distribuição oferecem uma oportunidade para o tráfico de drogas surgindo 

assim a violência organizada surge da concorrência de várias organizações 

criminosas envolvidas na fabricação de drogas, importação ou distribuição, 

sendo que estes utilizam de métodos violentos para conduzir e regular o seu 

negócio de drogas (Mieczkowski, Bennett, 1994). Claramente observado na 

presente pesquisa, onde 18,28% foram detidos acusados de venda e 

produção de drogas e 8,60% por porte de drogas. 
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Figura 4: Distribuição dos pacientes segundo infração cometida (N = 65), CAPS AD, Janeiro 

a Outubro de 2013. 

 

 
6.3.2. Transtorno de personalidade e substâncias 

psicoativas 
 

Mediante o alto número de pacientes que cometeram atos ilegais, 

discutiremos o transtorno de personalidade antissocial, que é considerado um 

dos fatores responsáveis pela associação entre uso de substâncias e 

criminalidade, principalmente devido ao comportamento impulsivo desses 

indivíduos, que apresentam prejuízo na capacidade de inibir condutas e 

impulsos (Swann et al, 2009; Sacks et al, 2009; Andrade, 2008). 

No presente estudo foi observado uma correlação significativa (p<0,05) 

entre o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial (43,69%) e um 

padrão de comportamento voltado a atos ilícitos nos usuários de substâncias 

psicoativas (63,10%) (Tabela 7).  

O transtorno de personalidade antissocial (TPAS), ou dissocial, 

descrito pela décima edição do Código Internacional de Doenças (CID-10)10 

e também pelo DSM-IV-TR é caracterizado pelo comportamento impulsivo do 

indivíduo, desprezo por normas sociais, e indiferença aos direitos e 

sentimentos dos outros. Os indivíduos portadores deste transtorno são 
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incapazes de manter relacionamentos, embora não apresentem dificuldade 

em iniciá-los. Apresentam propensão para culpar os outros ou oferecer 

racionalizações plausíveis para comportamentos que podem culminar em 

conflito com a sociedade. Sua postura é muitas vezes arrogante e 

frequentemente há falta de empatia no discurso (OMS,1993). 

Corroborando com nosso estudo, uma pesquisa realizada com 

população prisional americana apontou que 35% dos 320 entrevistados 

apresentavam transtorno de personalidade antissocial de acordo com os 

critérios do Mini International Interview (M.I.N.I.) 69,70% dos usuários de 

álcool com transtorno de personalidade antissocial tendem a iniciar o uso 

abusivo precocemente e a apresentar maiores índices de disfunções sociais 

e laborais associadas à ingesta alcoólica (Field, Cox, 2008). 

Neste sentido, estudos discutem a diminuição da quantidade de 

serotonina em indivíduos com transtorno antissocial, o que é indicado por 

quantidades menores do metabólito da serotonina, o ácido penta-

hidroxidoindolacético, no líquor desses indivíduos. Essa alteração poderia 

explicar uma maior vulnerabilidade desses indivíduos aos efeitos do álcool 

sobre o comportamento agressivo explicando assim os resultados 

encontrados na presente pesquisa (Ball et al, 2005). 

Ainda neste sentido, foi observado em estuco que em usuários de 

cocaína, há maior porcentagem de criminosos entre os que apresentam 

comorbidade com transtorno de personalidade antissocial. Além disso, estes 

tendem a ser mais agressivos e a apresentar comportamento mais violento 

que os indivíduos que não apresentem esta comorbidade (Grella, 2008) 

 

Tabela 7: Correlação entre transtorno de personalidade antissocial e atos ilegais, (N = 103), 
CAPS AD, Janeiro a Outubro de 2013. 

 Cometeu ato ilícito P valor 

Transtorno de personalidade 
antissocial  

SIM 

f (%) 

NÃO 

f (%) 

Total 

f (%) 

0,000 

SIM 

f (%) 
43 (41,75) 2 (1,94) 45 (43,69) 

NÃO 

f (%) 
22 (21,35) 36 (34,96) 58 (56,31) 

Total 

f (%) 
65 (63,10) 38 (36,90) 103 (100) 
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6.3.3.  Risco de suicídio e comorbidade psiquiátrica 

 

No que concerne ao risco de suicídio foi possível identificar correlação 

significativa (p<0,05) entre a presença de comorbidade psiquiátrica (85,43%) 

e risco de suicídio (63,10%).  

Com base no questionário diagnóstico Miniplus o risco de suicídio foi 

avaliado na amostra estudada. A partir dos dados coletados cerca de 63,10% 

pacientes comórbidos apresentavam risco de suicídio (Tabela 8).    

 Baseado neste fato foi possível verificar que estudos internacionais 

apontam associação entre comorbidades e tentativas de suicídio, destacando 

o episódio depressivo maior, uso/dependência de álcool e outras drogas 

(Borges et al., 2008; Nock, Kessler, 2006).  

Wunderlich e colaboradores (1998) encontraram um risco para 

tentativa de suicídio 3,5 vezes maior entre os participantes de seus estudos 

com dois diagnósticos de transtornos mentais, do que os sem diagnóstico, de 

6,4 vezes para aqueles com três diagnósticos e, ainda, um risco 18 vezes 

maior entre aqueles com mais de três diagnósticos. 

Além disso, o abuso de álcool e/ou drogas possui um papel importante 

no suicídio. O risco de suicídio é até 60 vezes, em pessoas com dependência 

de álcool e até 20 vezes, na dependência de drogas (Harris & Barraclough, 

1997). 

 

Tabela 8: Correlação entre risco de suicídio e comorbidade psiquiátrica, (N = 103), CAPS AD, 
Janeiro a Outubro de 2013. 

Risco de suicídio 

Comorbidade Psiquiátrica 

P valor SIM 

f (%) 

NÃO 

f (%) 

Total 

f (%) 

SIM 

f (%) 
65 (63,10) 0 (0) 65 (63,10) 

0,000 
NÃO 

f (%) 
23 (22,33) 15 (14,56) 38 (36,89) 

Total 

f (%) 
88 (85,43) 15 (14,54) 103 (100) 
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6.4. Transtornos psiquiátricos e dependência em drogas de 
abuso 

 
Dos pacientes investigados 85,44% apresentaram comorbidade 

psiquiátrica. Os diagnósticos psiquiátricos mais observados na amostra foram 

o episódio depressivo maior (69,9%) e o transtorno de ansiedade 

generalizada (63,10%) (Tabela 9). Tais dados corroboram com estudos que 

revelam que os transtornos de humor, como a depressão e os transtornos de 

ansiedade são prevalentes entre as comorbidades psiquiátricas associada à 

dependência em drogas de abuso (Aragão et al.,2009; Zaleski et al., 2006). 

Também foram observados no estudo, porém com menos frequência, outros 

diagnósticos psiquiátricos tais como Transtorno afetivo bipolar (47,57%), 

Transtorno da personalidade (43,68%), Síndrome psicótica (43,68%), 

Transtorno de estresse pós- traumático (36,89%), Transtorno de Pânico 

(31,06%), Agorafobia Atual (33,98%), Fobia social (19,41%), Transtorno 

obsessivo compulsivo (22,33%) (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Distribuição dos pacientes segundo diagnóstico psiquiátrico (N = 88), CAPS AD, 
Janeiro a Outubro de 2013. 

Diagnóstico Psiquiátrico F (%) 

Episódio depressivo maior 72 69,9% 

Transtorno de ansiedade generalizada  
 

65 63,10% 

Transtorno afetivo bipolar 49 47,57% 

Transtorno da personalidade 45 43,68% 

Síndrome psicótica 45 43,68% 

Transtorno de estresse pós- traumático 38 36,89% 

Transtorno de Pânico 32 31,06% 

Agorafobia Atual 35 33,98% 

Fobia social  
 

20 19,41% 

Transtorno obsessivo compulsivo 23 22,33% 

 

6.4.1.    Transtornos psiquiátricos e dependência em álcool  

 

Os resultados descritos na Tabela 1 apontam correlação significativa 

(p<0,05) entre a dependência de álcool e transtorno depressivo maior 

(63,10%), transtorno bipolar (33,98%) e transtornos de ansiedade (31,06%). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_afetivo_bipolar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_afetivo_bipolar
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Estes resultados são explicados mediante ao fato que o álcool exerce uma 

perturbação na atividade neuronal. O álcool etílico inibe a atividade de várias 

regiões cerebrais, entretanto, em determinadas áreas, como área tegmental 

ventral, substância nigra (Shetty et al., 1993) e núcleo accumbens, ricas em 

dopamina, o etanol aumenta a atividade espontânea, talvez por pura 

desinibição, já que o etanol é estritamente depressor.  

Provavelmente, esta ativação nestas regiões medeia às propriedades 

de reforço relacionadas à dopamina (Koob, 1992). As ações do etanol sobre 

o sistema dopaminérgico parecem ativar indiretamente vias serotoninérgicas, 

uma vez que podem ser atenuadas por antagonistas do receptor 5-HT3 

(Carboni et al., 1989; Alderazi & Brett, 2007). A relação entre etanol e 

receptores 5-HT3 também tem sido demonstrada em trabalhos centrados na 

teoria de que baixos níveis de 5-HT no cérebro podem ser um fator de risco 

para o alcoolismo e tem sido implicado na etiologia de vários transtornos 

mentais, entre eles transtornos de ansiedade, depressão e transtornos 

relacionados ao controle do impulso, fato este que estão em conformidade 

com os dados mostrados em nosso estudo (Matsuzawa et al., 1999; Myers & 

Veale, 1968, Babu et al, 2009). 

Ainda corroborando com nosso estudo, outras pesquisas 

epidemiológicas têm demonstrado que a dependência em álcool é comórbida 

à depressão (Hasin et al., 2007, Grant. 2008). Essa comorbidade aparente 

pode ser explicada de duas maneiras. Em primeiro lugar, uma série de 

estudos têm encontrado evidências de influências genéticas e ambientais 

compartilhadas na comorbidade de dependência em álcool e depressão 

(Prescott et al., 2000; Liu et al., 2004). Por outro lado, alguns autores têm 

sugerido que a dependência em álcool aumenta o risco de depressão (Wang, 

Patten, 2002)  

Além do presente estudo, outros trabalhos recentes também associam 

o abuso do álcool aos transtornos bipolares (Hermens et al., 2013, Rakofsky, 

Dunlop, 2013). Esse transtorno tem sido o mais frequentemente relacionado 

com álcool ou abuso de drogas quando comparado à com outros transtornos 

psiquiátricos primários, podendo ter uma das maiores associações com 

alcoolismo (Merikangas et al.,2008).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib24
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib24
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Estudos revelam também que o consumo de álcool está associado a 

um nível de espécies reativas de oxigênio no SNC causando uma mudança 

no substrato neurobiológico que leva a mais grave perturbação do humor, 

(Rakofsky, Dunlop, 2013). 

 

6.4.2. Transtornos psiquiátricos e dependência em 

Coc/Crack 

 

No presente estudo foi observado ainda correlação significativa 

(p<0,05) entre a dependência em cocaína e/ou crack com a presença dos 

seguintes transtornos: episódio depressivo maior, transtorno obsessivo 

compulsivo, síndrome psicótica e transtorno de ansiedade generalizada.  

Além do presente estudo, outras pesquisas associam o uso de cocaína 

com uma grande variedade de distúrbios mentais. Vários estudos em 

populações gerais e clínicos podem explicar tais resultados (Chen et al., 2011; 

Herrero et al., 2011; Kessler, 2011; Chan et al., 2008; Thomasius et al., 2010).  

O efeito primário da cocaína está relacionado ao bloqueio competitivo 

do transportador de dopamina (DAT). O bloqueio deste mecanismo aumenta 

a concentração de dopamina extracelular na fenda sináptica e resulta na 

ativação contínua de receptores dopaminérgicos da família D1 e da família 

D2. A perda funcional de DAT através da inibição farmacológica resulta em 

profundas modificações fisiológicas e comportamentais. A função alterada de 

DAT ou da sua densidade está implicada em vários tipos de psicopatologia 

incluindo depressão, suicídio, ansiedade, agressão e esquizofrenia. 

Associações entre os polimorfismos genéticos do DAT e as disfunções 

humanas incluem o TDAH e conseqüências no abuso de cocaína e de álcool 

(Belforte et al., 2010). 

Ainda neste sentido, a associação entre dependência em coc/crack 

observada em nosso estudo, pode ser explicada por outros mecanismos 

fisiológicos, já que a cocaína como agente psicoestimulante também pode 

afetar outros circuitos neuroquímicos como, por exemplo, os envolvidos com 

a ativação de receptores glutamatérgicos do córtex cerebral. A regulação da 

ativação de receptores glutamatérgicos está envolvida em diversas patologias 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503271300476X#bib24
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como esquizofrenia (Belforte et al, 2010), ansiedade (Duvoisin et al, 2010) e 

depressão (Lesage, Steckler, 2010). Vários estudos têm mostrado que, na 

dependência à cocaína, o glutamato, no circuito mesocorticolímbico, é um 

importante componente para a ocorrência da sensibilização comportamental 

à droga (Herrero et al., 2011; Thomasius et al., 2010; Silva et al.,2010).  

Indivíduos com transtorno devido ao uso de substâncias psicoativas e 

transtorno depressivo maior desenvolvem um grande número de resultados 

negativos, incluindo pior qualidade de vida, maiores taxas de incapacidade e 

um maior risco de suicídio (Saatcioglu et al., 2008, Glasner-Edwards et 

al.,2008). 

Além do presente estudo, outros associam o transtorno de ansiedade 

e uso de cocaína. Assim, usuários de cocaína que procuram tratamento 

também relatam níveis significativos de ansiedade. A ansiedade é também 

uma característica clínica proeminente durante a fase de abstinência da 

retirada da cocaína sendo considerada como um fator de risco para a 

ocorrência de paranoia induzida por cocaína (Valentiner et al., 2004; Kolodziej 

et al., 2005; Wu, Howard, 2007). 

Além disso, o consumo crônico de cocaína pode induzir sintomas 

psicóticos transitórios, expressa em paranoia ou alucinações. O termo 

psicose induzida por cocaína tem sido usado para descrever esta síndrome. 

Estes sintomas desaparecem normalmente com a abstinência (Mahoney et 

al., 2008). Além disso, têm-se observado que indivíduos dependentes de 

drogas que apresentem paranoia induzida por cocaína possuem maior risco 

de desenvolver um transtorno psicótico (Mathias et al., 2008). 

Adicionalmente, obsessões e compulsões têm sido relacionadas com 

o desenvolvimento e manutenção de transtornos relacionados ao uso de 

cocaína. Sendo assim, evidências clínicas tem demonstrado uma associação 

entre o uso crônico de cocaína e comportamento de forrageamento 

compulsivo (ou seja, a digitalização ritualística de ambiente para peças mal 

colocadas de cocaína) (Crum, Anthony, 1993). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547212000025#bb0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547212000025#bb0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460311002383#bb0040


 

 

52 
 

6.4.3. Transtornos psiquiátricos e dependência em 

maconha 

 

Dentre os dependentes de maconha, houve correlação (p<0,05) entre 

transtorno bipolar, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo. A 

maconha é a substância ilícita mais usada entre os indivíduos com transtorno 

bipolar (Agrawal et al., 2011) e até 38 % desses indivíduos fazem uso indevido 

de maconha (Etain et al., 2012). O abuso dessa substância tem sido 

particularmente elevado entre pacientes bipolares jovens e o uso crônico de 

maconha está associado com maior gravidade da doença (Dell'Osso et al., 

2011) 

Além disso, estudos corroboram com os resultados da nossa pesquisa 

e revelam que o uso de elevadas doses de maconha pode promover níveis 

elevados de sintomas de ansiedade e induzir ataques de pânico, sob certas 

condições, ou entre determinados indivíduos (Hollister, 1986). Estudos 

subsequentes têm fortalecido a confiança de que o uso de maconha mais 

frequente e problemas mais graves devido ao uso de maconha pode estar 

relacionada com um aumento do risco de ataques de pânico (Hall et al., 1994; 

Thomas , 1996 e Tunving, 1985).  

Por exemplo, Hathaway constatou que, entre os usuários semanais de 

maconha (n = 104), cerca de 40% relataram ter tido pelo menos um ataque 

de pânico relacionado ao uso. Alguns estudos também mostram aumento 

significativo do metabolismo no córtex pré-frontal, similar àquele encontrado 

em dependentes de outras substancias e em pacientes com transtorno 

obsessivo compulsivo.  

Uma explicação fisiológica para os resultados da nossa pesquisa, 

envolvem o sistema canabinóide que atua na neurobiologia de diversas 

condições neuropsiquiátricas. Alguns estudos demonstraram que os 

agonistas CB1 induzem efeitos ansiolíticos. Os receptores canabinóides 

estão significativamente presentes em estruturas possivelmente envolvidas 

na fisiopatologia da síndrome psicótica, tais como o córtex pré-frontal, 

hipocampo e núcleo acúmbens. Além disso, tanto o uso da Cannabis sativa 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395607001860#bib15
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395607001860#bib13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395607001860#bib32
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395607001860#bib34
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quanto a administração de 9-THC (ou de outros agonistas CB1) pode induzir 

efeitos psicotomiméticos (Zuardi et al., 2008). 

Ou seja, uso persistente estaria relacionado à possível desregularão 

duradoura do sistema canabinóide e outros sistemas neurotransmissores. 

Inúmeros fatores poderiam explicar a associação entre uso de maconha e 

quadros psicóticos, mas não existem conclusões definitivas sobre o assunto, 

havendo a tendência a uma explicação multifatorial (Zuardi et al., 2008). 

 

6.4.4. Transtornos psiquiátricos e dependência em 

nicotina 

 

Com relação a nicotina, apesar da associação entre tabagismo e 

transtornos psiquiátricos está bem estabelecida para as populações adultas 

(Ilomäki et al., 2008, Berlin et al., 2010, Aubin et al., 2011, Boden et al., 2008, 

Hughes, 2008, Kessler et al., 2009) não houve correlação estatisticamente 

significativa com nenhum dos transtornos avaliados. 

Sendo assim, a coexistência desses distúrbios psiquiátricos representa 

um grande desafio para aqueles que prestam serviços psiquiátricos e, apesar 

dos encargos clínicos e sociais causados por este complexo agravo à saúde, 

pesquisas nesta área ainda são insuficientes (Najt et al., 2011).  

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871609001367#bib25
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0100
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0535
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763411001175#bib0600
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Tabela 10: Correlação entre diagnósticos psiquiátricos e dependência em drogas de abuso, (N = 88), CAPS AD, Janeiro a Outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

+: Associação significativa pelo teste Exato de Fisher. 

 

 

 

 

  

 

Droga de 

Abuso 

Episódio depressivo 

maior 

Transtorno de 

Pânico 

Transtorno 

obsessivo 

compulsivo 

Síndrome psicótica Transtorno bipolar 
Transtorno de 

ansiedade 

 f(%) P f(%) P f(%) P f(%) p f(%) p f(%) p 

Álcool 65 (63,10) 0,00 27(26,21) 0,514 19(18,44) 1,00 34 (33,00) 0,256 35(33,98) 0,02 32 (31,06) 0,032 

Coc/Crack 26 (25,24) 0,018 13 (12,62) 0,674 17(16,50) 0,001 27(26,21) 0,030 31(30,09) 0,00 34 (33,00) 0,00 

Maconha 06 (5,82) 1,00+ 08 (7,76) 0,00+ 06(5,82) 0,001+ 07 (6,79) 0,20+ 05(4,85) 0,473+ 05 (4,85) 0,292+ 

Nicotina 33 (32,03) 0,504 11 (10,67) 0,201 07(6,79) 0,146+ 18 (17,47) 0,506 18(17,47) 0,175 19 (18,44) 0,791 
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7. Limitações e Pontos fortes 
 

Dentre as limitações deste estudo encontra-se o delineamento 

transversal onde as associações relatadas não possuem quaisquer 

implicações causais. Além disso, este estudo foi realizado em centros de 

atenção psicossocial e os resultados não podem ser generalizados para a 

população em geral. Fatores relacionados ao comportamento de busca de 

saúde pode ser responsável por algumas das associações encontradas, 

devido ao viés da seleção. Ainda neste sentido, tendo em vista o número 

limitado de mulheres na amostra, as diferenças de gênero não são 

conclusivas. Sendo assim, há muitos dados na literatura que suporta uma 

maior prevalência de transtornos mentais em mulheres. São necessários mais 

estudos que exploram essa linha de pesquisa.  

Por outro lado, este estudo tem pontos fortes importantes, incluindo a 

avaliação completa de diagnóstico, a representatividade clínica da amostra, e 

a novidade de estimar coocorrência de comorbidade psiquiátrica em 

pacientes tratados nos CAPS AD de Sergipe. Em suma, acreditamos que o 

este trabalho e os procedimentos de avaliação maximizam a probabilidade de 

fornecer diagnóstico bem ajustado no perfil dos pacientes segmentados.  
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8. Conclusões 

 

Após análise dos resultados, podemos concluir que a amostra do 

estudo foi caracterizada por indivíduos do gênero masculino, idade média de 

37,9 anos e faixa etária predominante entre 30 a 59, quanto a escolaridade, 

a maioria possuía até o ensino fundamental, destacando-se o alto número de 

analfabetos, eram solteiros e estavam desempregados ou não tinham um 

vínculo trabalhista formal. Neste contexto, o consumo diário de drogas pode 

ter contribuído para a baixa escolaridade e o afastamento do mercado de 

trabalho. O atual estudo ainda permitiu observar, no que concerne a 

comportamentos de risco, a condução veicular sob efeito de drogas e prisão 

ou detenção foram os mais frequentes. 

Após análise dos resultados, foi possível concluir que a dependência 

em drogas de abuso atingiu negativamente diversos âmbitos da vida da 

população estudada, iniciando-se precocemente na pré-adolescência e 

adolescência sendo o álcool e a nicotina as drogas de maior prevalência no 

presente estudo.  

Quanto à substância psicoativa, a pesquisa revelou que o álcool e em 

segundo a nicotina tiveram a maior prevalência no que concerne ao primeiro 

contato corroborando com diversos outros estudos nos quais as drogas licitas 

são utilizadas de forma indiscriminada pela sociedade em geral. 

Portanto, entende-se que as ações direcionadas à população devem 

ser de caráter preventivo, que visem à prevenção ao uso de drogas na 

adolescência, com abordagens diferenciadas e mais precoces, que amparem 

o usuário antes da instalação da síndrome de dependência, evitando perdas 

na vida na fase adulta. 

Complementarmente, concluiu-se os pacientes em sua maioria eram 

dependentes de múltiplas drogas seguidos por dependentes somente de 

álcool e somente cocaína e/ou crack. 

 Adicionalmente, a grande maioria apresentou diagnóstico de 

comorbidade psiquiátrica sendo o transtorno depressivo maior e transtornos 

de ansiedade os mais diagnosticados entre os pacientes em tratamento. 

Outros diagnósticos psiquiátricos também foram observados, tais como:  
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transtorno afetivo, transtorno da personalidade síndrome psicótica, transtorno 

de estresse pós- traumático, transtorno de pânico, agorafobia atual, fobia 

social e transtorno obsessivo compulsivo.  

Mediante os resultados observamos a dependência em álcool pode ser 

correlacionada com a presença de outros distúrbios tais como: transtorno 

depressivo maior, transtorno bipolar e transtornos de ansiedade. Dentre os 

dependentes em cocaína e/ou crack os transtornos que correlacionavam-se 

positivamente foram episódio depressivo maior, transtorno obsessivo 

compulsivo, síndrome psicótica e transtorno de ansiedade generalizada e 

dentre os dependentes de maconha eram o transtorno bipolar, transtorno de 

pânico, transtorno obsessivo compulsivo. 

Portanto, os profissionais da área de saúde precisam estar em sintonia 

com a possibilidade de doenças coexistentes, avaliando regularmente a sua 

presença em todos os pacientes, bem como, estar preparado para enfrentar 

os desafios do tratamento necessário para atender às suas necessidades 

especiais. 
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10. APÊNDICES 

 

Apêndice I 

 

Mini- Plus 

A. EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR 

 

 

 

 
 
 A3) Durante as duas últimas semanas, quando se sentia deprimido(a) / sem interesse 
pela maioria das coisas: 
 
a) O seu apetite mudou de forma significativa, ou o seu peso aumentou ou diminuiu sem que 
o tenha desejado ? (variação de + 5% ao longo do mês)  
 
b) Teve problemas de sono quase todas as noites (dificuldade em pegar no sono, acordar no 
meio da noite ou muito cedo, dormir demais)? 
 
c) Falou ou movimentou-se mais lentamente que de costume ou pelo contrário, sentiu-se 
agitado(a) e incapaz de ficar sentado quieto, quase todos os dias? 
 
d) Sentiu-se a maior parte do tempo cansado(a), sem energia, quase todos os dias?  
 
e) Sentiu-se sem valor ou culpado(a), quase todos os dias? 
 
f) Teve dificuldade em concentrar-se ou em tomar decisões, quase todos os dias?. 
 
g) Teve, por várias vezes, pensamentos ruins como, por exemplo, pensar que seria melhor 
estar morto(a) ou pensar em fazer mal a si mesmo(a) ? 
 

A4) RESPONDER:     HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM A3 ?  

(ou 4 se A1 OU A2 = “NÃO”) 
 
SE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR ATUAL: 
 
A5a) Ao longo da sua vida, teve outros períodos de 2 semanas ou mais, em que se sentiu 
         deprimido (a) ou sem interesse pela maioria das coisas e durante os quais teve os 
         problemas dos quais falamos [ SINTOMAS EXPLORADOS DE A3a  à  A3g ]? 

 
      b) Desta vez, antes de se sentir deprimido(a) e/ou sem interesse pela maioria das coisas, 
             sentia-se bem desde há pelo menos dois meses? 
 
 

A5b É COTADA SIM ? 

 
 
 

A1) Nas duas últimas semanas, sentiu-se triste, desanimado(a), deprimido(a), durante a maior 
parte do dia, quase todos os dias? 

 

A2) Nas duas últimas semanas, teve o sentimento de não ter mais gosto por nada, de ter  

perdido o interesse e o prazer pelas coisas que lhe agradam habitualmente?  

 

A1 OU A2 SÃO COTADAS SIM ? 
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EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR COM CARACTERÍSTICAS MELANCÓLICAS  

SE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR ATUAL (A4 = SIM), 
EXPLORAR O SEGUINTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A7)  Durante as duas últimas semanas, quando se sentia deprimido (a) e sem interesse 
pela maioria das coisas: 
 
a) Os sentimentos depressivos que tinha eram diferentes daqueles que se pode sentir quando 
se 
perde uma pessoa querida? 
 
b) Quase todos os dias, sentia-se, em geral, pior de manhã ? 
 
c) Acordava pelo menos duas horas mais cedo do que o habitual, tendo dificuldade em voltar a  
dormir, quase todos os dias? 
 
d) A3c É COTADA SIM (ALTERAÇÕES PSICOMOTORAS)?  
 
e) A3a É COTADA SIM (ALTERAÇÕES DO APETITE / DO PESO)?  
 
f) Sentia-se excessivamente culpado(a) ou sentia uma culpa exagerada em relação à situação 
que vivia? 
 
 

         HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM A7 ? 
 

 
 

 

B. DISTIMIA 
NÃO EXPLORAR ESTE MÓDULO se o(a) entrevistado(a) apresenta um Episódio 
Depressivo Maior Atual. 
 
 
 
B2)  Ao longo desse período, sentiu-se bem durante mais de 2 meses ? 
 
B3) Desde que se sente deprimido(a) a maior parte do tempo: 
 
a) O seu apetite mudou de forma significativa ? 
 
b) Tem problemas de sono ou dorme demais ?  
 
c) Sente-se cansado ou sem energia ? 
 
d) Perdeu a auto-confiança ? 
 
e) Tem dificuldade em concentrar-se ou em tomar decisões ? 
 
f) Sente-se sem esperança ? 

A6) a)  A2 É COTADA SIM ? 

  

       b) Durante este último período de depressão, quando se sentiu pior, perdeu a capacidade  
de reagir às coisas que antes lhe agradavam ou o (a) alegravam? SE NÃO: Quando acontecia  

alguma coisa agradável, era incapaz de se sentir melhor, mesmo temporariamente? 

 

A6a OU A6b SÃO COTADAS SIM ? 

 

B1) Durante os últimos 2 anos, sentiu-se triste, desanimado, deprimido, a maior parte do tempo ? 
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          HÁ PELO MENOS 2 RESPOSTAS “SIM” EM B3?  
 
B4)  Esses problemas causam - lhe um sofrimento importante ou perturbam de maneira  
seu trabalho e suas relações sociais ? 
 
 

B4 É COTADA SIM? 
 

 
 

C. RISCO DE SUICÍDIO 
Durante o último mês: 
 
C1)    Pensou que seria melhor estar morto (a) ou desejou estar morto (a) ?  
 
C2)   Quis fazer mal a si mesmo (a) ? 
 
C3)   Pensou em suicidar-se ? 
 
C4)   Pensou numa maneira de se suicidar ? 
 
C5)   Tentou o suicídio ? 
 
Ao longo da sua vida: 
 
C6)  Já fez alguma tentativa de suicídio ?  
 
 

HÁ PELO MENOS UM "SIM" DE C1 À C6 ?  
SE SIM, ESPECIFICAR O NÍVEL DO RISCO DE SUICÍDIO:  
C1 ou C2 ou C6 = SIM : LEVE 
C3 ou (C2 + C6) = SIM : MODERADO 
C4 ou C5 OU (C3 + C6) = SIM : ELEVADO 

 
 

D. EPISÓDIO (HIPO)MANÍACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D3)  SE D1b OU D2b = “SIM”: EXPLORAR APENAS O EPISÓDIO ATUAL (últimos 30 dias) 
        SE D1b E D2b = “NÃO” : EXPLORAR O EPISÓDIO MAIS GRAVE (mais de 30 dias) 

 
Quando se sentiu mais eufórico(a), cheio(a) de energia / mais irritável : 
 

 

 

D1a) Alguma vez teve um período em que se sentia tão cheio(a) de energia que  isso lhe causou  

problemas, ou em que as pessoas à sua volta pensaram que não estava no seu estado habitual ? 

 

      SE “SIM” 

b) Sente-se, neste momento, eufórico (a) ou cheio (a) de energia? 

 

D2 a) Alguma vez teve um período em que estava tão irritável que insultava as pessoas, 

gritava ou chegava até a brigar com pessoas que não eram de sua família? 

 

SE “SIM” 

 
      b) Sente-se, excessivamente irritável neste momento? 

 

            D1a OU D2a SÃO COTADAS “SIM” ? 
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a) Tinha a sensação que podia fazer coisas que os outros seriam incapazes de fazer ou que 
você 
 era alguém especialmente importante? 
 
b) Tinha menos necessidade de dormir do que costume (sentia-se repousado com apenas 
poucas 
 horas de sono) ?  
 
c) Falava sem parar ou tão rapidamente que as pessoas não conseguiam compreendê-lo(a) ? 
 
d) Os pensamentos corriam tão rapidamente na sua cabeça que não conseguia acompanhá-los 
? 
 
e) Distraía-se com tanta facilidade que a menor interrupção o fazia perder o fio daquilo que 
estava 
fazendo ou pensando ? 
 
f) Estava tão ativo(a) e agitado(a) que as outras pessoas se preocupavam por sua causa ? 
 
g) Desejava tanto fazer coisas que lhe pareciam agradáveis que não pensava nos  riscos ou 
nos  
problemas que isso poderia causar (gastar demais, dirigir de forma imprudente,  atividade 
sexual ) 
 

HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM D3 
          OU 4 SE D1a = “NÃO” (EPISÓDIO PASSADO) OU D1b = “NÃO” (EPISÓDIO ATUAL) ? 
 
D4) Esses problemas dos quais acabamos de falar já duraram pelo menos uma semana e lhe 
causaram dificuldades em casa, no trabalho / na escola ou você foi hospitalizado(a) por  
causa desses problemas? (COTAR SIM, SE SIM NUM CASO OU NO OUTRO). 
 

D4 É COTADA “NÃO” ? 
  SE SIM, ESPECIFICAR SE O EPISÓDIO É ATUAL (últimos 30 dias) 

               OU PASSADO( mais de 30 dias) 
 

 
 

 
D4 É COTADA “SIM” ? 

   SE SIM, ESPECIFICAR SE O EPISÓDIO É últimos 30 dias) 
OU PASSADO( mais de 30 dias) 

 
 

 
 

E. TRANSTORNO DE PÂNICO 

 
 
 
 
 

SE E1 = “NÃO”, COTAR “NÃO” EM E5 E PASSAR A F1. 
 
E2) Algumas dessas crises de ansiedade, mesmo há muito tempo, foram imprevisíveis ou 
ocorreram sem motivo ? 
 

SE E2 = “NÃO”, COTAR “NÃO” EM E5 E PASSAR A F1. 
  
E3) Após uma ou várias dessas crises, já houve um período de pelo menos um mês durante o  
qual teve medo de ter outras crises ou preocupou-se com as suas possíveis consequências ? 
 

 

 

E1)  Alguma vez teve crises ou ataques repetidos durante os quais se sentiu subitamente muito  

ansioso, ou assustado? Estas crises de ansiedade atingiam sua intensidade máxima em menos 

 de 10 minutos?  

SÓ COTAR SIM SE RESPOSTA SIM ÀS DUAS QUESTÕES 
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SE E3 = “NÃO”, COTAR “NÃO” EM E5 E PASSAR A F1. 
 
E4)   Durante a crise em que se sentiu pior : 
 
a) Tinha palpitações ou o seu coração batia muito rápido ?  
 
b) Transpirava ou tinha as mãos úmidas ?  
 
c) Tinha tremores ou contrações musculares ?  
 
d) Tinha dificuldade em respirar ou sentia-se abafado(a) ?  
 
e) Tinha a impressão de sufocar ou de ter um nó na garganta ?  
 
f) Sentia dor ou desconforto no peito ?  
 
g) Tinha náuseas, desconforto no estômago ou diarreia repentina ?  
 
h) Sentia-se tonto(a), com vertigens ou ao ponto de desmaiar ?  
 
i) Tinha a impressão que as coisas à sua volta eram estranhas ou irreais ou sentia-se 
como que desligado (a) do todo ou de uma parte do seu corpo ? 
 
j) Tinha medo de enlouquecer ou de perder o controle?  
 
k) Tinha medo de morrer ?  
 
l) Tinha dormências ou formigamentos ?  
 
m) Tinha ondas de frio ou de calor ? 
 
 

E5 HÁ PELO MENOS 4 RESPOSTAS "SIM" EM E4 ?  
 

SE E5 = “NÃO”, PASSAR pra E7. 
 

E6)   Durante o último mês, teve pelo menos 2 dessas crises de ansiedade, e sentia um 
 medo constante de ter outra crise ? 
 

SE E6 = “SIM”, PASSAR pra F1. 
 

 
E7) HÁ 1, 2 OU 3 “SIM” EM E4  

 
 

 

F. AGORAFOBIA 
 
 
 
 
 

SE F1 = “NÃO”, COTAR “NÃO” EM F2. 
 
F2)   Tem tanto medo dessas situações que na prática, evita-as, sente um intenso mal-estar 
quando as enfrenta ou procura estar acompanhado(a) ao ter que enfrentá-las ?  
 
 
F2 (Agorafobia atual) é cotada NÃO e  E6 (Transtorno de Pânico atual) é cotada SIM? 
 
 

 

 

 

F1) Sente-se particularmente ansioso ou desconfortável em lugares ou em situações das quais é  

embaraçoso escapar ou, ainda, em que é difícil ter ajuda. Ex.: estar numa multidão, longe ou  

sozinho em casa, dentro de um ônibus ou carro? 

 

 

 



 

 

ix 
 

F2 (Agorafobia atual) é cotada SIM e E6 (Transtorno de Pânico atual) é cotada SIM ? 
 
 
 
F2 (Agorafobia atual) é cotada SIM e E5 (Transtorno de Pânico Vida Inteira) é cotada NÃO? 
 

 
 
 

G. FOBIA SOCIAL 

 
 
 
 
 
G2) Acha que esse medo é excessivo ou injustificado ?  
 
G3) Tem tanto medo dessas situações sociais que, na prática, as evita ou sente um intenso 
mal-estar quando as enfrenta ?  
 
G4) Esse medo causa-lhe um sofrimento importante ou perturba de forma significativa 
seu trabalho ou suas relações sociais? 
 

G4 É COTADA “SIM” ? 
 
 

H. TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO 
 
 
 
 
 
 
 

SE H1 = “NÃO”, PASSAR pra  H4. 
 
H2) Tentou, mas não conseguiu resistir a algumas dessas ideias, ou livrar-se delas ?  
 

SE H2 = “NÃO”, PASSAR pra  H4 
 
H3) Acha que essas ideias são produto de seus próprios pensamentos e que não lhe são 
impostas do exterior ? 
 
 
 
 
 

                         H3 OU H4 SÃO COTADAS “SIM” ? 
 
H5) Pensa que essas ideias ou comportamentos repetitivos são irracionais ou exagerados? 
 
H6)  Essas ideias ou comportamentos repetitivos perturbam de forma significativa  suas 
 atividades cotidianas,  relações sociais ou tomam mais de uma hora por dia do seu tempo ? 
 
 

H6 É COTADA “SIM” ?  
 
 

I. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO  

 

 

G1) Durante o último mês sentiu-se incomodado por estar no centro das atenções, teve medo de  

ser humilhado em algumas situações sociais. Ex: falar diante de um grupo de pessoas, ou comer  

com outras pessoas ou escrever quando alguém estava olhando ?  
 

 

H1) Durante o último mês teve, com frequência, pensamentos ou impulsos ou imagens  

desagradáveis, ou angustiantes que voltavam repetidamente à sua mente.  Ex.: idéia de  

que esta sujo  ou medo de ser responsável por coisas ruins,  dúvidas incontroláveis ou 

 uma necessidade de colecionar ou ordenar as coisas? 

 

H4)  Durante o último mês, teve, com frequência, a necessidade de fazer certas coisas sem parar,  

Ex.: lavar as mãos muitas vezes, verificar as coisas sem parar, arrumá-las, colecioná-las? 

 

 

I1) Alguma vez viveu ou foi testemunha ou teve que enfrentar um acontecimento extremamente 

traumático,EXEMPLOS: ACIDENTE GRAVE, AGRESSÃO, ESTUPRO, ATENTADO, SEQÜESTRO, RAPTO,  

INCÊNDIO, DESCOBERTA  DE CADÁVER, MORTE SÚBITA NO, CATÁSTROFE NATURAL? 

 

I2) Durante o último mês pensou frequentemente nesse acontecimento de forma penosa ou 

sonhou com ele ou frequentemente teve a impressão de revivê-lo? 
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I3) Durante o último mês: 
a) Tentou não pensar nesse acontecimento ou evitou tudo o que pudesse fazê-lo(a) lembrar-se 
dele? 
 
b) Teve dificuldades em lembrar-se exatamente do que se passou?  
 
c) Perdeu o interesse pelas coisas das quais gostava antes?  
 
d) Sentiu-se desligado de tudo ou teve a impressão de se ter tornado um estranho em relação 
 aos outros? 
 
e)Teve dificuldade em sentir as coisas, como se não fosse mais capaz de amar? 
 
f ) Teve a impressão de que a sua vida não seria nunca mais a mesma, de que já não 
encararia 
o futuro da mesma maneira? 
 

HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS “SIM” EM I3 ?  

 
I4)  Durante o último mês: 
a)Teve dificuldade para dormir ? 
 
b)Estava particularmente irritável, teve explosões de raiva facilmente? 
 
c)Teve dificuldades em concentrar-se? 
 
d) Estava nervoso(a), constantemente alerta? 
 
e) Ficava sobressaltado(a) por quase nada? 
 

 
HÁ PELO MENOS 2 RESPOSTAS “SIM” EM I4 

 
I5) Durante o último mês, esses problemas perturbaram de forma significativa seu  
trabalho,  suas atividades cotidianas ou suas relações sociais? 
 

I5 É COTADA SIM? 
 
 
 

J. DEPENDÊNCIA / ABUSO DE ÁLCOOL 
 
 
 
 
J2) Durante os últimos 12 meses: 
a) Constatou que precisava de quantidades maiores de álcool para obter o mesmo efeito?  
 
b) Quando bebia menos, as suas mãos tremiam, transpirava ou sentia-se agitado (a)? 
Alguma vez bebeu uma dose para evitar esses problemas ou evitar uma ressaca? 
COTAR “SIM”, SE RESPOSTA “SIM” NUM CASO OU NO OUTRO 

 
c )Quando começava a beber, com frequência bebia mais do que pretendia ?  
 

 

J1) Nos últimos 12 meses, por mais de três vezes você bebeu, em menos de três horas, mais do  

que cinco latas de cerveja ou uma garrafa de vinho ou três doses de uma bebida alcoólica forte? 
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d )Tentou, mas não conseguiu diminuir seu consumo de álcool ou parar de beber ? 
 
e )Nos dias em que bebia, passava muito tempo procurando bebida, bebendo ou se 
recuperando dos efeitos do álcool ? 
 
f )Reduziu suas atividades (lazer, trabalho, cotidianas) ou passou menos tempo com 
os outros por causa da bebida ? 
 
g )Continuou a beber mesmo que isso lhe causava problemas de saúde ou  psicológicos? 
 

 
         HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM J2 ?  

 
 
 
O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UMA DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL ?  
 
J3) Durante os últimos 12 meses: 

a) Ficou embriagado ou de “ressaca” várias vezes, quando tinha coisas para fazer no 
trabalho (/ na escola) ou em casa ? Isso lhe causou problemas? 
COTAR "SIM" SOMENTE SE A EMBRIAGUEZ / RESSACA CAUSOU PROBLEMAS 

 

b) Alguma vez esteve sob o efeito do álcool em situações em que isso era fisicamente 
arriscado como dirigir, utilizar uma máquina ou um instrumento perigoso... ? 
 
c) Teve problemas legais como uma interpelação ou uma condenação ou uma detenção 
 porque tinha bebido? 
 
d)  Continuou a beber mesmo sabendo que a bebida lhe causava problemas com seus 
familiares ou com outras pessoas ? 
 

HÁ PELO MENOS 1 RESPOSTA "SIM" EM J3 ? 
 

 
 

K. DEPENDÊNCIA / ABUSO DE SUBSTÂNCIAS (NÃO ALCOÓLICAS) 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAR A(S) SUBSTÂNCIA (S) MAIS CONSUMIDA (S): ______________________ 
 

K2) Considerando o seu consumo de [SUBSTÂNCIA  SELECCIONADA], durante os últimos 12 
meses:  

 
a) Constatou que precisava de quantidades cada vez maiores de [DROGA] para obter o  
mesmo efeito ? 
 
b) Quando  usava  menos  ou  parava  de  consumir [DROGA], tinha problemas como dores,  
tremores,  febre, fraqueza,  náuseas,  suores, aceleração do coração,  dificuldade de dormir 
ou sentir-se agitado(a), ansioso (a), irritável ou deprimido (a) )? Ou você tomava qualquer 
 outra coisa para evitar esses problemas ou para se sentir melhor ? 
COTAR “SIM”, SE RESPOSTA “SIM” NUM CASO OU NO OUTRO 

 
c) Quando começava a usar [DROGA], frequentemente consumia mais do que pretendia ? 
 
d) Tentou, sem conseguir, diminuir ou parar de usar [DROGA]? 
 

K1) Agora, vou lhe mostrar  uma lista de drogas e de medicamentos e gostaria que me dissesse 

se, durante os últimos 12 meses, usou várias vezes uma destas substâncias para se sentir melhor,  

ou para ficar  “chapado”? 
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e) Nos dias em que usava [DROGA], passava mais de 2 horas tentando conseguir a(s)   
droga(s), se drogando, ou se recuperando dos seus efeitos? 
 
f)Reduziu as suas atividades (lazer, trabalho, cotidianas) ou passou menos tempo com 
os outros por causa da(s) droga(s) ? 
 
g) Continuou a usar [DROGA] mesmo sabendo que esta(s) lhe causava(m) problemas de  
saúde ou problemas psicológicos? 
 

      HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM K2 ?  
 
 
 
O ENTREVISTADO APRESENTA UMA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA? 
 
K3) Durante os últimos 12 meses: 
a)  Por várias vezes ficou intoxicado ou “chapado” com [DROGA], quando  tinha coisas  
para fazer no trabalho/ na escola ou em casa ? Isso lhe causou problemas? 

COTAR "SIM" SOMENTE SE A INTOXICAÇÃO CAUSOU PROBLEMAS 

 
b) Alguma vez esteve sob o efeito de [DROGA]  em situações em que isso era fisicamente  
arriscado como dirigir, utilizar uma máquina ou um instrumento perigoso, etc.? 
 
c) Teve problemas legais como uma intimação ou uma condenação ou uma detenção 
porque tinha usado [DROGA]? 
 
d) Continuou a usar [DROGA] mesmo sabendo que esta(s) droga(s) lhe causava(m) 
problemas com os seus familiares ou com outras pessoas ? 
 
 
HÁ PELO MENOS 1 "SIM" EM K3 ?  
 
 

L. SÍNDROME PSICÓTICA 
PARA TODAS AS QUESTÕES DESTE MÓDULO, PEDIR UM EXEMPLO EM CASO DE RESPOSTA POSITIVA. BIZARROS : 
SÃO AQUELES CUJO CONTEÚDO É MANIFESTAMENTE ABSURDO, INCOMPREENSÍVEL E QUE NÃO PODE ESTAR BASEADO 

EM EXPERIÊNCIAS HABITUAIS DA VIDA. VOZES QUE COMENTAM OS ATOS ENTREVISTADO(A) OU DUAS OU MAIS VOZES 

QUE CONVERSAM  ENTRE SI. 

 
L1a) Alguma vez acreditou que alguém o espionava ou conspirando para lhe fazer mal ? 
      
     b SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 
 
L2a) Alguma vez acreditou que alguém podia ler ou ouvir os seus pensamentos ou que 
você podia ler ou ouvir os pensamentos de outra (s) pessoa (s) ?  
 
b) SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 
 
 
L3 a)Alguma vez acreditou que alguém ou alguma força exterior colocava, dentro da 
sua cabeça, pensamentos estranhos ou o fazia agir de uma maneira diferente?  
Alguma vez acreditou que estava possuído?  
 
b SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 
 
L4a) Alguma vez acreditou que estava recebendo mensagens especiais através da 
televisão, do rádio ou do jornal ou teve a impressão de que alguém que não 
conhecia pessoalmente estava particularmente interessado em você? 
 
b) SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 
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L5a) Alguma vez teve ideias que os seus familiares ou amigos achavam estranhas ou 
fora da realidade e que eles não compartilhavam com você ? 
 

COTAR “SIM” APENAS SE O ENTREVISTADO APRESENTA CLARAMENTE IDÉIAS DELIRANTES 

HIPOCONDRÍACAS OU DE POSSESSÃO, DE  CULPA , RUÍNA, GRANDEZA OU OUTRAS . 

 
b) SE SIM : Atualmente eles acham suas ideias estranhas ?  
 
L6a) Alguma vez ouviu coisas que outras pessoas não podiam ouvir, por exemplo, vozes? 

COTAR “SIM BIZARRO” SÓ  ENTREVISTADO RESPONDE  SIM À QUESTÃO:   Estas  

vozes comentavam os seus pensamentos ou atos ou ouvia duas vozes a falar entre elas? 
 
b SE SIM : Isto lhe aconteceu durante o último mês? 
 
L7a) Alguma vez viu alguma coisa ou alguém que outras pessoas presentes não podiam 
ver, isto é, teve visões quando estava completamente acordado? 
 

COTAR “SIM” SE AS VISÕES SÃO CULTURALMENTE INAPROPRIADAS OU DESTOANTES. 

 
b) SE SIM : Isto lhe aconteceu durante o último mês?  
 

OBSERVAÇÕES DO CLÍNICO: 
 
L8b) ATUALMENTE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM DISCURSO CLARAMENTE INCOERENTE OU  

DESORGANIZADO OU APRESENTA UMA PERDA EVIDENTE DAS ASSOCIAÇÕES ? 

 
L9b) ATUALMENTE O ENTREVISTADO APRESENTA UM COMPORTAMENTO  CATATÔNICO? 

 

L10b) OS SINTOMAS NEGATIVOS TIPICAMENTE  ESQUIZOFRÊNICOS (EMBOTAMENTO AFETIVO,  POBREZA DO 

 DISCURSO, FALTA DE ENERGIA OU DE INTERESSE) SÃO PROEMINENTES DURANTE A ENTREVISTA? 

 
L11)  DE L1 A L10 HÁ PELO MENOS : UMA QUESTÃO « b » COTADA “SIM” BIZARRO OU  
DUAS QUESTÕES « b » COTADAS “SIM” (NÃO BIZARRO) ?  

 
L12) DE L1 A L7 HÁ PELO MENOS: UMA QUESTÃO « a » COTADA “SIM” BIZARRO 

OU DUAS QUESTÕES « a » COTADAS “SIM” (NÃO BIZARRO) ? 
OU  L11 É COTADA “SIM” ? 

 
L13 a ) SE L12 É COTADA “SIM” E SE HÁ PELO MENOS UM “SIM” DE L1 A L7:  
O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR ATUAL (A4)  
OU PASSADO (A5b)  OU UM EPISÓDIO MANÍACO ATUAL OU PASSADO (D4) ? 

 
b) SE L13a É COTADA “SIM”: Você me disse, há pouco, que teve um período(s) em que  
se sentiu deprimido / eufórico / irritável.  Ao longo da sua vida, as ideias ou experiências  
das quais acabamos de falar, como (CITAR OS SINTOMAS COTADOS "SIM" DE L1 À L7)  
ocorreram somente durante esse período(s) em que se sentia deprimido/ eufórico/ irritável ? 
 
c) SE L13a É COTADA “SIM”:  
ATUALMENTE O ENTREVISTADO APRESENTA UM EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR 
(A4) OU UM EPISÓDIO MANÍACO (D4) ASSOCIADO A UMA SÍNDROME PSICÓTICA (L11) ?  
 
d) L13b OU L13c SÃO COTADAS “SIM”?  

M. ANOREXIA NERVOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

M1 a) Qual é a sua altura ? |__|__|__| cm 
 

      b) Nos últimos 3 meses, qual foi seu peso mais baixo? |__|__|__| kg 

 

      c) O PESO DO(A) ENTREVISTADO(A) É INFERIOR AO LIMITE CRÍTICO INDICADO  

         PARA A SUA ALTURA? (Ver TABELA) 
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Durante os últimos 3 meses: 
M2) Recusou-se a engordar , embora pesasse pouco ?  
 
M3) Teve medo de ganhar peso ou de engordar demais ? 
 
M4a) Achou que era ainda muito gordo ou pensou que uma parte do seu corpo era muito gorda 
? 
 
     b) A sua opinião sobre si mesmo(a) ou a sua auto-estima foram muito influenciadas pelo 
seu 
          peso ou por suas formas corporais ? 
 
     c) Achou que o seu peso era normal ou até excessivo ? 
  

M5) HÁ PELO MENOS 1 "SIM" EM M4 ? 
 
M6) PARA AS MULHERES APENAS: Nos últimos três meses sua menstruação não veio 
quando normalmente deveria ter vindo ( na ausência de uma gravidez) ? 
 
           MULHERES: M5 E M6 SÃO COTADAS SIM? HOMENS: M5 É COTADA SIM? 
 
 

N. BULIMIA NERVOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

N3)  Durante essas crises de “comer descontroladamente” tem a impressão de não poder 
parar de comer ou de não poder limitar a quantidade de alimento que come ? 
 
N4)  Para evitar engordar depois de “comer descontroladamente”, você provoca o vômito,  
dietas, exercícios físicos rigorosos, toma laxantes, ou medicamentos para tirar a fome ? 
 
N5)  A opinião sobre si mesmo(a) ou a sua auto-estima são muito influenciadas pelo seu 
peso ou pelas suas formas corporais ? 
 
N6)  O ENTREVISTADO APRESENTA ANOREXIA NERVOSA (MÓDULO “M”)? 
SE N6 = “NÃO”, PASSAR A N8 
 
N7) Estas crises de “comer descontroladamente” ocorrem sempre que o seu peso é 
inferior a ____ Kg* ? * RETOMAR O PESO CRÍTICO DO ENTREVISTADO EM FUNÇÃO DA 

 SUA ALTURA E SEXO.NA TABELA DO MÓDULO “M” (ANOREXIA NERVOSA) 
 

N8)    N5 É COTADA "SIM" E N7 COTADA “NÃO” (OU NÃO COTADA)? 
 
 

N7 É COTADA "SIM" ? 
 
 
 

O. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA 
 
 
 
 
 

 

N1)   Nos últimos 3 meses, teve crises de “comer descontroladamente” onde ingeriu  

quantidades enormes de alimentos num espaço de tempo menor em menos de 2 horas? 

 

N2)  Durante os últimos 3 meses, teve crises de “comer descontroladamente” pelo 

menos duas vezes por semana ? 

 

 

 

 

O1 a ) Durante os últimos 6 meses, sentiu-se excessivamente preocupado, inquieto, ansioso com relação a vários 

problemas da vida cotidiana (trabalho /escola, casa, familiares / amigos), ou teve a impressão ou 

 lhe disseram que se preocupava demais com tudo ? 

 

b Teve essas preocupações quase todos os dias? 
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O2) Tem dificuldade em controlar essas preocupações ou ela o impede de se concentrar no  
que tem que fazer? 
 
O3) Nos últimos seis meses, quando se sentia particularmente preocupado, ansioso, 
frequentemente: 
a) Sentia –se agitado(a), tenso(a), com os nervos à flor da pele? 
 
b) Tinha os músculos tensos?  
 
c) Sentia-se cansado (a), fraco(a) ou facilmente exausto(a)? 
 
d) Tinha dificuldade em concentrar-se ou ter esquecimentos / “dar branco” ? 
 
e) Ficava particularmente irritável ? 
 
f) Tinha problemas de sono (dificuldade em pegar no sono, acordar no meio da noite 
ou muito cedo, dormir demais)? 
 

HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS “SIM” EM O3 ? 
 

 

P. TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTI-SOCIAL 
P1) Antes dos 15 anos: 
a) Freqüentemente faltou à escola ou passou a noite fora de casa ?  
 
b) Frequentemente mentiu, passou a perna/ enganou os outros ou roubou ?  
 
c) Brutalizou, ameaçou ou intimidou os outros ?  
 
d) Destruiu ou incendiou coisas porque quis?  
 
e) Fez sofrer animais ou pessoas porque quis?  
 
f) Forçou alguém a ter relações sexuais com você?  
 

HÁ PELO MENOS 2 RESPOSTAS “SIM” EM P1? 
 
P2) Depois dos 15 anos: 
 
a) Freqüentemente teve comportamentos que os outros achavam irresponsáveis, como não 
pagar 
 as dívidas, agir impulsivamente ou não querer trabalhar? 
 
b) Fez coisas ilegais (mesmo que não tenha sido preso), como destruir a propriedade alheia, 
 roubar, vender droga ou cometer um crime? 
 
c) Frequentemente foi violento fisicamente, inclusive com seu companheiro ou seus filhos ? 
 
d) Frequentemente mentiu, passou a perna ou enganou os outros para obter dinheiro ou prazer  
ou mentiu apenas para se divertir ? 
 
e) Expôs pessoas a perigos sem se preocupar com elas?  
 
f) Não sentiu nenhuma culpa depois de ter mentido, ferido, maltratado ou roubado   alguém,  
ou destruído a propriedade alheia? 
 
HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM P2 ?
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Apêndice II 

ASI- Versão adaptada 

 Informações Gerais 

G1. Código do paciente:  
 
G2. Código do Entrevistador:  
 
G4. Data da Entrevista: _______/________/_____ 
                  
G8. Gênero (1 – Masculino, 2 – Feminino): 

 
G9. Data de Nascimento:____ /_____ /______ (Idade:___________) 
 
G10. Qual raça / cor você se considera?  
1.  Negra/Preta  2. Branca  3. Amarela/Oriental    
 
4. Parda/Mestiça  5. Indígena   6. Outros     
 
G12. Qual o seu estado conjugal?  
1.  Casado  2. Amasiado  3.  Solteiro 
 
4. Divorciado  5. Separado  6. Viúvo  
 
G14. Como você foi encaminhado para o tratamento? (este programa). 

  
1.  Por si próprio, cônjuge, familiar ou por amigo  
2.  Instituição ou pessoa ligada a tratamento de álcool e drogas  
3.  Instituição de saúde ou profissional de saúde  
4.  Escola/Faculdade  
5. Trabalho ou programa de assistência ao emprego  
6. Serviço Comunitário (programa desemprego, abrigo, igreja, etc.)  
7.  Sistema penal ou pelo juiz 
 
Médico – As questões a seguir são sobre sua saúde física  

 
M1. Que tipo de convênio/seguro de saúde você tem?  
1. Nenhum (SUS)   
2. Seguro Privado/ Plano de Saúde Privado (ex. Unimed, IPEs, Golden Cross, Br) 

3. Convênio público   
4. Convênio militar  
5. Outros (especifique:________________) 
 

[NOTA: Se homem, Pule a M2.]  
M2. Você está grávida neste momento?   1.   Sim        0.  Não       2.  Não tem 
certeza 
 
Alguma vez algum médico ou um profissional de saúde lhe disse que 
você tinha: [Marque todas que se aplicam] 
M3. Pressão Alta 

M4. Diabetes 

M5. Doença Cardíaca 

M6. Derrame Vascular Cerebral)  

M7. Epilepsia ou convulsões 

M8. Câncer 

M9. HIV/AIDS  

M10. Tuberculose 

M11.Hepatite 

M12. Cirrose ou outra doença do fígado 

M13. Doença renal crônica  

M14. Problema respiratório crônico (ex. asma, enfisema, DPOC, bronquite)  

M15. Outro problema ou doença crônica (ex. artrite, dor lombar crônica, problemas 

digestivos, hipotireoidismo – se “Sim” 

especifique:__________________________________________)  

M16. Qualquer incapacidade física que seriamente prejudica sua visão, 

audição – se “Sim,” especifique___________________ 

 

[NOTA:  Se nenhuma de M3 – M16 for marcada, vá para M18] 
M17. Você já recebeu prescrição de medicação para qualquer uma dessas 
condições? 
0.  Não  
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1.  Sim, e ainda estou tomando todos os remédios 

2.  Sim, e deveria estar tomando, mas não estou (ou toma apenas alguns)  

3. Sim, mas me disseram (médico) que a medicação não era mais 

necessária. 

M19. Nos últimos 30 dias, você diria que sua saúde física esteve?  
0.  Excelente   1 . Muito Boa      2.  Boa    

3. Razoável  4. Ruim 

Emprego/Sustento – As questões são sobre a sua educação, emprego e finanças.  
 
E3. Qual é a última série ou ano que você completou?  
01 = Não alfa     15 = 1º e/ou 2º ano de faculdade 

02 = 1ª à 4ª série    16 = 3º e/ou 4º ano da faculdade 

12 = 5º à 8º série    18 = 1º ao 2º ano de pós g. 

(mestrado) 

13 = 1º e/ou 2º ano do E.M. 19 = Doutorado completo ou não 

14 = 3º ano Ensino Médio   20 = Pós-doutorado completo ou não 

 
E5. Você participa atualmente programa educacional?     0 – Não 1- 
Sim  
Se sim, Particular ou público?___________________________ 
 
E8. Você dirige ou já dirigiu sob efeito de álcool e/ou drogas? 1. Sim ,   0. 
Não  

 
E10. Qual é a sua principal situação de emprego atual. (Marque uma) 
1. Turno Integral (TI) (35+ h/trabalho), → E12 

2. Meio Turno (< 35 h/trabalho), → E12 

3. Desempregado e ativamente procurando por trabalho “dispensa temporária”, 

→ E14  

4. Fora do mercado de trabalho – não trabalha e não procura ativamente por trabalho. 

5. Bicos (trabalho irregular e sem horário fixo) 

 
E31. Quais são suas fontes atuais de sustento financeiro para moradia, 
comida 
 e outras despesas de vida? [Marque todas que se aplicam] 

1.  Emprego  

2.  Aposentadoria, ex. pensão, seguro social (INSS)  

3.  Invalidez / Incapacidade 

4.  Seguro desemprego 

5.  Assistência pública ou governamental ex. bolsa família , vale-refeição, moradia 

subsidiada. 

6. Sustento ou pensão alimentícia para criança 

7. Família, amigos ou sócios  

8.  Dinheiro ilegal  

9.  Institucionalizado ou vivendo em supervisão, ex: Hospital, pensão, albergue, 

pensão 

10.  Outras, ex. economias, etc. Especifique:________________________________ 

11. Bicos  

12. Nenhuma 

Riscos para saúde 
 

D50.  Desde que você começou a usar, você já esteve completamente  
limpo das drogas e do álcool por pelo menos 1 ano? – exclua medicações  

prescritas e apropriadamente tomadas. 
 
D54. Nos últimos 6 meses com quantas pessoas diferentes  
você teve relações sexuais (oral, anal ou vaginal)? 
 
D55. Quando foi a última vez que você fez teste para  
HIV/AIDS? – se nunca, codifique  N e N                      Anos      Meses atrás 

       – se no último mês, codifique 00  00  

    
Nicotina – Nicotinas 

 

D56. Que idade você tinha quando fumou o primeiro cigarro?  
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D57. Quantos anos na sua vida você fumou nicotinas diariamente.  

 

D58. Nos últimos 30 dias, quantos dias você fumou nicotinas? 
 
 

Drogas / Álcool 
Histórico de Tratamento 

 
D1. Quantas vezes diferentes você já foi tratado para seu uso de 
 álcool ou drogas?  
 
D2. Quantos desses tratamentos foram apenas para   
desintoxicação? – sem tratamento adicional (sem medicamentos). 
 
D3. Que idade você tinha quando entrou pela primeira vez  em um  
tratamento para álcool/drogas? 
 
D5.  Toma medicação prescrita para tratar seu uso de álcool ou  
drogas? ....Ex: dissulfiram, naltrexone (Revia), acomprosato (Campral), diazepam, 
metadona, exclua medicações para dependência de nicotina. 
 
D6. Participa de reuniões de auto-ajuda (ex: AA, NA)?...................... 

 

Uso de Álcool 

 
D8. Quantos anos na sua vida você bebeu álcool regularmente, no 
mínimo 3 ou + dias/semana?  
 
D9. Quantos anos  da  sua  vida  você  bebeu   (5- Homem,  
4- Mulher)drinques por dia, pelo  menos,  3 ou + dias por semana? 
 
D11. Que idade você tinha quando bebeu pela primeira vez? 
 
D12. Nos últimos 6 meses durante o mês em você estava bebendo mais, 
com que frequência você bebia? 
0.   Sem uso  

1.   1-3 vezes por mês   3.     3-6 vezes por semana 

2.   1- 2 vezes por semana  4.     Diariamente 

 
D14. Quando você bebeu pela última vez? (00 se hoje [nº de dias])  
 

D15. Nos últimos 30 dias, quantos dias você bebeu pelo menos  
(5- Homem, 4- Mulher), drinques em um dia? 
 
 

 
Sintomas do álcool 

Nos últimos 30 dias: 
D17. Você teve qualquer sintoma de abstinência logo após ter 
......................... 
diminuído ou parado de beber? 
 
D18. Você teve alguma dificuldade em controlar, diminuir ou parar..... 
de beber ou passou grande parte do dia bebendo? 
 
D19. Por causa da bebida você teve algum problema médico ou 
psicológico....  
ou no emprego (escola) ou em casa, teve discussões ou teve problema com 
a lei? 
 
D20. Você foi incomodado por fissuras ou desejos intensos de beber? 
 
D22. Nos últimos 30 dias, quão preocupado ou incomodado você tem estado 
com esses problemas com álcool?  
0.  Nada   1.  Levemente  2.  Moderadamente 

3.  Consideravelmente   4.  Extremamente 

D23. Neste momento, quão importante é para você o tratamento (atual ou 
adicional) para o seu uso de álcool? 
0.  Nada   1.  Levemente  2.  Moderadamente 

3.  Consideravelmente   4.  Extremamente 

Uso de Drogas – Geral 

 

D37. Quantos anos na sua vida você usou qualquer tipo de droga ilegal,  
ou usou  medicação prescrita mais que o prescrito pelo menos dias por 
 semana? 
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D38. Nos últimos 6 meses, durante o mês que você estava usando mais 
drogas qual a frequência de uso de quaisquer drogas? 
0.   Sem uso  

1.   1-3 vezes por mês   3.     3-6 vezes por semana 

2.   1- 2 vezes por semana  4.     Diariamente 

 

D39. Nos últimos 30 dias, quantos dias você usou qualquer  tipo  
de droga ou  usou de medicações mais que o prescrito? 
 
D40. Quantos dias faz que você usou  pela última vez qualquer  tipo 
de drogas abusou de medicações prescritas?  

Sintomas de drogas (Exceto álcool e nicotina) 
 

Nos últimos 30 dias:  
 
D42. Você teve algum sintoma de abstinência (tremores, insônia, 

alucinações, ansiedade) logo após diminuir ou parar o uso de drogas? 

 

D43. Você teve algum problema em controlar ou parar com as drogas, ou  
gastou muito do seu dia usando ou apenas tentando obter drogas?... 
 
D44. Por causa das drogas você teve algum problema médico ou 
psicológico,....  
no trabalho (escola), em casa, teve discussões ou problemas com a lei? 
 
D45. Você tem sido incomodado por fissuras ou desejos de 
usar?..................... 
 
D47. Nos últimos 30 dias, quão você tem estado preocupado ou incomodado 
com esses problemas com drogas?  
0.  Nada   1.  Levemente  2.  Moderadamente 

3.  Consideravelmente   4.  Extremamente 

 
D48- Neste momento, quão importante é para você o tratamento  (atual ou 
adicional) para o seu uso de drogas 
0.  Nada   1.  Levemente  2.  Moderadamente 

3.  Consideravelmente   4.  Extremamente 

 
Legal – As próximas questões são a respeito da Justiça Criminal  e/ou atividades 

ilegais. 

 
L1. Na sua vida inteira, você já esteve uma prisão ou detido em delegacia.... 
 mesmo que por poucas horas?         Se 0 ir para 

P1 

 
L3. Que idade você tinha na primeira vez? ..................................... 
               Se 18 ou + ir para 

L16  

L4. Antes dos 18 anos, você já foi preso por: [Marque todas que se aplicam]  
 
1. Crimes violentos ou crimes contra as pessoas. ex. roubo, agressão, estupro  

2. Ato ilícito ligado a drogas. ex. porte, tráfico, manufatura de drogas  

3. Crimes visando lucro ou contra a propriedade ex. roubo em loja, arrombamento, 

vandalismo 

4. Infrações praticadas somente por jovens. ex. fugir de casa, vadiagem  

5. Outras infrações. (Especifique:__________________________________) 

 

L5. Quantas vezes você foi condenado por um ato infracional antes dos  
18 anos? 
 
L6. Antes dos 18 anos, quanto tempo  você passou trancado em .. 
instituições para menores  infratores(FASE/ FEBEM/ DEGASE)?                 
Meses 
 
Desde os 18 anos: 
 
L16. Quantas vezes você foi condenado por um crime cometido  
após os 18 anos de idade?  
 
Você foi preso por: [Marque todas que se aplicam] 

L7. Porte de drogas? – ou equipamentos de droga (parafernália)  

L8. Venda ou produção de drogas? – vender inclui traficar/ distribuir?  

http://www.infoescola.com/doencas/insonia/
http://www.infoescola.com/psicologia/ansiedade/
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L9. Roubo? – roubo à força, ou sob ameaça de força 

L10. Outros crimes visando lucro?-  fraude venda de objetos roubados, vandalismo, 

incêndio  

L11. Crime violento? – violência doméstica, estupro, assassinato. 

L12. Armas, prostituição ou jogo? – inclua cafetinagem, dinheiro por sexo, pornografia  

L13. Dirigir alcoolizado? – ou sob efeito de drogas  

L14. Alguma outra infração criminal?  – violação da condicional, conduta desordeira. 
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Apêndice III  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde 
  
 Sr(a)  está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada:  Prevalência da 
comorbidade psiquiátrica em dependentes de drogas de abuso atendidos nos Centros de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas do estado de Sergipe. 
 
 Avaliar a comorbidade existente entre transtornos psiquiátricos e toxicodependência em 
indivíduos que fazem uso abusivo de drogas ilícitas em tratamento nos CAPS AD (Centros de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) do Estado de Sergipe. Trata-se de um estudo tipo corte 
transversal analítico. O estudo apresenta delineamento transversal. Serão avaliados pacientes 
que possuem dependência em drogas, e a possível presença de transtornos psiquiátricos, por 
meio de questionários específicos (Mini International Neuropsychiatric Interview e Addiction 

Severity Index), para obtenção dados necessários para a estimativa da possível associação 

entre as duas entidades clínicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, 
isto é, em nenhum  momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando 
for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que 
seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas 
NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

 
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu 
os seus dados, como também na que trabalha. 

 
O sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá 

riscos de qualquer natureza relacionada a sua participação. O benefício relacionado à sua 
participação será de muito importante para entender melhor se o uso de álcool e outras 
substâncias interfere nos problemas psiquiátricos, e pode ajudar a melhorar os tratamentos 
existentes até agora. 

 
O sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador  

responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos! 

 
 

____________________________                          _______________________________ 
Nome do Orientador                                                        Joyce Dalline Silva Andrade 

Pesquisador Principal (UFS)                                  Mestranda (UFS) 
e-mail:  fmalagueno@ufs.br                                   e-mail:Joyce.andrade7@gmail.com 

 
 

Comitê de Ética em Pesquisa UFS/HUSE: 79- 21051805 
 

São Cristóvão, ____ de _______________ de 2013. 
 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 
qualquer punição ou constrangimento. 
 
Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________  
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11. ANEXOS 
Anexo I 
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Anexo II 
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