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RESUMO 

Campos, Fellipe M. M. ”Drogas e criminalidade: avaliação de pacientes do Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico e de Centros de Atenção Psicossocial portadores de 

Transtorno de Personalidade”. 24f. Monografia de conclusão de curso – Departamento de 

Medicina da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2013. 

Introdução . Os transtornos de personalidade (TP) do grupo B (Antissocial, Borderline, 

Histriônico e Anancástico) estão freqüentemente associados ao crime e ao uso de substâncias 

psicoativas. A “busca por novidade” é a dimensão da personalidade mais alterada neste grupo 

de TP o que o torna caracteristicamente “impulsivo” e a impulsividade, por outro lado, 

encontra-se associada ao uso de substâncias psicoativas. Hipótese. O uso de substâncias 

psicoativas estaria associado ao aumento de criminalidade em pacientes com TP, 

principalmente do grupo B. Objetivo. Avaliar a possível associação entre uso de substâncias 

psicoativas, grupo de TP e acometimento de infração em pacientes portadores de TP. Método. 

Foram analisados 1750 prontuários, sendo 150 do Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico de Sergipe (HCTP-SE) e 1600 de quatro Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) do Município de Aracaju e apenas 41 (2,34%) foram selecionados. Assim, foi feita 

análise retrospectiva de 41 prontuários de pacientes com TP para verificação da diferença do 

perfil demográfico, uso de substâncias psicoativas e grupo de TP entre indivíduos com (21 

sujeitos) e sem registro de infração (20 sujeitos) por meio de análise bivariada (Qui-quadrado 

de Pearson), seguida de regressão logística binária na análise multivariada, considerando nível 

de significância p< 0,05 e intervalo de confiança (IC) de 95 por cento. Resultados: À análise 

univariada, houve associação do grupo infrator com o sexo masculino (p<0,001), o estado 

civil solteiro/viúvo/divorciado (p=0,015) e a presença de uso de substâncias psicoativas 

(p=0,004), porém à multivariada a associação se manteve significativa apenas para sexo 

(p<0,001) e  estado civil (p=0,02). As substâncias mais utilizadas pelos infratores foram 

álcool (71,4%), maconha (57,1%) e nicotina (57,1%). Conclusão: Houve associação de sexo 

masculino e estado civil solteiro/ viúvo/divorciado com infração em pacientes portadores de 

TP do HCTP e serviços de CAPS de Aracaju, porém essa associação não foi significativa com 

uso de substâncias e grupo de TP, o que poderia ser alcançado caso se aumentasse o n da 

amostra. 
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1.  INTRODUÇÃO 

          Os transtornos de personalidade (TP) são um grupo heterogêneo de transtornos mentais 

crônicos cuja fisiopatologia ainda não está bem estabelecida. Estima-se que sua prevalência 

seja de 10 a 20% da população geral, o que é considerado um dado expressivo. Além disso, 

esse grupo diagnóstico está relacionado ao acometimento de crimes, com ou sem violência, de 

forma importante o que o torna um problema de relevância não só na área de saúde pública, 

como de segurança e justiça (Kaplan, 2005). 

O conceito de Personalidade, embora de uso corriqueiro, é bastante complexo. A 

palavra personalidade deriva do latim persona, que significa a máscara usada por atores da 

Antiguidade com a finalidade de ampliar a voz e representar determinado personagem. A 

essência do conceito, seria o conjunto de características pessoais que acompanham o 

indivíduo por toda a vida, desde a mais tenra infância e que se consolidam após a o fim da 

adolescência e tornam o indivíduo único na sociedade (Louzã, 2007).  

O Transtorno de Personalidade (TP), por sua vez, está presente quando as 

características individuais não são condizentes com as normas preconizadas pela sociedade 

em que o sujeito está inserido. Tal personalidade é nociva a alguém, seja ao próprio indivíduo, 

seja àqueles mais próximos, ou a um conjunto mais ampliado de pessoas dentro da 

comunidade (Hales, 2006).  

Os transtornos de personalidade têm sido relatados há milhares de anos. Mais 

precisamente, Hipócrates descreveu os quatro temperamentos: o melancólico pessimista, o 

sanguíneo abertamente otimista, o colérico irritável e o fleumático apático. Segundo sua teoria 

dos humores, os temperamentos eram regulados pelos níveis corporais de quatro substâncias, 

respectivamente: bile negra, sangue, bile amarela e fleuma. Observa-se então, que desde os 

tempos antigos, procuram-se justificativas orgânicas para os Transtornos de Personalidade 

(Hales, 2006).  

O primeiro conceito moderno relacionado aos Transtornos de Personalidade remete do 

início do século XIX, com Pinel e sua descrição do que denominava manie sans delire, um 

quadro que apresentava principalmente prejuízo das funções emotivas, particularmente a 

instabilidade emocional e tendência dissocial, sem prejuízos cognitivos quaisquer (Louzã, 

2007). 



 
 

Em 1835, Pritchard apresentou a descrição do que denominava “insanidade moral”, 

uma generalização da concepção de Pinel. Ainda no século XIX (1838), Esquirol também 

elaborou trabalho onde desenvolveu o conceito de “monomania”, aplicado a qualquer 

comportamento bizarro, como piromania, cleptomania e os comportamentos dissociais 

(Louzã, 2007). 

Morel publicou, em 1857, a Teoria da Degeneração, que postulava a hereditariedade 

como fator decisivo nesses transtornos. Já em 1891, Koch introduziu o conhecido termo 

psicopata, ao referir-se à inferioridade psicopática como uma deficiência congênita ou 

adquirida que prejudica a vida social do indivíduo. A palavra inferioridade, um resquício da 

Teoria da Degeneração de Morel, foi sendo abolida com o tempo, pois essa terminologia 

aplicava-se especificamente aos defeitos moral e ético, enquanto o termo psicopatia se referia 

a qualquer tipo de  anormalidade na personalidade do indivíduo. 

Personalidades Psicopáticas (1923), publicada por Kurt Schneider, ainda hoje é 

considerada como guia para o diagnóstico de transtornos de personalidade. Essa monografia 

delineava limites de normalidade, além dos quais estariam as personalidades psicopáticas. 

Segundo Schneider, além desses limites, a personalidade seria prejudicial à sociedade e/ou ao 

próprio indivíduo. “Personalidades psicopáticas são aquelas que, em consequência de sua 

anormalidade, sofrem ou fazem a sociedade sofrer” (Louzã, 2007). 

Schneider descreveu dez tipos de personalidades psicopáticas: Hipertímicos, 

Depressivos, Inseguros de Si (com os subtipos ansioso e depressivo), Fanáticos, Necessitados 

de Valorização, Lábeis de Humor, Explosivos, Frios de Sentimento, Abúlicos e Astênicos. O 

autor deixou claro ao publicar que essas denominações não seriam categorias distintas e que a 

superposição entre mais de um tipo de personalidade psicopática seria freqüente (Louzã, 

2007).  

Sheldon propôs que a predominância de um dos três folhetos embrionários 

(ectoderma, mesoderma e endoderma) teria como conseqüência a formação de uma 

personalidade, caracterizada por viscerotonia, somatotonia e cerebrotonia, respectivamente 

(Louzã, 2007). 

A psicanálise, através de Freud, baseia-se na seqüência de evolução da personalidade 

através dos estágios oral, anal e genital para afirmar que os transtornos de personalidade 



 
 

seriam resultantes de processos anormais de desenvolvimento em uma dessas fases, 

geralmente relacionadas a conflitos intrapsíquicos inconscientes (Louzã, 2007).  

Atualmente, no “Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – Revisão 

de Texto” da Associação Americana de Psiquiatria (Diagnostic and Statistical Manual for 

Mental Disorders,Text revision, 4th edition,American Psychiatry Association), DSM-IV-TR 

(APA, 2000), o TP é definido como “padrão persistente de experiência íntima ou 

comportamento, que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, 

manifestando-se em, pelo menos, duas das seguintes áreas: cognição, afetividade, 

funcionamento interpessoal e controle de impulsos, O padrão é inflexível e abrange ampla 

faixa de situações pessoais e sociais, provoca sofrimento ou prejuízo no funcionamento social 

ou ocupacional do indivíduo. Além disso, é estável e de longa duração, com início na 

adolescência ou idade adulta e não é decorrente de outra condição mental, doença orgânica ou 

uso de substâncias.”(APA, 2000).  

A 10ª. edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 1992), por sua vez, diz que os TP são “modalidades de 

comportamento profundamente enraizadas e duradouras, que se manifestam sob a forma de 

reações inflexíveis a situações pessoais e sociais de natureza muito variada. Eles representam 

desvios extremos ou significativos das percepções, dos pensamentos, das sensações e 

particularmente das relações com os outros em relação àquelas de um indivíduo médio de 

uma dada cultura. Tais tipos de comportamento são geralmente estáveis e englobam múltiplos 

domínios do comportamento e do funcionamento psicológico. Freqüentemente estão 

associados a sofrimento subjetivo e a comprometimento de intensidade variável do 

desempenho social” (OMS, 1992). 

1.1 Etiopatogenia 

Sabe-se muito pouco sobre as possíveis causas dos transtornos de personalidade. No 

entanto, as hipóteses permeiam entre três vertentes principais: genética, ambiente e 

neurobiologia. 

A genética enfatiza a relação entre gêmeos mono e dizigóticos e a herança de pais com 

TP. Um estudo mostrou concordância de 35% entre gêmeos monozigóticos com TP 

borderline,  enquanto que entre os dizigóticos, essa relação era de 7% (Torgersen et al., 2000, 



 
 

apud Louzã, 2007). O ambiente está bastante relacionado à contribuição parental: a 

constatação da maior presença de pais biológicos antissociais levou os pesquisadores a 

sugerirem que tais comportamentos antissociais dar-se-iam por “imitação”, devido a pais frios 

e distantes que forneceriam aprendizagem defeituosa de interação social ou que seriam 

incapazes de prover modelo consistente a ser seguido (Louzã, 2007).  

Traumas de infância também exercem papel importante no surgimento dos TP, 

segundo Zanarini (1997), e estudos de antecedentes do ambiente familiar e abuso sexual e 

físico seriam confirmatórios para o papel desempenhado desses fatores no desenvolvimento 

de tal transtorno, particularmente o borderline. Para a psicanálise, a relação do indivíduo com 

o ambiente e seus mecanismos de defesa é de grande importância para o surgimento dos TP. 

Por exemplo: a carência narcisística precoce seria originada na mais terna idade, no ato do 

desmame e, sobretudo, na educação esfincteriana (Freud s/d, apud  Louzã, 2007); o psicopata, 

por sua vez, apresentaria um superego arcaico (Freud, s/d, apud Louzã, 2007).  

Os fatores biológicos dos TP são diversos, como o desequilíbrio de alguns 

neurotransmissores, dentre eles a serotonina e a vasopressina (Louzã, 2007) até lesões do 

Sistema Nervoso Central (SNC). O famoso caso de Phineas Gage é de um homem que 

trabalhava na construção de linhas ferroviárias e sofreu um acidente de trabalho onde uma 

lança de ferro penetrou a face abaixo do arco zigomático e ascendeu na região parietal medial 

anterior. Gage passou de tranqüilo e estimado para progressivamente agressivo, praguejador, 

desorganizado e passou a abusar de álcool nos meses seguintes ao acidente. A lesão ficou 

limitada ao córtex pré-frontal ventromedial, enfatizando a relação dessa área do córtex 

cerebral com a constituição da personalidade humana (Alvarenga, 2008). 

1.2 Transtornos Específicos da Personalidade e Transtornos da Personalidade Mistos 

Os critérios diagnósticos mais utilizados atualmente são o DSM-IV-TR (APA 2000) e 

a CID-10 (OMS, 1992). O primeiro é mais utilizado em meio acadêmico por ser mais 

detalhado e baseado em dados estatísticos, mas a segunda, elaborada pela OMS, é a 

padronizada para os serviços de saúde do sistema público brasileiro. 

Segundo o DSM-IV-TR, os diversos tipos de transtornos de personalidade são 

dispostos em três grupos: 



 
 

- Os indivíduos de comportamento excêntrico (antes denominado bizarro) e 

distanciamento afetivo pertencem ao grupo A, que comporta os transtornos: Paranóide, 

Esquizóide e Esquizotípico; 

- Aqueles que possuem comportamento imprevisível (impulsivos) e com expressiva 

instabilidade emocional encontram-se no grupo B, que compreende os transtornos: 

Antissocial, Borderline, Histriônico e Narcisista; 

 - Por fim, indivíduos de comportamento essencialmente ansioso, temeroso e esquivo 

são classificados no grupo C, que é composto pelos transtornos: Dependente, Anancástico, 

Esquivo (ansioso). 

Na CID-10, os TP são classificados de forma semelhante ao DSM-IV-TR, com 

pequenas diferenças. São eles: (1) Transtornos específicos da personalidade (F60) que se 

subdivide em Paranóide, Esquizóide, Esquizotípico, Dissocial, com Instabilidade Emocional, 

Histriônico, Anancástico, Dependente, Ansioso; (2) Transtornos mistos da personalidade e 

outros transtornos da personalidade (F61); (3) Modificações duradouras da personalidade não 

atribuíveis a lesão ou doença cerebral (F62), quando não há padrões específicos de sintomas 

que caracterizam os distúrbios de personalidade; (4) Transtornos dos hábitos e dos impulsos 

(F63), quando se predomina a impulsividade sem outras características que o configurem 

como um TP específico; (5) Transtornos da identidade sexual (F64), (6) Transtornos da 

preferência sexual (F65), (7) Transtornos psicológicos e comportamentais associados ao 

desenvolvimento sexual e à sua orientação (F66), quando se predomina alterações da 

sexualidade sem outras características de um TP específico; (8) Outros transtornos da 

personalidade e do comportamento do adulto (F67) e (9) Transtorno da personalidade e do 

comportamento do adulto, não especificado (F69), quando não se configura nenhum tipo de 

TP citado anteriormente. 

1.2.1 Transtorno de Personalidade Paranóide 

O indivíduo com esse transtorno tem uma desconfiança difundida persistente e 

inadequada de terceiros (Hales, 2006). Custa a confiar em alguém, que geralmente é um 

parente próximo, compreende atitudes de terceiros sempre como potencialmente prejudiciais, 

interpretando malevolamente eventos benignos, o que o leva a estar sempre “cauteloso” em 

suas relações interpessoais. Um paciente assim é extremamente sensível a críticas e 



 
 

dificilmente perdoa alguma falha alheia, o que o faz muito rancoroso. É uma pessoa que se 

torna defensiva de forma imediata, questiona muito sem causa aparente e, em geral, é 

patologicamente ciumenta (Louzã, 2007). 

1.2.2 Transtorno de Personalidade Esquizóide 

Esse transtorno é caracterizado pelo embotamento afetivo e pela pobreza nas relações 

interpessoais, conseqüentemente. O isolamento social característico do paciente encontra-se 

evidente na busca por atividades solitárias, seja esporte, lazer ou até mesmo no trabalho. 

Mesmo assim, raras são as atividades que geram prazer ao indivíduo com esse transtorno 

(Hales, 2006). 

1.2.3 Transtorno de Personalidade Esquizotípica 

O TP esquizotípica é caracterizado por alguns aspectos, dentre os quais se destacam 

idéias delirantes de referência, embotamento afetivo (não tão intenso quanto no Transtorno 

Esquizóide), crenças bizarras e pensamento mágico, voltado para misticismo que não condiz 

com a cultura à qual o indivíduo está inserido, ideação paranóide (não tão intensa quanto no 

Transtorno Paranóide). Geralmente o paciente com esse transtorno se apresenta com uma 

aparência peculiar, por vezes esquisita, ou “excêntrica” (Alvarenga 2008). 

1.2.4 Transtorno de Personalidade Antissocial 

A característica essencial do TP antissocial é impulsividade, que se expressa como 

incapacidade de planejar o futuro, com favorecimento de escolhas que proporcionam 

satisfação imediata sem levar em conta as conseqüências para si e para os outros até a 

ocorrência de comportamento violento (Louzã, 2007). Outra característica da personalidade 

que predomina é a falta de interesse ou preocupação pelos sentimentos dos outros, falsidade e, 

mais notavelmente, ausência de remorso pelo prejuízo que pode causar a terceiros (Hales, 

2006). A busca a qualquer custo da satisfação pessoal leva o indivíduo a realizar atos ilegais 

repetitivos e o transtorno está associado a altas taxas de abuso de substâncias (Hales, 2006). 

Em suma, o indivíduo portador desse transtorno pode ser descrito como “predador social que 

encanta, manipula e progride na vida de modo implacável, deixando para trás um grande 

número de corações partidos, expectativas frustradas e carteiras vazias. Demonstrando 

ausência completa de consciência e empatia, apossam-se de modo egoísta daquilo que 

desejam e fazem o que bem entendem, violam normas e expectativas sociais sem o menor 



 
 

senso de culpa ou arrependimento” (Dr. Robert Hare, 1993, apud Barlow, 2011). Segundo o 

DSM-IV-TR, esse diagnóstico só pode ser atribuído a indivíduos acima de 18 anos (APA, 

2002) e o CID-10 (OMS, 2010) afirma que o TP é atribuído quando as manifestações iniciam-

se na infância ou adolescência e persistem pela vida adulta. Segundo o CID-10, esse tipo de 

TP e o TP Narcisista, que será visto adiante, correspondem ao “Dissocial”. 

 

1.2.5 Transtorno de Personalidade Borderline 

A personalidade borderline caracteriza-se por relacionamentos interpessoais intensos e 

instáveis, comportamentos autodestrutivos repetitivos, medo crônico de abandono, afetividade 

disfórica crônica, distorções cognitivas, impulsividade e frágil adaptação social (Louzã, 

2007).  O portador desse transtorno de personalidade muitas vezes é extremado, vai da raiva à 

depressão grave em pouco tempo. Também é caracterizado por impulsividade, observada por 

meio do abuso de drogas e automutilação (Barlow, 2011), que se dá muitas vezes de maneira 

impulsiva e, em vários casos, é um tipo de uso mais episódico, relacionado aos momentos de 

extrema ansiedade, sendo que o uso pode ser intenso em quantidade e freqüência, mas não se 

mantém obrigatoriamente como padrão ao longo do tempo (Silveira, 2006). Esse TP 

corresponde à “Personalidade com Instabilidade Emocional” do CID-10. 

1.2.6 Transtorno de Personalidade Histriônico 

O paciente com transtorno de personalidade histriônico mostra alto grau de 

comportamento de busca de atenção (Louzã, 2007). Essa busca é refletida nas suas atitudes, 

geralmente impulsivas, como brigas sem causa aparente, crises de choro, superficialidade 

emocional – o que leva a uma superficialidade dos relacionamentos interpessoais – 

comportamento inadequado e por vezes sedutor, aliado a um forte desejo de se sentir atraente. 

A necessidade da atenção de alguém faz esse paciente extremamente sugestionável. 

1.2.7 Transtorno de Personalidade Narcisista 

O paciente narcisista caracteriza-se por apresentar sentimento de superioridade em 

relação aos outros, exagero de suas capacidades e talentos, necessidade de atenção, arrogância 

e comportamentos auto-reverentes (Louzã, 2007). Ele responde com fortes sentimentos de dor 

ou raiva mesmo a pequenos menosprezos, rejeições, derrotas ou críticas (Hales, 2006). 



 
 

Quando confrontado com outras pessoas bem-sucedidas, pode ser extremamente invejoso ou 

arrogante. Por falhar muitas vezes ao se mostrar à altura de suas próprias expectativas, 

freqüentemente fica deprimido (Barlow, 2011). 

1.2.8 Transtorno de Personalidade Dependente 

O paciente com transtorno de personalidade dependente apresenta tendência de 

delegar aos outros as decisões cotidianas da vida, pedindo conselhos e reasseguramentos, 

subordinando suas próprias necessidades àquelas dos outros dos quais é dependente e 

aquiescente aos desejos desses (Louzã, 2007). Por vezes, aspectos associados podem incluir 

perceber-se como desamparado, incompetente e com falta de vigor (OMS, 1993). Tal paciente 

conta excessivamente com terceiros “poderosos” para iniciar e fazer as coisas por ele, tomar 

decisões, assumir responsabilidades por ele e guiá-lo na vida (Hales, 2006). 

1.2.9 Transtorno de Personalidade Anancástico 

Esse transtorno é caracterizado pela presença de obstinação, escrupulosidade e ordem, 

características geralmente manifestas na forma de obsessão por limpeza e inflexibilidade 

moral e ética. O que difere a personalidade anancástica de um Transtorno Obsessivo-

compulsivo, onde também se podem observar comportamentos obsessivos ligados à limpeza, 

é que nesse, a obsessão incomoda o paciente, e gera atritos com a família, perturbando suas 

atividades cotidianas, enquanto que naquele, a mesma obsessão é executada com orgulho pelo 

indivíduo e bem vista pela família, mas ainda assim causa desconforto  e interferência 

negativa sobre o cotidiano. A personalidade anancástica é egossintônica e o TOC é 

egodistônico (Louzã, 2007). 

 

1.2.10 Transtorno de Personalidade Ansioso 

Também denominado Esquiva (DSM-IV), tal transtorno se caracteriza por ansiedade e 

desconforto excessivos e invasivos em situações sociais e em relacionamentos afetivos 

(Hales, 2006). O paciente é extremamente sensível às opiniões alheias; como conseqüência, 

evita a maior parte dos relacionamentos. A auto-estima baixa, juntamente com o medo de 

rejeição, faz com que tenha poucas amizades e seja muito dependente daqueles com os quais 

se sente à vontade (Barlow, 2011). Tal quadro revela grande dificuldade de diferenciação 



 
 

entre esse transtorno e o esquizóide, principalmente em relação à retração social, mas pode-se 

distingui-los pela grande diferença de que o indivíduo com TP ansioso quer manter contato 

social, enquanto que o esquizóide não (Louzã, 2007).  

Os transtornos específicos e mistos da personalidade apresentam uma forte relação 

com a criminalidade e uso/abuso de substâncias psicoativas, principalmente aqueles 

categorizados no grupo B, segundo o DSM-IV-TR, e o Transtorno de Personalidade Dissocial 

e Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional, segundo a CID-10. 

1.3 Correlatos entre Transtornos Específicos da Personalidade e uso/abuso de 

substâncias psicoativas. 

 O uso de substâncias psicoativas faz parte da história da humanidade, como por 

exemplo, o uso do ópio na China e do álcool no Egito, há cerca de quatro mil anos (Louzã, 

2007). Na antigüidade, essas substâncias eram mais relacionadas a um contexto religioso, 

enquanto contemporaneamente, houve desvinculação desse contexto, e o uso encontra-se mais 

ligado à diversão (Louzã, 2007). Ao se estudar com mais profundidade, identificou-se que o 

uso de substâncias psicoativas é mais prevalente em pacientes portadores de TP, 

especialmente do grupo B. Segundo Lubman (2011), cerca de 65% dos usuários de 

substâncias psicoativas em tratamento apresentam critérios diagnósticos para TP do grupo B 

do tipo Borderline. 

 O uso de substâncias psicoativas, legais ou ilegais, tem alcançado números alarmantes 

nos últimos anos. Em 2010, 3,4% a 6,6% da população adulta (15 a 64 anos) mundial faziam 

uso de alguma droga ilícita e aproximadamente 1% das mortes da população adulta mundial 

foi atribuída às drogas (OMS, 2012). Segundo esse estudo, o álcool era consumido por cerca 

de 42% dos adultos no mundo e a nicotina, por 25%. A maconha acabou sendo a droga ilícita 

mais consumida no mundo, chegando a até 224 milhões de usuários em 2010. A prevalência 

de uso de opióides não foi expressiva, sendo cerca de 0,8%, enquanto a prevalência máxima 

de cocaína foi de 0,4% (OMS, 2012).  

 No continente americano, existe o maior consumo mundial de substâncias psicoativas 

ilícitas, com destaque para maconha, opióides e cocaína (OMS, 2012). No Brasil, o álcool é a 

droga mais consumida, com mais de 50% da população geral, seguida do tabaco (Silveira, 

2006). 



 
 

 A CID-10 classifica os diversos transtornos mentais relacionados ao uso de substância 

psicoativa (OMS, 2000). O diagnóstico de Síndrome de Dependência de Substância 

Psicoativa é realizado quando há pelo menos três de seis eventos associados ao uso de drogas, 

que são: forte desejo de consumir a substância; comprometimento da capacidade de controlar 

o início, término ou níveis de uso; estado fisiológico de abstinência quando o uso é 

interrompido ou reduzido; evidência de tolerância aos efeitos da substância; redução ou 

abandono de atividades prazerosas ou de interesse significativo após o início do uso da 

substância; uso persistente da mesma, a despeito de evidências claras de conseqüências 

nocivas (OMS, 2000). Outro transtorno por uso de substâncias psicoativas é o “Uso Nocivo”, 

que consiste em um padrão de uso da substância que está causando danos à saúde, física ou 

mental, porém não deve preencher critérios para dependência, transtorno psicótico induzido 

por drogas ou outro transtorno relacionado ao uso de drogas (OMS, 2000).   

 Existem diversas evidências neurobiológicas que explicam os mais variados elementos 

da Síndrome de Dependência. Dentre eles, tem-se que o principal neurotransmissor envolvido 

é a dopamina (Hales, 2006), e as principais áreas cerebrais envolvidas nessa síndrome são o 

sistema mesolímbico, principalmente durante o uso de substâncias e a fissura na abstenção 

aguda (Goldstein, 2002) e o córtex orbitofrontal, que se destaca pela hipoatividade na 

abstinência prolongada (Dom, 2005). Já na tolerância à substância, que consiste no aumento 

progressivo da dose para se obter o efeito desejado, ocorre processo de neuroadaptação 

(Louzã, 2007). 

 O álcool, uma das principais e mais consumidas substâncias psicoativas no mundo 

(OMS, 2007) e no Brasil (Galduróz, 2004) exerce múltiplos efeitos psiquiátricos. As 

alterações mentais mais comuns do uso dessa substância são: o comprometimento do 

julgamento, a desinibição de impulsos sexuais ou agressivos, a labilidade do humor, ansiólise 

e sedação (Hales, 2006).  

 A síndrome abstinência do álcool atinge até 71% dos pacientes em processo de 

desintoxicação (Silveira, 2006). Esse transtorno se caracteriza por ansiedade e fissura intensas 

e taquicardia no quadro não-complicado, ou por ansiedade e sintomas somáticos exuberantes, 

alteração da consciência, confusão mental, ideação paranóide, agitação e alucinações no 

quadro complicado, conhecido por delirium tremens (Louzã, 2007). 

 O consumo do álcool crônico já está relacionado à deficiência de vitaminas do 

complexo B (principalmente Tiamina). Quando essa vitamina reduz de forma aguda o 



 
 

paciente apresenta a Síndrome de Wernicke que inclui principalmente a confusão mental, 

oftalmoplegia, nistagmo e ataxia (Louzã, 2007). A deficiência crônica da tiamina leva à 

Síndrome de Korsakoff, que consiste em prejuízo às memórias anterógrada e retrógrada, com 

confabulações (Hales, 2006), o que incapacita de forma importante o paciente dependente do 

álcool (García, 2008).  

 O uso de álcool está relacionado ao TP de forma relevante. Em um estudo com 1.221 

adolescentes no ensino secundário em Monterrey – Nuevo Leon, México, foi constatada forte 

relação entre os adolescentes que apresentaram comportamento anti-social e o consumo de 

etanol (rs=.272, p<.001) revelando, inclusive, que quanto mais expressivo o comportamento 

antissocial, maior o consumo de álcool (García, 2008). Em outro estudo foi encontrada 

relação significativa de uso de álcool com pacientes portadores de TP Antissocial (Scheffer, 

2010), como também é expressivo o uso abusivo dessa droga por pacientes com TP 

borderline (Trull, 2000). 

 A nicotina, por sua vez, foi responsável por quatrocentas e quarenta mil mortes anuais, 

conforme os dados do CDC (Center of Disease Control and Prevention) em 2002 (Louzã, 

2007). A nicotina tem efeitos euforizantes e propriedades reforçadoras semelhantes às da 

cocaína e dos opióides (Hales, 2006). Os sintomas de abstinência aparecem logo após a 

interrupção quando do uso crônico ou de altas doses, sendo eles: humor disfórico, insônia, 

irritabilidade, frustração, inquietação, aumento do apetite e fissura (Alvarenga, 2008). A 

dependência de nicotina é associada a transtornos mentais, entre eles os transtornos 

depressivos e esquizofrenia (Louzã, 2007), como também se observou relação com TP 

Obssessivo-Compulsivo, Antissocial e Paranóide (Grant, 2004).  

 A maconha é derivada da cannabis e é consumida em forma de cigarro, sendo que 

outras substâncias da mesma classe, como haxixe e o THC, são normalmente adicionadas ao 

preparo de alimentos. A dependência à maconha caracteriza-se pelo uso compulsivo diário ou 

quase diário. Os fenômenos psíquicos mais comuns relacionado ao uso dessa droga estão 

ligados à intoxicação e são ansiedade, euforia, julgamento comprometido, distima, ideação 

paranóide, ataques de pânico e outros. Na intoxicação, o pico ocorre em dez a vinte minutos, e 

persistem por até vinte e quatro horas, uma vez que os metabólitos são lipossolúveis (Hales, 

2006).  

 Observou-se que o abuso freqüente de cannabis pode aumentar o risco para o 

desenvolvimento de transtornos mentais graves. Quando seu uso é iniciado no início da 



 
 

adolescência, essa droga aumenta o risco do desenvolvimento de esquizofrenia e de sintomas 

psicóticos crônicos (Diehl, 2010) e da atrofia cerebral e redução na substância cinzenta 

(Crippa, 2005).  

 O consumo de maconha é bastante relacionado aos TP. Dentre os vários tipos de TP, 

foi-se observada associação com o TP Antissocial através de um estudo envolvendo homens e 

mulheres encarcerados, comparando-os com estudantes universitários (Krueger et al, 2007) e 

com o TP Borderline em um estudo de comparação entre mulheres encarceradas e livres 

(Brunelle, 2009). 

 A cocaína, por sua vez, é uma droga derivada da planta Erythroxylon coca e atua 

como estimulante do sistema nervoso central. Esta é utilizada geralmente por via inalatória, 

mas também pode ser por via endovenosa, e sua ação consiste em inibir a recaptação de 

serotonina, dopamina e noradrenalina. A intoxicação caracteriza-se por euforia, bem-estar, 

elevação da auto-estima, comportamento violento, sintomas depressivos e quadros psicóticos. 

Na abstinência, observam-se euforia, fissura intensa e sintomas depressivos (Alvarenga, 

2008). Avaliações neuropsicológicas apontam um déficit significativo nas funções cognitivas 

de memória, atenção e concentração, aprendizagem, formação de conceitos e habilidades 

viso-espaciais (Andrade, Santos & Bueno, 2004, apud Silva, 2009).  

 A cocaína relaciona-se ainda com complicações psiquiátricas decorrentes do uso da 

droga, como o transtorno psicótico (Silva, 2009). Entre os transtornos de personalidade, o uso 

de cocaína pode ser comumente encontrado em pacientes com TP borderline, sob a hipótese 

de ser responsável, entre outras causas, pela impulsividade deste TP (Trull, 2000).  

 A cocaína foi transformada em uma forma mais volátil quando foi associada a uma 

solução de bicarbonato de sódio que, quando aquecida até secar, adquire a forma de uma 

pedra chamada de crack (Silveira, 2006). O crack leva a níveis séricos maiores e mais 

rapidamente que a cocaína inalada, pois evita a circulação pulmonar com produção de efeitos 

em poucos segundos (Louzã, 2007), porém mais fugaz, e a fissura é descrita como quase 

incontrolável (Kessler, 2008). Os pacientes usuários de crack adquirem déficits cognitivos, 

principalmente na atenção, linguagem, memória e aprendizagem verbal (Cunha, 2004). No 

referente a TP, o crack está associado, entre outros, ao TP Antissocial, com idade de início na 

adolescência, o que leva a intensa evasão escolar entre os usuários (Scheffer, 2010).    



 
 

 Os sedativos, hipnóticos e ansiolíticos são os psicotrópicos mais prescritos do mundo, 

sendo substâncias que têm entre suas ações as propriedades de induzir o sono e reduzir a 

ansiedade (Louzã, 2007). Pessoas que abusam de múltiplas substâncias freqüentemente se 

automedicam com sedativos para tratar os efeitos indesejados da cocaína ou das anfetaminas 

(Hales, 2006). Essa classe de substâncias age em receptores GABA tipo A, aumentam a 

afinidade deste por seu neurotransmissor endógeno, GABA, aumentando influxo de cloreto 

no neurônio (Louzã, 2007). A intoxicação leva a manifestações como: fala arrastada, amnésia 

anterógrada, estupor ou coma (Hales, 2006). A síndrome de abstinência inicia-se de acordo 

com a meia-vida da substância em uso e são comuns: irritabilidade, ansiedade intensa, 

pesadelos (Alvarenga, 2008). O delirium pela abstinência pode ser caracterizado por 

perturbações do nível de consciência, da cognição, alucinações visuais, táteis ou auditivas 

(Hales, 2006).  

 A classe dos solventes é composta por sprays, tintas e derivados do petróleo, como 

gasolina e correspondem a hidrocarbonos aromáticos e alifáticos, com menor freqüência os 

alogenados, e seu uso é inalatório. O mecanismo é pouco conhecido e os solventes são 

considerados depressores do sistema nervoso central (Alvarenga, 2008). A intoxicação 

envolve alterações comportamentais, como comprometimento de julgamento, agressividade, 

apatia e beligerância (Hales, 2007), e é evidente o maior uso dessas substâncias por 

indivíduos com transtornos de personalidade do tipo antissocial (Dinwiddie et al, 1990 apud 

Louzã, 2007). 

 A carência de associações registradas entre o uso/abuso de solventes, ansiolíticos, 

hipnóticos e sedativos em pacientes com TP pode demonstrar a escassez de estudos a respeito 

da mesma visto que esse transtorno mental está claramente associado ao uso tanto de 

estimulantes como de cocaína/crack e de depressores do sistema nervoso central como o 

álcool.  

1.4 Correlatos entre Transtornos Específicos da Personalidade e Uso/abuso de 

Substâncias Psicoativas e Criminalidade 

 Cabe aqui uma pequena nota introdutória no tocante à criminalidade. Crime é 

sinônimo de infração no Brasil e possui muitas definições, como “ação humana, antijurídica, 

típica, culpável e punível”, ou “conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico 

protegido pela lei penal” ou ainda “fato humano contrário à lei” (Mirabete, 1998).  Todavia, 



 
 

percebe-se que a idéia do crime permeia em simplesmente não cumprir normas da lei pré-

estabelecidas.  

          A criminalidade no Brasil tem atingido números alarmantes. Neste país, morreram mais 

pessoas (192.804) vítimas de homicídio que nos doze maiores conflitos armados do mundo no 

período entre 2004 e 2007 (Waiselfisz, 2011), mesmo sem disputas territoriais, movimentos 

emancipatórios, guerras civis, enfrentamentos religiosos, raciais ou étnicos, como presente 

nos outros países.  

          Nosso país encontra-se em sétimo colocado no ranking internacional em violência 

contra a mulher, com números que cresceram de 2,3/100.000 em 1980, para 4,4/100.000 

mulheres em 2010 (Waiselfisz, 2012). A violência contra os jovens também preocupa, pois o 

Brasil é o 12º no ranking mundial de violência contra crianças e adolescentes, com taxas de 

homicídio que progrediram de 3,1/100.000 jovens em 1980, para quase 14/100.000 em 2010 

(Waiselfisz, 2012).  

 A criminalidade está claramente associada ao TP, principalmente ao grupo B, o qual 

geralmente se caracteriza por impulsividade exacerbada (Sansone, 2009). Um estudo nacional 

evidenciou que entre adolescentes infratores do Centro de Educação Regional de 

Chapecó/SC, 56,3% obtiveram pontuação maior ou igual a 30 na escala Psychopathy 

Checklist Revised (PCL-R) e foram diagnosticados como psicopatas e 70,4% apresentaram 

reincidência criminal (Schmitt, 2006). Em revisão realizada em 2006, Valença e Moraes 

observaram uma associação de diagnóstico de TP (principalmente do grupo B) entre 

indivíduos criminosos homicidas de até 54%. 

 A criminalidade também está relacionada ao uso de substâncias psicoativas, mesmo 

sem transtorno de personalidade, fato preocupante tendo em vista a elevada prevalência do 

uso de drogas como citado anteriormente. Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, foi 

observado alto índice de violência doméstica ligada a usuários de crack (53% dos 343 

participantes), sendo mais freqüentes (47% de 343) os atos de quebrar objetos, socos e 

arremessar objetos contra o (a) parceiro (a) (Kalokhe, 2012).  

 Um estudo acompanhando 131 usuários de cocaína e crack em São Paulo por cinco 

anos revelou que a morte por causa externa foi a mais comum (69.9%), sendo que 13 (53,3%) 

delas foram por homicídio, enquanto apenas 2 (8,7%) mortes foram atribuídas aos efeitos 



 
 

biológicos intrínsecos da droga (Ribeiro, 2006). Já em outro estudo em São Paulo, 

entrevistando 350 usuários de crack internados em clínicas para tratamento, foi observado que 

95% dos pacientes relataram terem cometido atos violentos contra terceiros (verbalmente, 

roubo, violência física), sendo que 84% revelaram atos de violência ligados às drogas, 

principalmente para obtê-las. Enquanto isso, 87% referiram testemunhar ou conhecer sobre 

assassinatos de pessoas próximas devido às drogas (Carvalho, 2009). Assim, tais resultados 

revelam que a criminalidade está intimamente ligada ao usuário de substâncias psicoativas, 

seja ele o autor do crime, ou mesmo a vítima. 

Por fim, é evidente a associação de criminalidade, TP, principalmente do grupo B, e o 

uso de substâncias psicoativas. De acordo com uma pesquisa de 1998 (Myers et al), 60% dos 

137  adolescentes diagnosticados com Transtorno de Conduta e uso/abuso de substâncias 

psicoativas associados progrediram para Transtorno de Personalidade Antissocial associado a 

dependência de substâncias e reclusões por infrações num período de quatro anos de 

tratamento para uso de drogas. Esse fato foi corroborado por Goldstein (2007), o qual 

identificou que dos 4.068 pacientes com uso/dependência de drogas, 18% apresentavam TP 

Antissocial, o que fez o autor levantar a possibilidade de que o Transtorno da Personalidade 

Antissocial seria uma comorbidade do uso abusivo de substâncias psicoativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS 

Objetivo primário: avaliar em pacientes portadores de TP a possível associação entre 

transtorno por uso de substâncias psicoativas e acometimento de crime. 

Objetivo secundário: avaliar a possibilidade de associação de transtorno por uso de 

substâncias e crime em pacientes portadores de TP do grupo B (Dissocial; Com Instabilidade 

Emocional e Histriônico) em relação aos demais grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. MÉTODO 

 

3.1 Desenho do estudo 

Este foi um estudo retrospectivo do tipo caso-controle que avaliou a presença de uso 

de substâncias psicoativas de pacientes portadores de TP mediante a análise de prontuários e 

de registros médicos de cinco serviços psiquiátricos de Sergipe.  O grupo caso foi composto 

por aqueles que tinham registro de infração e controle, aqueles que não tinham infração. 

 3.2 Amostra 

 Foram analisados registros e prontuários de forma não aleatória e consecutiva do 

CAPS Jael Patrício, CAPS Liberdade, CAPS David Capistrano, que são de atendimento de 

pacientes com transtornos mentais não específicos, e CAPS Primavera, que atende transtornos 

mentais relacionados ao uso de álcool e outras drogas, todos eles da rede municipal de saúde 

de Aracaju-SE e do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Sergipe (HTCP – SE), 

onde encontram-se indivíduos com transtornos mentais que cometeram algum delito.

 Foram coletados dados demográficos (idade, sexo, estado civil, situação de trabalho) e 

clínicos (diagnóstico de transtorno por uso de substância psicoativa, tipo de substância 

psicoativa utilizada e grupo de TP) por meio de aplicação de questionário (ANEXO A) que 

foram aplicados pelo mesmo indivíduo (orientando).  

 

3.2.1 – Critérios de inclusão 

Foram incluídos pacientes com diagnóstico de TP, com CID-10 de F60 e F61, na faixa 

etária de 18 a 65 anos.  

 

3.2.2 – Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa indivíduos que não apresentassem diagnósticos de TP, 

com CID-10 de F60 e F61 em seus registros médicos, ou que apresentem diagnóstico de 

transtorno mental orgânico (CID-10: F06, F07, F09) para ambos os grupos. 

3.2.3 – Obtenção da amostra  

                    Nos serviços dos CAPS Jael Patrício, David Capistrano, Liberdade e Primavera 

foram analisados 1600 prontuários e apenas vinte foram selecionados pela presença do  

diagnóstico de TP e uso de substância psicoativa. Vale frisar que entre trezentos e sete 

prontuários buscados no CAPS-AD, apenas em quatro constava-se o diagnóstico de TP e uso 



 
 

de substância psicoativa. Foi observado ainda que, dos vinte prontuários obtidos nos CAPS, 

doze (60%) não revelavam o tipo ou o grupo de TP correspondente a cada caso.  

 No HCTP-SE foi feita a busca no sistema de banco de dados desse serviço e foram 

analisados 150 prontuários dos quais 20 foram selecionados.  

 Assim, foram selecionados prontuários de 41 pacientes: 21 foram alocados no grupo 

sem infração (todos eram dos serviços de CAPS) e 20 foram alocados no grupo com infração 

(todos provinham do HCTP-SE). 

3.3 Análise estatística 

Os dados foram analisados com o uso do Statistical Packege for the Social Sciences 

(SPSS) versão 17.0. Foram utilizados os testes Qui-quadrado de Pearson e o Teste Exato de 

Fisher, seguidos de regressão logística binária para a análise multivariada dos dados 

categóricos. Foram consideradas significativas as diferenças com valores de p <0,05 e 

intervalos de confiança de 95%. O número de casos válidos foi indicado para cada variável e 

os dados faltosos foram excluídos da análise. 

 

3.4 Considerações éticas 

Toda e qualquer coleta de dados foi feita após autorização prévia pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa 332.564 (ANEXO B), bem como pela diretoria do Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico de Sergipe, pela Prefeitura de Aracaju e pela Coordenação dos CAPS 

da Rede de Saúde Mental de Aracaju.  

Nomes e residências dos indivíduos pesquisados não foram revelados de modo a 

manter o sigilo, a integridade e a imparcialidade do trabalho. 

Os dados foram coletados exclusivamente dos registros de Incidência de Insanidade 

Mental e prontuários dos serviços de CAPS, ao que fica estabelecida a ausência de qualquer 

troca de informações com pessoas próximas aos sujeitos ou com os próprios. 

Os dados coletados foram utilizados única e exclusivamente para fins acadêmicos, 

apenas a título de pesquisa. 

 

 

 

 

 



 
 

4. RESULTADOS 

           

          A partir dos dados demográficos, observou-se inicialmente que a idade da população 

infratora atingiu a média de 28,9 anos ± 8,2 anos, enquanto a idade da parcela não infratora 

foi de 37,5 anos ± 8,7 (p= 0,003). Além disso, o grupo dos infratores apresentou associação 

com o gênero masculino com significância estatística (χ
2
= 23,89; p<0,001), como também 

com o estado civil “solteiro/divorciado/viúvo” (χ
2
= 6,92; p=0,015) e a escolaridade desse 

grupo de pacientes mais freqüente foi o ensino fundamental completo ou incompleto, porém 

sem significância estatística (χ
2
= 0,33; p=0,72) (Tab. 1). 

                    Quanto aos dados clínicos, pôde-se observar que, dentro da população infratora, a 

maior parcela fazia uso de substância psicoativa o que alcançou significância estatística à 

análise univariada (χ
2
= 8,91; p=0,004). Também foi percebido que, entre os pacientes que 

cometeram infração, o maior percentual de TP associado correspondia ao do grupo B, porém 

sem alcançar significância estatística à análise univariada (χ
2
= 0,125 p=0,72). Vale salientar 

que os registros de doze indivíduos não tinham o grupo de TP determinado (29,2%) (Tab.1). 

  Posteriormente, foi realizada a análise multivariada com os fatores que apresentaram 

associação significativa com infração por meio de regressão logística binária que, por sua vez, 

evidenciou associação com significância estatística com sexo masculino (Wald=13,11; 

p<0,001) e com estado civil solteiro/viúvo/divorciado (Wald= 0,02; p=0,02). Por outro lado 

não foi encontrada associação estatisticamente significativa com o uso de substâncias (Wald= 

0,295; p=0,59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 1 – Características sócio-demográficas e clínicas segundo os grupos “Infrator” e “Não-

infrator”. 

Características 
Infrator 

  
Não-

infrator 
  

p 

univariada 

p 

multivariada 

 
n=21 % n=20 % 

 
 Idade 28,9 ± 8,2 

 
37,5 ± 8,7 

 
0,003 

 Sexo 

    
 

 Masculino 20 95,2 4 20 
<0,001 <0,001 

Feminino 1 4,8 16 80 

 

21 100% 20 100% 
 

 Estado civil ¹ 
     

 Solteiro/viúvo/ 

divorciado 
20 95,2 11 61 

0,015 0,02 

Casado 1 4,8 7 39 

 

21 100% 18 100% 
 

 Escolaridade ² 
     

 Igual ou abaixo 

do fundamental 
15 71,4 10 62,5 

0,720 

 

Acima do 

fundamental 
6 28,6 6 37,5 

 

21 100% 16 100% 
 

 Uso de 

Substância 

      Com uso 17 81% 7 35% 
0,004 0,587 

Sem uso 4 19% 13 65 

  

100% 

 

100% 

  Grupo TP 

      Grupo 1 17 81% 7 35% 
0,720 

 Grupos 2 4 19% 13 65% 

Legenda: Qui-quadrado. Wald Backward. Grupo TP 1- TP grupo B; Grupo TP 2- TP grupos 

A, C, F61 e sem grupo ou CID registrados. ¹ 2 pacientes não tinham esse dado. ² 4 pacientes 

não tinham esse dado. 

 



 
 

          A partir de análise entre tipos de substâncias consumidas dentro da população de 

infratores, foi observado com significância estatística à análise univariada que a maior parcela 

desse grupo consumia álcool (χ
2
= 10,89; p= 0,001) e/ou maconha (χ

2
=10,12; p= 0,001) e/ou 

nicotina (χ
2
= 10,12; p= 0,001), com percentuais de 71,4%, 57,1% e 57,1%, respectivamente. 

Com relação às outras substâncias – cocaína/crack, sedativo e solvente – o consumo das 

mesmas estava ligado a uma minoria da população infratora, porém sem significância 

estatística à análise univariada (Tab. 2)        

 

 

Tabela 2. Tipos de drogas consumidas segundo grupos “Infrator” e “Não-infrator”. 

Tipos de substância Infrator  
Não-

infrator 
 p univariada 

 n=21 % n=20 %  

Álcool      

Sim 15 71,4 4 20 
0,001 

Não 6 28,6 16 80 

Maconha      

Sim 12 57,1 2 10 
0,001 

Não 9 42,9 18 90 

Cocaína/crack      

Sim 6 28,6 3 15 
0,294 

Não 15 71,4 17 85 

Nicotina      

Sim 12 57,1 2 10 
0,001 

Não 9 42,9 18 90 

Sedativo      

Sim 1 4,8 2 10 
0,520 

Não 20 95,2 18 90 

Solvente      

Sim 4 19 1 5 
0,169 

Não 17 81 19 95 

Legenda: Qui-quadrado. 

 

 

 



 
 

5. DISCUSSÃO 

          Um dos primeiros achados da pesquisa foi a relação da infração com o gênero do 

indivíduo. A predominância de homens criminosos com significância estatística se manteve 

mesmo após a análise multivariada com o estado civil e com a presença de uso de substâncias. 

Esse dado é corroborado pelos achados de Eklund (2009), que observa maior percentual de 

jovens do sexo masculino envolvidos em diversas atividades delinqüentes de forma 

significativa (70,2% dos homens em comparação com 59,2% das mulheres). O presente 

achado é corroborado ainda pelo estudo de Fazel (2002), onde entre os mais de 23.000 

prisioneiros pesquisados, 81% eram do sexo masculino. No entanto, é válido considerar que 

tal estudo não avaliou a população de um Hospital de Custódia. 

          Outro achado do atual estudo foi o de que o estado civil que não envolveu casamento 

foi mais associado à criminalidade do que o estado civil casado, com significância estatística, 

mesmo após análise multivariada com o sexo e o uso de substâncias psicoativas . Tal achado 

converge com o referido por Telles et al (2011), o qual revela uma prevalência de 79,4% de 

solteiros entre indivíduos de uma população psiquiátrica forense.  

          O mesmo estudo acima mostra uma média de escolaridade menor que quatro anos na 

população de infratores, o que favorece o achado do nosso trabalho de 71,4% dos pacientes 

com escolaridade igual ou inferior ao ensino fundamental. Outros autores também 

encontraram achado semelhante, como Garbayo (2008) ao revelar que 69% dos internos de 

um Hospital de Custódia no Rio de Janeiro não possuíam o ensino fundamental completo e 

Schmitt (2006), em pesquisa com adolescentes infratores cumprindo medidas socioeducativas, 

onde observou que 62,5% dos indivíduos não haviam completado o ensino fundamental. 

Todavia, a associação do presente estudo não encontrou significância estatística na análise 

univariada (p=0,720), fato que leva a crer que um n maior poderia alcançar tal significância.          

          No tocante à associação entre uso de substâncias e infração , Trull et al (2000) 

observaram, após uma revisão de literatura, que até 84% dos pacientes portadores de TP do 

tipo Borderline faziam uso/abuso de substâncias psicoativas e que era freqüente a sua relação 

com criminalidade. Tal relação foi reforçada por Eklund (2009), quando verificou a existência 

de uma relação entre a presença de TP e o consumo de substâncias (naquele caso, o álcool), 

que por sua vez levou a uma exacerbação do comportamento violento e criminoso dos 

indivíduos estudados. 

          Em outro estudo com adolescentes com conduta antissocial, Barnow (2004) observou 

que a ingestão de álcool era proporcionalmente maior à freqüência e gravidade das infrações 

por eles praticadas.  Pouco depois, Bornovalova (2005) elaborou uma revisão bibliográfica, 



 
 

ratificando a importância de impulsividade como um fator que induz ao uso de substâncias e é 

potencializada pelo mesmo, agravando quadros de agressividade. 

          É importante frisar que a impulsividade, presente principalmente nos TP pertencentes 

ao grupo B, é fator agravante e ao mesmo tempo agravado pelo uso de substâncias 

psicoativas, fato comprovado em estudo com ratos (Simon, 2007), onde se mostrou que o uso 

contínuo de cocaína aumentava a freqüência de atos impulsivos desses animais.  

          A impulsividade como achado associado ao uso de drogas se repete em revisão feita por 

Perry (2008), em estudo com adolescentes usuários de álcool (Stautz, 2013), e em um trabalho 

envolvendo homens psicopatas dependentes de substâncias (Hopley, 2012). 

          Entretanto, o uso de substâncias psicoativas não manteve uma associação 

estatisticamente significativa com infração após análise multivariada com sexo e estado civil, 

no presente estudo. Isso faz crer que o n da amostra foi insuficiente, já que as evidências 

citadas anteriormente de associação entre esses eventos são bastante expressivas. 

                    Com relação ao achado referente à associação entre grupo de TP e infração, 

estatisticamente insignificante na análise univariada, acreditamos que devido ao n reduzido da 

amostra, não foi possível alcançar percentuais relevantes. Isso porque tal associação foi 

encontrada por Brunelle et al (2009), quando analisaram e confirmaram em seu estudo a 

relação do TP do grupo B com mulheres encarceradas, como também a revisão supracitada de 

Fazel et al (2002), que revela indícios de forte associação de TP do grupo B com a 

criminalidade e reclusão (até 65% dos homens e 42% das mulheres). 

          Outras fontes na literatura evidenciam a associação entre TP do grupo B, uso de 

substâncias psicoativas e criminalidade, como Myers (1998), Goldstein (2007) e Costa 

(2008), que inclusive atribuem essa relação à impulsividade desse grupo de TP e sua 

retroalimentação pelo uso de substâncias, já explanada anteriormente. 

          Ao analisarmos os tipos de droga em uso com relação à infração, foi notório o consumo 

de álcool e/ou maconha e/ou nicotina entre a maior parcela da população infratora, com 

significância estatística. Myers (1998) confirma os achados acima ao afirmar um maior 

consumo principalmente de álcool por jovens com diagnóstico de TP e comportamento 

delinqüente, em comparação com outros jovens delinqüentes sem diagnóstico de TP. Em 

estudo com moradores de rua (Ball et al., 2005), foi percebido alto percentual de abuso de 

substâncias – principalmente álcool, cocaína, heroína e maconha – entre pacientes da amostra 

com diagnóstico de TP, sendo que 23% de toda a amostra revelou algum período da vida em 

sistemas de reclusão (2% na cadeia). A predominância do uso de álcool e maconha é 

ratificada por Brunelle (2009), ao analisar mulheres em reclusão carcerária, e por Barnow 



 
 

(2004), ao notar que o álcool poderia agir como mediador de comportamento agressivo ou 

delinqüente em adolescentes de comportamento impulsivo. García (2008) confirma a estreita 

relação do álcool com a taxa de delitos em jovens com comportamento antissocial. 

          Contudo, apesar de não ter sido confirmada associação de cocaína/crack com atos 

infratores no presente estudo, Rutherford (1999) salientou a associação de TP Borderline em 

um estudo com mulheres dependentes de cocaína, sendo que cerca de 40% das participantes já 

haviam sido encarceradas. Ademais, a literatura supracitada (Myers, 1998; Ball, 2005; 

Brunelle, 2009) retifica nossos achados ao mostrar que, de fato, existe associação significativa 

entre esses dois fatores.  

          O presente estudo apresentou algumas limitações. Por ser um estudo retrospectivo, 

houve prejuízo na aquisição de dados de prontuário, principalmente nos CAPS onde havia 

dados incompletos, como o tipo ou o grupo de TP em 12 dos 20 prontuários, e dificuldades na 

coleta por questões técnicas, problema este não encontrado no HCTP-SE, onde a coleta de 

dados foi facilitada por um sistema informatizado eficiente.   

 Além disso, por ser um estudo de análise de prontuários, incorre-se no risco de viés de 

informação do dado, devido à dependência de anotações de outro profissional que fez o 

atendimento e diagnóstico do paciente, o que foi provável no presente estudo, visto que a 

freqüência encontrada de pacientes com TP foi muito abaixo da esperada na população geral 

(10 a 20%) e psiquiátrica (até 45%) (Zimmerman, 2005), e que seria ainda maior em pacientes 

psiquiátricos que usam drogas, o que foi exigido para inclusão em nossa amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. CONCLUSÃO 

          Conclui-se que o sexo masculino e o estado civil solteiro/viúvo/ divorciado 

apresentaram associação com a infração, com significância estatística, como já bem 

estabelecido na literatura. 

 Por outro lado, não se encontrou associação significativa com uso de substâncias 

psicoativas e o grupo TP e infração, na amostra analisada. Talvez, se aumentasse o n do 

presente estudo, poderia se encontrar tal associação. Porém, a discrepância entre a freqüência 

de diagnósticos de TP dos usuários dos CAPS em relação à população em geral e a de 

serviços psiquiátricos, principalmente do serviço dos CAPS especializado em álcool e drogas 

cujos transtornos estão mais associados ao TP, provavelmente se deveu a um viés de 

informação. Com isso, seria necessário fazer um estudo por meio de coleta de dados com os 

próprios pacientes para se evitar tal erro sistemático. Dessa forma, os autores do presente 

estudo identificam também a necessidade de divulgação a respeito da importância do 

diagnóstico de TP em pacientes usuários de substâncias psicoativas na comunidade de saúde 

mental sergipana para alertar a respeito do maior risco de criminalidade a partir da população 

com tais transtornos mentais como se encontra registrado em literatura. 
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ANEXO A – Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Departamento de Medicina 

 

Questionário de Pesquisa: TCC 

“DROGAS E CRIMINALIDADE: AVALIAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE 

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE (TP) DE CAPS DE ARACAJU E DO HOSPITAL 

DE CUSTÓDIA DE SERGIPE”. 

 

Concludente: Fellipe Matos M. Campos 

Orientadores: Prof. Antônio Lima Jr. 

                       Profa.Helena Pinho de Sá 

 

Registro da pesquisa: 

Data da admissão: 

Sexo:    M (  )         F (  ) 

Data de nascimento: 

Residência:     Capital (  )          Interior (  )                       

Não encontrado (  ) 

Nível de Escolaridade: 

Analfabeto(a) (  )          1º grau incompleto (  )                    

1º grau completo (  ) 

2º grau incompleto (  )       2º grau completo (  )          

Não encontrado (  ) 

Estado Civil: 

Solteiro(a) (  )          Casado(a) (  )          

Divorciado(a) (  )         Viúvo(a) (  )              

Não encontrado (  ) 

 

Número de admissões anteriores (qualquer 

instituição): 

01 (  )     02 (  )     03 (  )     mais que 3 

admissões (  )         Não encontrado (  ) 

Relato de infração: 

SIM (  )          NÃO (  ) 

Transtorno de Personalidade: 

SIM (  )          NÃO (  ) 

CID-10: 

Uso de substancias psicoativas: 

SIM (  )          NÃO (  ) 

Tipo:  

Álcool (  )     Maconha (  )    Cocaína (  )      

Nicotina (  )    Crack (  )      Opiáceos (  )   
Sedativos (  )   Solventes (  ) 

Outros Transtornos Psiquiátricos (CID-10):
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Resumo 

Introdução. Os Transtornos de Personalidade (TP) estão freqüentemente associados ao crime 

e ao uso de substâncias psicoativas. A impulsividade é uma dimensão da personalidade que 

está associada ao uso de substâncias psicoativas e vice-versa. Método. Analisar a diferença de 

freqüência de transtorno por uso de substâncias entre pacientes do Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico de Sergipe (HCTP-SE) e de pacientes de Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do Município de Aracaju, todos portadores de Transtorno de 

Personalidade (TP), para avaliar a possível associação entre transtorno por uso de substâncias 

psicoativas e crime em pacientes com transtorno de personalidade. Resultados. Na análise 

univariada, observou-se associação estatisticamente significante da criminalidade com 

pacientes do sexo masculino (p<0,001), com estado civil solteiro, viúvo ou divorciado 

(p=0,015), que faziam uso de alguma substância psicoativa (p=0,004) e com TP pertencente 

ao cluster B (p=0,004). Na análise multivariada, houve significância na associação do crime 

com o sexo masculino (p<0,001) e estado civil solteiro, viúvo ou divorciado 

(p=0,02).Conclusão. Mais estudos se fazem necessários para auxiliar da melhor maneira 

possível instituições, familiares e responsáveis a lidar com a perigosa associação de TP, uso 

de substâncias e criminalidade. 

Abstract 

Introduction. Personality disorders are often associated with crime and substance use. 

Impulsivity is a personality dimension that is associated with substance use and vice versa. 

Method. Analyze the difference in frequency of substance use disorder among patients in the 

Forensic Psychiatric Care Hospital of Sergipe (FPCH) and patients Psychosocial Care Centers 

(CAPS) in the city of Aracaju both carriers of Personality Disorder (PD) in order to evaluate 

the possible association between psychoactive substance use disorder and crime in patients 

with personality disorder. Results. In univariate analysis, there was a statistically significant 

association of crime with male patients (p <0.001), with unmarried, widowed or divorced (p = 

0.015), with those who made use of some psychoactive substance (p = 0.004) and with PD 

belonging to cluster B (p = 0.004). Multivariate analysis has shown significant association of 

crime with males (p <0.001) and unmarried, widowed or divorced (p = 0.02).Conclusion. 

More studies are needed to support the best way possible the institutions, relatives and 

caregivers to deal with the dangerous combination of TP, substance use and crime. 

Palavras-chave: transtorno de personalidade – psicoativas – borderline – criminalidade. 



 
 

INTRODUÇÃO 

          O conceito de Personalidade, embora de uso corriqueiro, é bastante complexo. Todavia, 

a essência do conceito parece permear entre diversos autores, como sendo o conjunto de 

características pessoais que acompanham o indivíduo por toda a vida, desde a mais tenra 

infância. Esse conjunto (após a consolidação no fim da adolescência) é imutável e, percebido 

pelas outras pessoas, torna cada indivíduo único na sociedade. 

          O Transtorno de Personalidade, por sua vez, encontra denominador comum entre os 

diversos autores quando se define por uma gama de características do indivíduo que o 

acompanha desde a infância e por toda a vida, características essas não condizentes com o que 

as normas da sociedade em que o indivíduo está inserido preconizam. Tal conjunto de 

características é sempre nocivo a alguém, seja ao próprio indivíduo, seja àqueles mais 

próximos, ou a um conjunto mais ampliado de pessoas dentro da comunidade.  

Os critérios diagnósticos mais utilizados atualmente são o Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)¹ e a Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10)². A primeira é mais utilizada em meio acadêmico por ser mais detalhada e baseada 

em dados estatísticos, mas a segunda, elaborada pela OMS, é a padronizada para os serviços 

de saúde do sistema público brasileiro. 

Segundo o DSM-IV-TR, os diversos tipos de transtornos de personalidade são 

dispostos em três grupos: 

- Os indivíduos de comportamento excêntrico (antes denominado bizarro) e distanciamento 

afetivo pertencem ao cluster A, que comporta os transtornos: Paranóide, Esquizóide e 

Esquizotípico; 

- Aqueles que possuem comportamento imprevisível (impulsivos) e com expressiva 

instabilidade emocional encontram-se no cluster B, que compreende os transtornos: 

Antissocial, Borderline, Histriônico e Narcisista; 

 - Por fim, indivíduos de comportamento essencialmente ansioso, temeroso e esquivo são 

classificados no cluster C, que é composto pelos transtornos: Dependente, Anancástico, 

Esquivo (ansioso). 



 
 

          Eis, aqui, alguns exemplos desses Transtornos de Personalidade: 

          Transtorno de Personalidade Antissocial: A característica essencial do transtorno de 

personalidade antissocial é a impulsividade, que se expressa como incapacidade de planejar o 

futuro, com favorecimento de escolhas que proporcionam satisfação imediata sem levar em 

conta as conseqüências para si e para os outros, até a ocorrência de comportamento violento³. 

Outra característica da personalidade que predomina é a falta de interesse ou preocupação 

pelos sentimentos dos outros, falsidade e, mais notavelmente, ausência de remorso pelo 

prejuízo que pode causar a terceiros 
4
.  A busca a qualquer custo da satisfação pessoal leva o 

indivíduo a realizar atos ilegais repetitivos e o transtorno está associado a altas taxas de abuso 

de substâncias 
4
. Em suma, o indivíduo portador desse transtorno pode ser descrito como 

“predador social que encanta, manipula e progride na vida de modo implacável, deixando para 

trás um grande número de corações partidos, expectativas frustradas e carteiras vazias. 

Demonstrando ausência completa de consciência e empatia, apossam-se de modo egoísta 

daquilo que desejam e fazem o que bem entendem, violam normas e expectativas sociais sem 

o menor senso de culpa ou arrependimento” 
5
. 

          Transtorno de Personalidade Borderline: A personalidade borderline se caracteriza por 

relacionamentos interpessoais intensos e instáveis, comportamentos autodestrutivos 

repetitivos, medo crônico de abandono, afetividade disfórica crônica, distorções cognitivas, 

impulsividade e frágil adaptação social³.  O portador desse transtorno de personalidade muitas 

vezes é extremado, vai da raiva à depressão grave em pouco tempo. Também é caracterizado 

por impulsividade, observada por meio do abuso de drogas e automutilação 
5
.  

 Os transtornos específicos e mistos da personalidade apresentam uma forte relação 

com a criminalidade e uso/abuso de substâncias psicoativas, principalmente aqueles 

categorizados no grupo B, segundo o DSM-IV-TR, e o Transtorno de Personalidade Dissocial 

e Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional, segundo a CID-10. 

 Correlatos entre Transtornos Específicos da Personalidade e uso/abuso de substâncias 

psicoativas. 

 O uso de substâncias psicoativas faz parte da história da humanidade, como por 

exemplo, o uso do ópio na China e do álcool no Egito, há cerca de quatro mil anos³. Ao se 

estudar com mais profundidade, identificou-se que o uso de substâncias psicoativas é mais 



 
 

prevalente em pacientes portadores de TP, especialmente do grupo B. Segundo Lubman 
6
, 

cerca de 65% dos usuários de substâncias psicoativas em tratamento apresentam critérios 

diagnósticos para TP Borderline.  

 O uso de substâncias psicoativas, legais ou ilegais, tem alcançado números alarmantes 

nos últimos anos. Em 2010, 3,4% a 6,6% da população adulta (15 a 64 anos) mundial fazia 

uso de alguma droga ilícita e aproximadamente 1% das mortes da população adulta mundial 

foi atribuída às drogas 
7
. Segundo esse estudo, o álcool era consumido por cerca de 42% dos 

adultos no mundo e a nicotina por 25%. A maconha acabou sendo a droga ilícita mais 

consumida no mundo, chegando a até 224 milhões de usuários em 2010. A prevalência de uso 

de opióides não foi expressiva, sendo cerca de 0,8%, enquanto a prevalência máxima de 

cocaína foi de 0,4% 
7
.  

 No continente americano, existe o maior consumo mundial de substâncias psicoativas 

ilícitas, com destaque para maconha, opióides e cocaína 
7
. No Brasil, o álcool é a droga mais 

consumida, com mais de 50% da população geral, seguida do tabaco 
8
. 

 A CID-10 classifica os diversos transtornos mentais relacionados ao uso de substância 

psicoativa *2*. O diagnóstico de Síndrome de Dependência de Substância Psicoativa é 

realizado quando há pelo menos três de seis eventos associados ao uso de drogas, que são: 

forte desejo de consumir a substância; comprometimento da capacidade de controlar o início, 

término ou níveis de uso; estado fisiológico de abstinência quando o uso é interrompido ou 

reduzido; evidência de tolerância aos efeitos da substância; redução ou abandono de 

atividades prazerosas ou de interesse significativo após o início do uso da substância; uso 

persistente da mesma, a despeito de evidências claras de conseqüências nocivas *2*. Outro 

transtorno ligado ao uso de substâncias psicoativas é o “Uso Nocivo”, que consiste em um 

padrão de uso da substância que está causando danos à saúde, física ou mental, porém não 

deve preencher critérios para dependência, transtorno psicótico induzido por drogas ou outro 

transtorno relacionado ao uso de drogas *2*.   

 O álcool, uma das principais e mais consumidas substâncias psicoativas no mundo 
9
 e 

no Brasil 
10

 exerce múltiplos efeitos psiquiátricos. As alterações mentais mais comuns do uso 

dessa substância são: o comprometimento do julgamento, a desinibição de impulsos sexuais 

ou agressivos, a labilidade do humor, ansiólise e sedação 
4
.  



 
 

 A síndrome abstinência do álcool atinge até 71% dos pacientes em processo de 

desintoxicação 
8
. Esse transtorno se caracteriza por ansiedade e fissura intensas e taquicardia 

no quadro não-complicado, ou por ansiedade e sintomas somáticos exuberantes, alteração da 

consciência, confusão mental, ideação paranóide, agitação e alucinações no quadro 

complicado, conhecido por delirium tremens³. 

 O consumo crônico do álcool já está relacionado à deficiência de vitaminas do 

complexo B (principalmente Tiamina). Quando essa vitamina reduz de forma aguda o 

paciente apresenta a Síndrome de Wernicke que inclui principalmente a confusão mental, 

oftalmoplegia, nistagmo e ataxia³. A deficiência crônica da tiamina leva à Síndrome de 

Korsakoff, que consiste em prejuízo às memórias anterógrada e retrógrada, com 

confabulações 
4
, o que incapacita de forma importante o paciente dependente do álcool 

11
.  

 O uso de álcool está relacionado ao TP de forma relevante. Em um estudo com 1.221 

adolescentes no ensino secundário em Monterrey – Nuevo Leon, México, foi constatada forte 

relação entre os adolescentes que apresentaram comportamento anti-social e o consumo de 

etanol (rs=.272, p<.001) revelando, inclusive, que quanto mais expressivo o comportamento 

antissocial, maior o consumo de álcool 
11

. 

 A nicotina, por sua vez, foi responsável por quatrocentas e quarenta mil mortes anuais, 

conforme os dados do CDC (Center of Disease Control and Prevention) em 2002³. A nicotina 

tem efeitos euforizantes e propriedades reforçadoras semelhantes às da cocaína e dos opióides 

4
. Os sintomas de abstinência aparecem logo após a interrupção quando do uso crônico ou de 

altas doses, sendo eles: humor disfórico, insônia, irritabilidade, frustração, inquietação, 

aumento do apetite e fissura 
12

. A dependência de nicotina é associada a transtornos mentais, 

entre eles os transtornos depressivos e esquizofrenia³, como também se observou relação com 

TP Obssessivo-Compulsivo, Antissocial e Paranóide 
13

.  

 A maconha é derivada da cannabis e é consumida em forma de cigarro, sendo que 

outras substâncias da mesma classe, como haxixe e o tetrahidrocanabinol (THC), são 

normalmente adicionadas ao preparo de alimentos. A dependência à maconha caracteriza-se 

pelo uso compulsivo diário ou quase diário. Os fenômenos psíquicos mais comuns 

relacionados ao uso dessa droga estão ligados à intoxicação e são ansiedade, euforia, 

julgamento comprometido, distima, ideação paranóide, ataques de pânico e outros. Na 

intoxicação, o pico ocorre em dez a vinte minutos, e persistem por até vinte e quatro horas, 

uma vez que os metabólitos são lipossolúveis 
4
.  



 
 

          O consumo de maconha é bastante relacionado aos TP. Dentre os vários tipos de TP, 

foi-se observada associação com o TP Antissocial através de um estudo envolvendo homens e 

mulheres encarcerados, comparando-os com estudantes universitários 
14

 e com o TP 

Borderline em um estudo de comparação entre mulheres encarceradas e livres 
15

. 

 A cocaína, por sua vez, é uma droga derivada da planta Erythroxylon coca que atua 

como estimulante do sistema nervoso central. Esta é utilizada geralmente por via inalatória, 

mas também pode ser via endovenosa, e sua ação consiste em inibidor de recaptação de 

serotonina, dopamina e noradrenalina. A intoxicação caracteriza-se por euforia, bem-estar, 

elevação da auto-estima, comportamento violento, sintomas depressivos e quadros psicóticos. 

Na abstinência, observam-se euforia, fissura intensa e sintomas depressivos 
12

. Avaliações 

neuropsicológicas apontam um déficit significativo nas funções cognitivas de memória, 

atenção e concentração, aprendizagem, formação de conceitos e habilidades viso-espaciais 
16

.  

 A cocaína relaciona-se ainda com complicações psiquiátricas decorrentes do uso da 

droga, como o transtorno psicótico 
16

. Entre os transtornos de personalidade, o uso de cocaína 

pode ser comumente encontrado em pacientes com TP Borderline, sob a hipótese de estar 

relacionado, entre outras causas, à impulsividade deste TP 
17

.  

 O crack, derivado mais volátil da cocaína, leva a níveis séricos maiores e mais 

rapidamente que a cocaína inalada, pois evita a circulação pulmonar com produção de efeitos 

em poucos segundos 
3
. Os pacientes usuários de crack adquirem déficits cognitivos, 

principalmente na atenção, linguagem, memória e aprendizagem verbal 
18

. No referente aos 

TP, o crack está associado, entre outros, ao TP Antissocial, com idade de início na 

adolescência, o que leva a intensa evasão escolar entre os usuários 
19

.    

 Os sedativos, hipnóticos e ansiolíticos são os psicotrópicos mais prescritos do mundo, 

sendo substâncias que têm entre suas ações as propriedades de induzir o sono e reduzir a 

ansiedade³. A intoxicação leva a manifestações como: fala arrastada, amnésia anterógrada, 

estupor ou coma 
4
. A síndrome de abstinência inicia-se de acordo com a meia-vida da 

substância em uso e são comuns: irritabilidade, ansiedade intensa, pesadelos 
12

. 

 A classe dos solventes é composta por sprays, tintas e derivados do petróleo, como 

gasolina, correspondem a hidrocarbonos aromáticos e alifáticos, com menor freqüência os 

alogenados. O seu uso é inalatório e são considerados depressores do sistema nervoso central 

12
. A intoxicação envolve alterações comportamentais, como comprometimento de 



 
 

julgamento, agressividade, apatia e beligerância 
4
, e é evidente o maior uso dessas substâncias 

por indivíduos com transtornos de personalidade do tipo antissocial 
3
. 

 A carência de associações registradas entre o uso/abuso de solventes, ansiolíticos, 

hipnóticos e sedativos e paciente com TP pode demonstrar a baixa relevância dessa 

associação ou, mais provavelmente, a escassez de estudos a respeito da mesma, visto que esse 

transtorno mental está claramente associado ao uso tanto de estimulantes como de 

cocaína/crack e depressores do sistema nervoso central como o álcool.  

Correlatos entre Transtornos Específicos da Personalidade e Uso/abuso de Substâncias 

Psicoativas e Criminalidade 

 Cabe aqui uma pequena nota introdutória no tocante à criminalidade. Crime é 

sinônimo de infração no Brasil e possui muitas definições, como “Ação humana, antijurídica, 

típica, culpável e punível”, ou “conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico 

protegido pela lei penal” ou ainda “fato humano contrário à lei” 
20

.  Todavia, percebe-se que a 

idéia do crime permeia em simplesmente não cumprir normas da lei pré-estabelecidas.  

          A criminalidade no Brasil tem atingido números alarmantes. Neste país, morreram mais 

pessoas (192.804) vítimas de homicídio que nos doze maiores conflitos armados do mundo no 

período entre 2004 e 2007 
21

. 

          Nosso país encontra-se em sétimo colocado no ranking internacional em violência 

contra a mulher, com homicídios na taxa de 4,4/100.000 mulheres em 2010 
22

. A violência 

contra os jovens também preocupa, pois o Brasil é o 12º no ranking mundial de violência 

contra crianças e adolescentes, com taxas de homicídio que progrediram de 3,1/100.000 

jovens em 1980 para quase 14/100.000 em 2010 
23

.  

 A criminalidade está claramente associada ao TP, principalmente ao grupo B, o qual 

geralmente se caracteriza por impulsividade exacerbada 
24

. Em revisão realizada em 2006, 

Valença e Moraes observaram uma associação de diagnóstico de TP (principalmente do grupo 

B) entre indivíduos criminosos homicidas de até 54%. 

 A criminalidade também está relacionada ao uso de substâncias psicoativas, mesmo 

sem transtorno de personalidade, fato preocupante tendo em vista à elevada prevalência do 

uso de drogas como citado anteriormente. Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, foi 



 
 

observado alto índice de violência doméstica ligada a usuários de crack (53% dos 343 

participantes), sendo mais freqüentes (47% de 343) os atos de quebrar objetos, socos e 

arremessar objetos contra o (a) parceiro (a) 
25

.  

 Em um estudo em São Paulo, entrevistando 350 usuários de crack internados em 

clínicas para tratamento, foi observado que 95% dos pacientes relataram terem cometido atos 

violentos contra terceiros (verbalmente, roubo, violência física), sendo que 84% revelaram 

atos de violência ligados às drogas, principalmente para obtê-las. Enquanto isso, 87% 

referiram testemunhar ou conhecer sobre assassinatos de pessoas próximas devido às drogas 

26
. Assim, tais resultados revelam que a criminalidade está intimamente ligada ao usuário de 

substâncias psicoativas, seja ele o autor do crime, ou mesmo a vítima. 

Por fim, é evidente a associação de criminalidade, TP, principalmente do grupo B, e o 

uso de substâncias psicoativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

Objetivo primário: avaliar em pacientes portadores de TP a possível associação entre 

transtorno por uso de substâncias psicoativas e acometimento de crime. 

Objetivo secundário: avaliar a possibilidade de associação de transtorno por uso de 

substâncias e crime em pacientes portadores de TP do grupo B (Dissocial; Com Instabilidade 

Emocional e Histriônico) em relação aos demais grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MÉTODO 

 

Desenho do estudo 

Este é um estudo retrospectivo do tipo caso-controle que avaliou a presença de uso de 

substâncias psicoativas de pacientes portadores de Transtornos de Personalidade mediante a 

análise de prontuários médicos de quatro CAPS (Jael Patrício, Liberdade, David Capistrano e 

Primavera) da rede municipal de saúde da Prefeitura de Aracaju-SE e de registros do banco de 

dados do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Sergipe (HTCP – SE), dividindo-

os em casos, aqueles que cometeram infração e controle, aqueles que não cometeram. 

 

Amostra 

– Obtenção da amostra 

          Os dados foram obtidos a partir da coleta em registros no HCTP e nos CAPS Jael 

Patrício, David Capistrano, Liberdade e Primavera. O HCTP contribuiu com vinte e um 

registros, o CAPS Jael com seis, o CAPS David Capistrano e o CAPS Liberdade com cinco e 

o CAPS AD-Primavera com quatro.  

          Todos os dados da amostra foram coletados pelo mesmo indivíduo (orientando), com 

aplicação por igual dos questionários. Vale frisar que as coletas de dados foram feitas em dias 

e horários estipulados entre o orientando e a coordenação de cada serviço. 

          Por fim, quarenta e um prontuários foram selecionados de pacientes do HCTP-SE e dos 

de CAPS para o grupo controle, de forma não aleatória e consecutiva para coleta de dados 

demográficos (idade, sexo, estado civil, situação de trabalho) e clínicos (diagnóstico de 

transtorno por uso de substância psicoativa e tipo de substância psicoativa utilizada). 

          Entre os setecentos e quatro prontuários buscados nos serviços dos CAPS Jael Patrício, 

David Capistrano, Liberdade e Primavera, apenas em vinte foi constado o diagnóstico de TP e 

uso de substância psicoativa. Vale frisar que entre trezentos e sete prontuários buscados no 

CAPS-AD, apenas em quatro constava-se o diagnóstico de TP e uso de substância psicoativa. 

Foi observado ainda que, dos vinte prontuários obtidos nos CAPS, doze (60%) não revelavam 

o tipo ou o grupo correspondente ao Transtorno de Personalidade. Por fim, notou-se que a 

maioria dos diagnósticos de TP não constava nas folhas de rosto nos CAPS, tendo sido 

necessário buscar nas evoluções médicas dos prontuários pelos diagnósticos.  

– Critérios de inclusão 



 
 

Foram incluídos pacientes com diagnóstico de TP com CID-10 de F60 e F61, na faixa 

etária de 18 a 65 anos.  

– Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa indivíduos que não apresentassem diagnósticos de TP 

com CID-10 de F60 e F61 em seus registros médicos ou que apresentassem diagnóstico de 

transtorno mental orgânico (CID-10: F06, F07, F09) para ambos os grupos. 

Análise estatística 

Os dados foram analisados com o uso do Statistical Packege for the Social Sciences 

(SPSS) versão 17.0. Foram utilizados os testes Qui-quadrado de Pearson e o Teste Exato de 

Fisher, seguidos de regressão logística binária para a análise multivariada dos dados 

categóricos. Foram consideradas significativas as diferenças com valores de p <0,05 e 

intervalos de confiança de 95%. O número de casos válidos foi indicado para cada variável e 

os dados faltosos foram excluídos da análise. 

Considerações éticas 

Toda e qualquer coleta de dados foi feita após autorização prévia pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (Parecer nº 332.564), bem como pela diretoria do Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju e Coordenação dos CAPS da 

rede de saúde Mental de Aracaju.  

Nomes e residências dos indivíduos pesquisados não foram revelados de modo a 

manter o sigilo, a integridade e a imparcialidade do trabalho. 

Os dados foram coletados exclusivamente dos registros de Incidência de Insanidade 

Mental de prontuários dos serviços de CAPS, ao que fica estabelecida a ausência de qualquer 

troca de informações com pessoas próximas aos sujeitos ou com os próprios. 

Os dados coletados foram utilizados única e exclusivamente para fins acadêmicos, 

apenas a título de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

          A partir dos dados demográficos, observou-se que o grupo dos infratores apresentou 

associação com o gênero masculino com significância estatística (χ
2
= 23,89; p<0,001), como 

também com o estado civil  “solteiro/divorciado/viúvo” (χ
2
= 6,92; p=0,015). A escolaridade 

desse grupo de pacientes, mais freqüente foi o ensino fundamental completo ou incompleto, 

porém sem significância estatística (χ
2
= 0,33; p=0,72) (Tab. 1). 

          Quanto aos dados clínicos, pôde-se observar que dentro da população infratora, a maior 

parcela (81%) fazia uso de substância psicoativa o que alcançou significância estatística (χ
2
= 

8,91; p=0,004). Também foi percebido que, entre os pacientes que cometeram infração, o 

maior percentual de TP associado correspondia ao do grupo B (81%), porém sem alcançar 

significância estatística (χ
2
= 0,125 p=0,72). Vale salientar que os registros de doze indivíduos 

não tinham o grupo de TP determinado (29,2%) (Tab.1). 

  Posteriormente, foi realizada a análise multivariada com os fatores que apresentaram 

associação significativa com infração por meio de regressão logística binária que, por sua vez, 

evidenciou associação com significância estatística com sexo masculino (Wald=13,11; 

p<0,001) e com estado civil solteiro/viúvo/divorciado (Wald= 0,02; p=0,02). Por outro lado, 

não foi encontrada associação estatisticamente significativa com o grupo de TP (Wald= 

0,295; p=0,59). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 1 – Características sócio-demográficas e clínicas segundo os grupos “Infrator” e “Não-

infrator”. 

Características 
Infrator 

  
Não-

infrator 
  

p 

univariada 

p 

multivariada 

 
n=21 % n=20 % 

 
 Idade 28,9 ± 8,2 

 
37,5 ± 8,7 

 
0,003 

 Sexo 

    
 

 Masculino 20 95,2 4 20 
<0,001 <0,001 

Feminino 1 4,8 16 80 

 

21 100% 20 100% 
 

 Estado civil ¹ 
     

 Solteiro/viúvo/ 

divorciado 
20 95,2 11 61 

0,015 0,02 

Casado 1 4,8 7 39 

 

21 100% 18 100% 
 

 Escolaridade ² 
     

 Igual ou abaixo 

do fundamental 
15 71,4 10 62,5 

0,720 

 

Acima do 

fundamental 
6 28,6 6 37,5 

 

21 100% 16 100% 
 

 Uso de 

Substância 

      Com uso 17 81% 7 35% 
0,004 0,587 

Sem uso 4 19% 13 65 

  

100% 

 

100% 

  Grupo TP 

      Grupo 1 17 81% 7 35% 
0,720 

 Grupos 2 4 19% 13 65% 

Legenda: Qui-quadrado. Wald Backward. Grupo TP 1- TP grupo B; Grupo TP 2- TP grupos 

A, C, F61 e sem CID registrado. ¹ 2 pacientes não tinham esse dado. ² 4 pacientes não tinham 

esse dado. 

 



 
 

          A partir da comparação entre tipos de substâncias consumidas dentro da população de 

infratores, foi observado com significância estatística à análise univariada, que a maior 

parcela desse grupo consumia álcool (χ
2
= 10,89; p= 0,001) e/ou maconha (χ

2
=10,12; p= 

0,001) e/ou nicotina (χ
2
= 10,12; p= 0,001), com percentuais de 71,4%, 57,1% e 57,1%, 

respectivamente. Com relação às outras substâncias – cocaína/crack, sedativo e solvente – o 

consumo das mesmas estava ligado a uma minoria da população infratora, porém tal achado 

não tinha significância estatística à análise univariada (Tab. 2). 

 

 

 

Tabela 2. Tipos de drogas consumidas segundo grupos “Infrator” e “Não-infrator”. 

Tipos de substância Infrator  
Não-

infrator 
 p univariada 

 n=21 % n=20 %  

Álcool      

Sim 15 71,4 4 20 
0,001 

Não 6 28,6 16 80 

Maconha      

Sim 12 57,1 2 10 
0,001 

Não 9 42,9 18 90 

Cocaína/crack      

Sim 6 28,6 3 15 
0,294 

Não 15 71,4 17 85 

Nicotina      

Sim 12 57,1 2 10 
0,001 

Não 9 42,9 18 90 

Sedativo      

Sim 1 4,8 2 10 
0,520 

Não 20 95,2 18 90 

Solvente      

Sim 4 19 1 5 
0,169 

Não 17 81 19 95 

Legenda: Qui-quadrado. 

 

 



 
 

DISCUSSÃO 

          Um dos primeiros achados da pesquisa foi a relação da infração com o gênero do 

indivíduo. A predominância de homens criminosos com significância estatística se manteve 

mesmo após a análise multivariada com o estado civil e com a presença de uso de substâncias. 

Esse dado é corroborado por achados
27

 que observam maior percentual de jovens do sexo 

masculino envolvidos em diversas atividades delinqüentes de forma significativa (70,2% dos 

homens em comparação com 59,2% das mulheres). O presente achado é corroborado ainda 

por um estudo
28

 , onde,  entre os mais de 23.000 prisioneiros pesquisados, 81% eram do sexo 

masculino. No entanto, é válido ressaltar que tal estudo não avaliou a população de um 

Hospital de Custódia. 

          Outro achado do atual estudo foi o fato de que o estado civil que não envolveu 

casamento foi mais associado à criminalidade do que o estado civil casado, com significância 

estatística, mesmo após análise multivariada com o sexo e o uso de substâncias psicoativas . 

Tal achado converge com o referido por Telles 
29

, o qual revela uma prevalência de 79,4% de 

solteiros entre indivíduos de uma população psiquiátrica forense.  

          O mesmo estudo acima mostra uma média de escolaridade menor que quatro anos na 

população de infratores, o que é concordante como achado do nosso trabalho de 71,4% dos 

pacientes com escolaridade igual ou inferior ao ensino fundamental. Outros autores também 

encontraram achado semelhante, como ao revelar que 69% 
30

 dos internos de um Hospital de 

Custódia no Rio de Janeiro não possuíam o ensino fundamental completo e em pesquisa 
31 

com adolescentes infratores cumprindo medidas socioeducativas, onde se observou que 

62,5% dos indivíduos não haviam completado o ensino fundamental. Todavia, a associação 

do presente estudo não encontrou significância estatística na análise univariada (p=0,720), 

fato que leva a crer que um n maior poderia alcançar tal significância.          

          No tocante à associação entre uso de substâncias e infração , foi observado 
17

, após uma 

revisão de literatura, que até 84% dos pacientes portadores de TP do tipo Borderline faziam 

uso/abuso de substâncias psicoativas e que era freqüente a sua relação com criminalidade. Tal 

relação foi reforçada por Eklund 
27

, quando verificou a existência de uma relação entre a 

presença de TP e o consumo de substâncias (naquele caso, o álcool), que por sua vez levou a 

uma exacerbação do comportamento violento e criminoso dos indivíduos estudados. 

          Em outro estudo com adolescentes com conduta antissocial, foi observado 
32

 que a 

ingestão de álcool era proporcionalmente maior à freqüência e gravidade das infrações por 

eles praticadas.  Pouco depois, Bornovalova 
33 

elaborou uma revisão bibliográfica, ratificando 



 
 

a importância de impulsividade como um fator que induz ao uso de substâncias e é 

potencializada pelo mesmo, agravando quadros de agressividade. 

          É importante frisar que a impulsividade, presente principalmente nos TP pertencentes 

ao grupo B, é fator agravante e ao mesmo tempo agravado pelo uso de substâncias 

psicoativas, fato comprovado em estudo com ratos 
34

, onde se mostrou que o uso contínuo de 

cocaína aumentava a freqüência de atos impulsivos desses animais.  

          A impulsividade como achado associado ao uso de drogas se repete em revisão feita por 

Perry 
35

, em estudo com adolescentes usuários de álcool 
35

, e em um trabalho envolvendo 

homens psicopatas dependentes de substâncias 
36

.
 
 

          Entretanto, o uso de substâncias psicoativas não manteve uma associação 

estatisticamente significativa com infração após análise multivariada com sexo e estado civil 

no presente estudo. Isso faz crer que o n da amostra foi insuficiente, já que as evidências 

citadas anteriormente de associação entre esses eventos são bastante expressivas. 

                    Com relação ao achado referente à associação do grupo de TP e infração, 

estatisticamente insignificante na análise univariada, acreditamos que, devido ao n reduzido 

da amostra, não foi possível alcançar percentuais relevantes. Isso porque tal associação foi 

encontrada 
15

 ,quando se analisou a relação do TP do grupo B com mulheres encarceradas, 

como também na revisão supracitada 
28

, que revela números de forte associação de TP do 

grupo B com a criminalidade e reclusão (até 65% dos homens e 42% das mulheres). 

          Ainda, fontes na literatura evidenciam a associação entre TP do grupo B, uso de 

substâncias psicoativas e criminalidade, como Myers 
38

, que inclusive atribui essa relação à 

impulsividade desse grupo de TP e sua retroalimentação pelo uso de substâncias, já explanada 

anteriormente. 

          Ao analisarmos os tipos de droga em uso com relação à infração, foi notório o consumo 

de álcool e/ou maconha e/ou nicotina entre a maior parcela da população infratora, com 

significância estatística. Myers 
38

 confirma os achados acima, ao afirmar um maior consumo 

principalmente de álcool por jovens com diagnóstico de TP e comportamento delinqüente, em 

comparação com outros jovens delinqüentes sem diagnóstico de TP. A predominância do uso 

de álcool e maconha é ratificada por Brunelle 
15

, ao analisar mulheres em reclusão carcerária, 

e por Barnow 
32

, ao notar que o álcool poderia agir como mediador de comportamento 

agressivo ou delinqüente em adolescentes de comportamento impulsivo. García 
11

 confirma a 

estreita relação do álcool com a taxa de delitos em jovens com comportamento antissocial.  



 
 

          Contudo, apesar de não ter sido confirmada associação de cocaína/crack com atos 

infratores no presente estudo, a literatura supracitada 
15, 38

 retifica nossos achados ao mostrar 

que, de fato, existe associação significativa entre esses dois fatores.  

          O presente estudo apresentou algumas limitações. Por ser um estudo retrospectivo, 

houve prejuízo na aquisição de dados de prontuário, principalmente nos CAPS onde havia 

dados incompletos, como o tipo ou o grupo de TP em 12 dos 20 prontuários, que não puderam 

ser acessados por questões técnicas, problema este não encontrado no HCTP-SE, onde a 

coleta  de dados foi facilitada por um sistema informatizado eficiente.   

 Além disso, por ser um estudo de análise de prontuários, incorre-se no risco de viés de 

informação do dado, devido à dependência de anotações de outro profissional que fez o 

atendimento e diagnóstico do paciente, o que foi provável no presente estudo visto que a 

freqüência encontrada de pacientes com TP foi muito abaixo da esperada na população geral 

(10 a 20%) e psiquiátrica (até 45%) 
39

, e que seria ainda maior em pacientes psiquiátricos que 

usam drogas, como exigido para inclusão em nossa amostra. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSÃO 

          Necessitam-se mais estudos sobre o tema, especialmente no estado de Sergipe, de modo 

a auxiliar as instituições responsáveis, familiares ou pessoas próximas e até mesmo o próprio 

paciente a lidar com esse grande risco associado à combinação entre TP e uso de substâncias, 

e criminalidade. 
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