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RESUMO 

 

O objetivo principal deste estudo foi investigar as relações entre uso de 
drogas ilícitas e Qualidade de Vida em usuários em atendimento em um 
Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas (CAPSad). Metodologia: 
Revisão de literatura de instrumentos de Qualidade de Vida e sua finalidade 
em pesquisas com usuários em tratamento para abuso e dependência de 
substâncias orientou a escolha do instrumento de Qualidade de Vida a ser 
utilizado neste estudo. Para responder o principal objetivo da pesquisa foi 
realizado estudo transversal com 60 usuários de drogas ilícitas em 
atendimento em um CAPSad. Foram utilizados os instrumentos WHOQOL-
Bref para mensurar a Qualidade de Vida nos domínios físico, psicológico, 
social e ambiental, ASI-6 para investigar a gravidade da dependência nas 
dimensões drogas, família/criança, álcool, psiquiátrica, médica, legal, 
emprego, apoio sócio familiar, problema sócio familiar, e MINI para identificar 
a presença de transtornos psiquiátricos de ansiedade, humor, psicóticos e 
de personalidade antissocial. Análise estatística foi realizada com testes de 
correlação de Pearson e de Spearman para verificar a associação entre a 
gravidade da dependência e a Qualidade de Vida e teste T de Student para 
a comparação da Qualidade de Vida em grupos de usuários com e sem 
comorbidades psiquiátricas. Resultados: A revisão de literatura mostrou que 
os instrumentos genéricos de Qualidade de Vida SF-36 e o WHOQOL- Bref 
são os mais utilizados na área da dependência, sendo que ainda não 
existem instrumentos específicos validadados no Brasil. O WHOQOL-Bref foi 
escolhido por ser um instrumento que avalia a satisfação do sujeito com a 
vida de forma global, incluindo área ambiental, o que está mais relacionado 
ao tratamento proposto pelo CAPSad, que visa a recuperação de usuários 
de drogas. Houve correlação negativa significativa de fraca a moderada 
entre a gravidade da dependência avaliada pelo ASI-6, nas dimensões 
drogas, álcool, psiquiátrica, médica, legal, apoio sócio familiar e problema 
sócio familiar, e os domínios de Qualidade de Vida avaliados pelo 
WHOQOL-Bref. As evidências foram mais fortes nas dimensões psiquiátrica 
e médica e mais fracas em apoio sócio familiar, problema sócio familiar e 
legal. Houve diferença significativa nas médias de Qualidade de Vida entre 
os que apresentaram comorbidades psiquiátricas e os que não 
apresentaram, para o domínio psicológico no transtorno de ansiedade, e 
para os domínios físico e psicológico no transtorno de humor. Conclusão: A 
Qualidade de Vida piorou a medida que a gravidade da dependência 
aumentou, com resultados diferentes nas várias áreas da vida dos usuários 
de drogas ilícitas, o que ressalta a necessidade de capacitações dos 
profissionais que atuam na área de Transtornos por Uso de Substâncias, 
para avaliações diagnósticas mais abrangentes, e intervenções terapêuticas 
mais apropriadas em cada área. Os resultados foram mais evidentes nas 
áreas médica e psiquiátrica, o que indica necessidade de maior atenção em 
relação as comorbidades médicas e psiquiátricas. 
 
Palavras Chave: Qualidade de Vida, Transtornos por Uso de Substância, 
Gravidade da dependência, Drogas ilícitas, Comorbidades psiquiátricas.
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate the relationship between illicit drug use 
and Quality of Life for users treated in a Psychosocial Care Center alcohol and 
drugs (CAPSad). Methodology: Literature review of Quality of Life instruments 
and its purpose in research with users in treatment for abuse and substance 
dependence guided the choice of Quality of Life instrument to be used in this 
study. To answer the main objective of the study was cross-sectional study with 
60 users of illicit drugs in care in a CAPSad. The instruments used were 
WHOQOL-Bref to measure the Quality of Life in the physical, psychological, 
social and environmental, ASI-6 to investigate the severity of dependence on the 
dimensions drugs, family/child, alcohol, psychiatric, medical, legal, employment, 
family social support, family social problem, and MINI to identify the presence of 
psychiatric disorders of anxiety, mood, psychotic and anti-social personality. 
Statistical analysis was performed with Pearson and Spearman correlation tests 
to verify the association between the severity of dependence and the Quality of 
Life and Student's T test to compare Quality of Life in user groups with and 
without psychiatric comorbidities. Results: The literature review showed that the 
generic Quality of Life instruments SF-36 and WHOQOL Bref are the most used 
in the field of addiction, and there are still no specific instruments validated in 
Brazil. The WHOQOL-Bref was chosen to be an instrument that assesses the 
satisfaction of the subject to life globally, including environmental area, which is 
more related to treatment proposed by CAPSad, aimed at recovering drug users. 
There was a significant negative correlation of weak to moderate between the 
severity of dependence assessed by the ASI-6, dimensions drugs, alcohol, 
psychiatric, medical, legal, family social support and family social problem, and 
Quality of Life domains assessed by the WHOQOL bref. The evidence was 
strongest in psychiatric and medical dimensions and weaker in family social 
support, family social problem and legal. There was a significant difference in 
mean quality of life among those who had psychiatric comorbidities and those 
who did not, for the psychological domain in anxiety disorder, and for the physical 
and psychological domains in mood disorder. Conclusion: The Quality of Life 
worsened as the severity of dependence has increased, with different results in 
various areas of life of illicit drug users, which underscores the need for training of 
professionals working in Substance Use Disorders area, to more comprehensive 
diagnostic evaluations, and more appropriate therapeutic interventions in each 
area. The results were more evident in the medical and psychiatric fields, which 
indicates the need for greater attention in relation to medical and psychiatric 
comorbidities. 
 
Keywords: Quality of Life, Substance Use Disorders, Dependence severity, 
Illicit drugs, Psychiatric comorbidity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Uso de drogas  

 

A história de uso de drogas pelo homem não é recente. As 

sociedades humanas sempre conviveram com algum tipo de substância 

psicoativa, contudo o relacionamento entre os indivíduos e as drogas sofreu 

modificações segundo a natureza, a intensidade e as exigências 

socioculturais (RIBEIRO; LARANJEIRA, 2015; ASSIS, 2011). Anteriormente, 

mais relacionados a contextos religiosos, na contemporaneidade se 

transformando em busca de prazer e diversão ou mesmo alívio para 

sofrimentos psíquicos. 

O uso problemático de drogas tornou-se um dos principais problemas 

sociais e de saúde nas sociedades modernas. O seu impacto negativo afeta 

a sociedade como um todo. Ameaça valores políticos, econômicos, humanos 

e culturais e inflige prejuízos e gastos médicos, com aumento dos índices de 

acidentes de trabalho, trânsito, violência urbana, mortes prematuras e queda 

da produtividade de trabalhadores (CARLINI et al 2002, CHALUB; TELLES, 

2006, MEDEIROS et al, 2013). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 

toxicomanias são transtornos complexos com mecanismos biológicos que 

afetam o cérebro e sua capacidade de controlar o uso de substâncias e são 

determinadas não somente por fatores biológicos e genéticos, mas também 

psicológicos, sociais, culturais e do ambiente (WHO, 2004).  Abordar o 

enfrentamento ao uso problemático de drogas é complexo e envolve não só 

a questão da saúde, mas outras questões, como por exemplo, a justiça, a 

segurança pública, os direitos humanos, a educação.  

Na perspectiva da saúde pública, o atendimento aos usuários de 

drogas é desafiador, pois estes são vulneráveis à violência e vítimas de 

preconceito por parte da sociedade (CAMPÊLO; BARBOSA, 2016). Sontag 

(1984) aborda a construção de metáforas sociais, com significados 

simbólicos associados a cada doença de forma diferenciada, que vão além 

do problema físico em si (SONTAG, 1984). O estereótipo construído sobre o 
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usuário dependente de drogas é negativo e potencializa a discriminação 

social. São rotulados como drogados, viciados, sem caráter, e chegam ao 

tratamento com a autoestima baixa, sentindo-se envergonhados, 

desmoralizados.  De acordo com Goffman (1988), o estigma é construído 

socialmente, sendo a identidade virtual, ou esperada, preconcebida de forma 

negativa em relação a sua identidade real, e no caso dos “viciados” o 

estigma é classificado como culpa de caráter individual (GOFFMAN, 1988). 

A estigmatização dos usuários dependentes de drogas faz com que se 

sintam como culpados na interação social, interiorizando a sua dificuldade 

com o uso de drogas como fraqueza de vontade, e percebendo-se pior do 

que os sujeitos “normais” da sociedade. Muitos não chegam ao tratamento 

para não assumir um problema tão estigmatizante como a dependência de 

drogas, e os que chegam, vêm desconfiados e receosos de falarem o que 

realmente sentem e pensam.     

O comportamento do usuário dependente de drogas não é restrito 

somente a vontade do usuário, mas deve ser inserido em uma complexa 

rede de fatores biológicos, psicológicos e sociais que podem aumentar ou 

diminuir o risco de complicações agudas ou crônicas. A interação desses 

fatores é um processo dinâmico, o que faz com que possam se influenciar 

mutuamente, e potencializarem ou neutralizarem uns aos outros 

(MARQUES; RIBEIRO, org, 2006). Entre os fatores biológicos de risco pode-

se considerar a predisposição genética e a natureza farmacológica da 

substância. Os fatores psicológicos de risco podem estar relacionados a 

expectativa positiva quanto ao efeito da substância, baixa resiliência as 

dificuldades vividas, alterações comportamentais e morbidades psiquiátricas 

como ansiedade, depressão e transtornos de personalidade. Os fatores 

sociais de risco podem ser relativos a estrutura familiar disfuncional, pressão 

do grupo para o consumo, exclusão e violência social.  

 Para o enfrentamento da complexa questão do abuso e dependência 

das drogas foram criados no Brasil Centros de Atenção de Psicossocial 

álcool e drogas (CAPSad) (BRASIL, 2002), que oferecem atendimento na 

comunidade e se baseam em um modelo de atenção integral à saúde se 

afastando de um modelo de atenção restritivo à doença ou aos fatores 

biológicos (BRASIL, 2003). Atenção integral está relacionada a uma diretriz 
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do Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde (MS) do Brasil, e 

significa o atendimento das necessidades dos indivíduos de forma 

abrangente, podendo englobar ações de prevenção, promoção, tratamento e 

reabilitação. O acompanhamento realizado nos CAPSad trabalha com as 

ideias de reinserção social e intersetorialidade das ações em uma política de 

redução de danos, que visa resolver problemas decorrentes do uso. Essas 

idéias coadunam com objetivos mais amplos de atenção à saúde, que 

pretendem a recuperação do usuário de drogas e não tem a abstinência 

como único objetivo de tratamento. 

Drogas são substâncias que, introduzidas no organismo, provocam 

alguma alteração de ordem física e/ou mental (OMS, 2008, PERILLO; ISSY, 

2009). Droga psicotrópica – ou substância psicoativa – é a substância que 

tem ação direta no sistema nervoso da pessoa. Altera a função cerebral e 

temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a 

consciência. O uso repetitivo de tais substâncias pode levar a dependência. 

As convenções e exigências sociais dividem as drogas em dois grandes 

grupos, as lícitas e as ilícitas. As drogas lícitas são permitidas por meio de 

regulamentação e restrições previstas em lei, como são, por exemplo, o 

tabaco e o álcool. Os medicamentos psicotrópicos, regulamentados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), também são 

frequentemente utilizados de maneira abusiva, levando a problemas de 

saúde e dependência.   

As drogas ilícitas são drogas produzidas ou comercializadas de forma 

ilegal.  O consumo de drogas ilícitas é fator significativo de risco para a 

morbidade e mortalidade em todo mundo e representa um grave problema 

de saúde pública no Brasil. Segundo o United Nations Office On Drugs and 

Crime (UNODC), das Nações Unidas, estima-se que em 2010 cerca de 230 

milhões de pessoas, ou 5 por cento da população adulta mundial, usou 

alguma substância ilícita pelo menos uma vez, que usuários problemáticos 

de drogas ilícitas representam 0,6 por cento da população mundial e ainda 

que a extensão do uso de drogas ilícitas tenha se mantido estável a 

estimativas anteriores, em muitos países em desenvolvimento ela continua a 

aumentar (UNODC, 2012).  
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No Brasil, existem poucos estudos epidemiológicos realizados para 

avaliar a situação do consumo de drogas. A maior parte dos levantamentos 

feitos concentra-se entre populações específicas como estudantes do ensino 

fundamental, médio e universitário, e crianças e adolescentes em situação 

de rua (CARLINI et al, 2010, NOTO et al, 2003, NOTO; GALDURÓZ, 1999, 

BRASIL, 2010). 

Entre os estudantes do ensino fundamental e médio, foram realizados 

6 levantamentos pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID) de 1986 a 2010. Quando comparados os dados 

obtidos em 2010 (sexto levantamento) com os de 1986 (primeiro 

levantamento) houve em todas as 10 capitais pesquisadas um grande 

aumento de número de alunos referindo ao uso de maconha e cocaína. Com 

exceção do álcool e do tabaco a droga de maior prevalência de uso na vida, 

em todas as capitais, foi o solvente. Comparando o sexto levantamento de 

2010 com o quinto realizado em 2004, ambos os quais a pesquisa foi 

ampliada de 10 para 27 capitais brasileiras, houve diminuição do consumo 

de drogas, com exceção da cocaína (CARLINI et al, 2010). 

Com estudantes universitários foi feito um levantamento sobre o uso 

de álcool, tabaco e outras drogas das 27 capitais brasileiras em 2010, pela 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) em parceria com a 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Este 

estudo sugere que o uso de substâncias psicotrópicas, em especial as 

drogas ilícitas, é mais frequente entre os universitários do que entre a 

população geral na faixa etária de 18 a 24 anos e também do que entre os 

estudantes do ensino fundamental e médio (ANDRADE, DUARTE, 

OLIVEIRA, 2010). 

Em relação ao uso de drogas entre crianças e adolescentes em 

situação de rua foram realizados 5 levantamentos pelo CEBRID. Os quatro 

primeiros levantamentos foram feitos em seis capitais brasileiras, nos anos 

de 1987, 1989, 1993 e 1997. Em 2003 foi realizado o quinto levantamento 

incluindo as 27 capitais brasileiras, traçando-se assim um perfil de âmbito 

nacional. Observou-se nesses levantamentos um consumo de drogas muito 

superior aos dos estudantes da rede pública de ensino da mesma faixa 

etária. Excluindo-se o álcool e o tabaco, os solventes e a maconha foram as 
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mais citadas, com diferenças regionais quanto às demais drogas. Enquanto 

o uso de medicamentos psicotrópicos é mais frequente no Nordeste, no 

Sudeste aparece mais o consumo de cocaína e seus derivados. Em 1997 

(quarto levantamento), a porcentagem dos pesquisados que relataram terem 

usado drogas pelo menos uma vez na vida foi de 88,1 por cento. Em 2003 

(quinto levantamento), os que relataram uso no mês de substâncias - ao 

menos uma vez no mês que antecedeu a pesquisa - foi de 88,6 por cento e 

ainda os que relataram uso diário ou pesado de drogas - cerca de 20 dias ou 

mais no mês que antecedeu a pesquisa - foi de 72,5 por cento (NOTO e 

GALDURÓZ, 1999; NOTO et al, 2003). 

Além dos estudos com populações específicas como estudantes e 

crianças e adolescentes em situação de rua, a CEBRID realizou, com o 

patrocínio da SENAD, dois levantamentos domiciliares sobre o uso de 

drogas psicotrópicas no Brasil que avaliam a população geral. O primeiro foi 

realizado em 2001 e envolveu as 107 maiores cidades do país. Dentre os 

resultados relevantes, aponta-se que 6,9 por cento da população pesquisada 

já fez uso na vida de maconha, 5,8 por cento de solventes, 4,3 por cento de 

orexígenos (CARLINI et al, 2002).  

O segundo levantamento foi realizado em 2005 envolvendo as 108 

cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Em relação a 2001, 

houve um aumento de prevalência do uso de álcool, tabaco, maconha, 

solventes, cocaína, estimulantes, benzodiazepínicos, alucinógenos, crack, 

esteroides e barbitúricos. Comparando-se os dados encontrados, tem-se 

que o uso na vida de qualquer droga (exceto tabaco e álcool) aumentou de 

19,4 por cento em 2001 para 22,8 por cento em 2005.  O uso na vida de 

maconha aumentou 6,9 por cento para 8,8 por cento; de solventes de 5,8 

por cento para 6,1 por cento; de benzodiazepínicos de 3,3 por cento para 5,6 

por cento; de cocaína de 2,3 por cento para 2,9 por cento; de crack de 0,4 

por cento para 0,7 por cento e de estimulantes de 1,5 por cento para 3,2 por 

cento. Os xaropes (codeína) diminuíram de 2,0 por cento para 1,9 por cento 

e os orexígenos de 4,3 por cento para 4,1 por cento, o que ainda é 

considerado um valor alto e surpreendente para esses tipos de drogas 

(CARLINI et al, 2006; DUARTE, STEMPLIUK, BARROSO, 2009).  



Introdução 6 

Pode-se perceber pelos estudos epidemiológicos já realizados, tanto 

das populações específicas como estudantes ou crianças e adolescentes em 

situação de rua, quanto da população geral, que houve um aumento 

significativo do uso de substâncias psicotativas pela população brasileira, o 

que pode acarretar maior risco de problemas decorrentes. 

Existem diferentes padrões de uso e de risco de consequências 

negativas para os usuários de substâncias psicoativas. Os principais 

sistemas de classificação diagnóstica são a Classificação Internacional de 

Doenças (CID) e o Diagnostic and Statical Manual (DSM), os quais usam 

critérios descritivos, baseados em sinais e sintomas e foram desenvolvidos a 

partir da proposição do conceito de síndrome de dependência proposto por 

Edward e Gross na década de 1970 (RIBEIRO; LARANJEIRA, 2015), o qual 

apresentava critérios diagnósticos sempre presentes em caso da 

dependência, mas com variação na gravidade, conforme cada caso 

(EDWARD; GROSS,1976). 

 Segundo a décima revisão da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

substância psicoativa diferem entre si pela gravidade e diversidade de 

sintomatologia, mas possuem em comum o fato de serem atribuídos ao uso 

de uma ou de várias substâncias psicoativas, mesmo que prescritas por um 

médico. As categorias diagnósticas correspondem a transtornos mentais e 

comportamentais devido ao uso de: álcool, opiáceos, canabióides, sedativos 

hipnóticos, cocaína, estimulantes, alucinógenos, tabaco, solventes voláteis e 

por último uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CID-

10/OMS, 2008).   

O uso nocivo é um padrão de uso prejudicial à saúde física e/ou 

psíquica, que não tenha preenchido os critérios para dependência. A 

dependência é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e 

fisiológicos desenvolvidos em consequência ao consumo repetido de uma 

substância psicoativa. O que diferencia a dependência do uso nocivo de 

substâncias é a quantidade e frequência de sintomas e comportamentos. 

Enquanto os critérios para uso nocivo incluem consequências prejudiciais 

decorrentes do uso repetido, na dependência acrescenta-se a presença de 
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tolerância, abstinência e/ou comportamento compulsivo de consumo 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1. Critérios diagnósticos para uso nocivo (abuso) e dependência de 

substâncias segundo a CID-10 

Uso nocivo Dependência 

Modo de consumo de uma substância 
psicoativa que é prejudicial à saúde. As com 
complicações podem ser: 

1. Físicas (por exemplo, hepatite 
consequente a injeções de droga pela 
própria pessoa)  

2. Psíquicas (por exemplo, episódios 
depressivos secundários a grande consumo 
de álcool. 

Conjunto de fenômenos comportamentais, 
cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem 
após repetido consumo de uma substância 
psicoativa, tipicamente associado a: 

1. Forte desejo de tomar a droga,  

2. Dificuldade de controlar o consumo, 

3. Utilização persistente apesar das suas 
consequências nefastas, 

4. Maior prioridade dada ao uso da droga 
em detrimento de outras atividades e 
obrigações,  

5. Aumento da tolerância às drogas 

6. Estado de abstinência física 

Fonte: OMS, 2008. 

 

A tolerância consiste na necessidade de quantidade de droga cada 

vez maior para atingir a intoxicação ou na redução do efeito com o uso 

continuado da mesma quantidade de substância. A abstinência consiste em 

alteração comportamental, com elementos fisiológicos e cognitivos que 

ocorrem quando as concentrações de uma substância no sangue e nos 

tecidos declinam. O comportamento compulsivo de consumo se mostra por 

um padrão complexo de vários critérios: consumo da substância maior que o 

pretendido em quantidade e tempo; desejo persistente e frustrado de 

controle do uso; dispêndio grande de tempo para obtenção da substância; 

abandono de atividades sociais, ocupacionais ou recreativas; uso continuado 

apesar da consciência do problema físico ou psicológico (APA, 2008).   

Os critérios diagnósticos da CID -10 foram desenvolvidos pela OMS e 

são utilizados pelo SUS no Brasil. Os critérios diagnósticos da quarta revisão 

do Diagnostic and Statical Manual (DSM-IV), desenvolvidos pela associação 

americana de psiquiatria, vêm também sendo utilizado no país, 

principalmente em ambientes de pesquisa, por serem mais detalhados. Os 

dois critérios diagnósticos são semelhantes, com diferenças na forma de 
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redação (BRASIL, 2014). Contemplam as mesmas substâncias, e 

igualmente não mencionam a quantidade ingerida de drogas. O DSM-IV 

utiliza o termo abuso, ao invés de uso nocivo e permite especificar o tipo de 

dependência e o curso do transtorno. O tipo de dependência refere-se a 

presença ou não de dependência fisiológica, que se caracteriza quando 

existem evidências de tolerância ou abstinência. Quando não existem, o 

diagnóstico de dependência deve ser feito com pelo menos três critérios 

relacionados a um padrão de uso compulsivo (QUADRO 2).  

O curso do transtorno refere-se a remissão que pode ser inicial 

(completa ou parcial) ou mantida (completa ou parcial), a terapia com 

agonista e ao ambiente controlado. A remissão completa inicial é quando 

nenhum critério para abuso ou dependência foi satisfeito pelo período 

mínimo de 1 mês e até12 meses. A remissão parcial inicial compreende o 

mesmo período entre um mês e 12 meses, porém os critérios completos 

para dependência ou abuso não foram satisfeitos. A remissão completa 

mantida é quando nenhum dos critérios para dependência ou abuso foi 

preenchido em qualquer época igual ou superior a 12 meses. A remissão 

parcial mantida compreende o mesmo período igual ou superior a 12 meses, 

porém os critérios completos para dependência ou abuso não foram 

satisfeitos. Em terapia com agonistas refere-se aos usuários que não 

preenchem critérios para abuso ou dependência em pelo menos um mês, 

porém estão usando medicação agonista prescrita. Em ambiente protegido, 

usuários não preenchem critérios para abuso ou dependência em pelo 

menos um mês, porém estão em ambientes controlados como hospitais e 

prisões rigorosas (APA, 2008). 
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Quadro 2. Critérios diagnósticos para abuso (uso nocivo) e dependência de 

substâncias segundo o DSM-IV  

Abuso Dependência 

A) Padrão mal adaptativo de uso de uma 
substância levando ao prejuízo ou 
sofrimento clinicamente significativo, 
manifestado por um (ou mais) dos seguintes 
aspectos, ocorrendo dentro de um período 
de 12 meses: 

1. Uso recorrente de substância 
acarretando fracasso em cumprir obrigações 
importantes no trabalho, na escola ou em 
casa (p. ex., repetidas ausências ou fraco 
desempenho ocupacional relacionados ao 
uso de substância; faltas, suspensões ou 
expulsões da escola relacionadas à 
utilização da substância; negligência dos 
filhos ou dos afazeres domésticos) 

2. Uso recorrente da substância em 
situações nas quais isto representa perigo 
para a integridade física (p. ex., dirigir 
veículo ou operar máquina quando 
prejudicado pelo uso da substância) 

3. Problemas legais recorrentes 
relacionados à substância (p. ex., detenções 
por conduta desordeira relacionada à 
substância) 

4. Uso continuado da substância, apesar de 
problemas sociais ou interpessoais 
persistentes ou recorrentes causados ou 
exacerbados pelos efeitos desta (p. ex., 
discussões com o cônjuge acerca das 
consequências da intoxicação, lutas 
corporais) 

B) Os sintomas jamais satisfazem os 
critérios para dependência de substância 
relativos a esta classe de substância. 

 

Padrão mal adaptativo de uso de substância, 
levando a comprometimento ou sofrimento 
clinicamente significativo, manifestando por 
três (ou mais) dos seguintes critérios, 
ocorrendo em qualquer momento no mesmo 
período de 12 meses: 

1. Tolerância, definida por qualquer um dos 
seguintes aspectos: (a) necessidade de 
quantidades progressivamente maiores da 
substância, para obter a intoxicação ou o 
efeito desejado; (b) acentuada redução do 
efeito com o uso continuado da mesma 
quantidade de substância, 

2. Abstinência, manifestada por qualquer 
dos seguintes aspectos: (a) síndrome de 
abstinência caracterizada para a substância; 
(b) a mesma substância (ou uma substância 
estreitamente relacionada) é consumida para 
aliviar ou evitar sintomas de abstinência 

3. A substância é frequentemente 
consumida em maiores quantidades ou por 
um período mais longo do que o pretendido 

4. Existe um desejo persistente ou esforços 
malsucedidos no sentido de reduzir ou 
controlar o uso da substância 

5. Muito tempo é gasto em atividades 
necessárias para a obtenção da substância, 
na utilização ou na recuperação de seus 
efeitos 

6. Importantes atividades sociais, 
ocupacionais ou recreativas são 
abandonadas ou reduzidas em virtude do 
uso da substância 

7. O uso da substância continua, apesar da 
consciência de ter um problema físico ou 
psicológico persistente ou recorrente que 
tende a ser causado ou exacerbado pela 
substância. 

Especificar: (a) com dependência fisiológica, 
(b) sem dependência fisiológica.  

Curso: (a) remissão completa inicial, (b) 
remissão parcial inicial, (c) remissão 
completa mantida, (d) remissão parcial 
mantida, (e) em terapia com agonista, (f) em 
ambiente protegido 

Fonte: (APA, 2008).  

 

 A quinta revisão do Diagnostic and Statical Manual (DSM-V) foi 

lançada em 2013. Propõe alterações importantes como por exemplo a fusão 
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do abuso e da dependência em um diagnóstico único no qual é considerada 

a gravidade em um continuum (Ribeiro; Laranjeira, 2015). Passa-se assim a 

existir a categoria diagnóstica única denominada “Transtorno por Uso de 

Substância” que é manifestada por pelo menos dois critérios, de uma lista de 

onze critérios possíveis, ocorrendo durante um período de 12 meses 

(QUADRO 3). A gravidade do transtorno pode ser avaliada pela quantidade 

de critérios presentes. Transtorno por uso de substância leve: de 2 a 3 

critérios, moderado: de 4 a 5 critérios, grave: ao mínimo 6 critérios. 

  

Quadro 3. Critérios diagnósticos para Transtornos por Uso de Substâncias 

segundo o DSM-V 

Transtorno por uso de substância 

A. Um padrão problemático de uso de substância, levando a comprometimento ou 
sofrimento clinicamente significativo, manifestado por pelo menos dois dos critérios a seguir, 
ocorrendo durante um período de 12 meses:  

1. A substância pode ser consumida em maiores quantidades ou por um período maior do 
que o pretendido.  

2. Existe um desejo persistente de reduzir ou controlar o uso e relatos de esforços 
malsucedidos nesse sentido.  

3. Muito tempo é gasto para obter a substância, usá-la, ou na recuperação dos seus 
efeitos.  

4. Fissura, manifestada por desejo ou necessidade intensos de usar a substância.  

5. Uso recorrente de substância que resulta no fracasso de desempenhar obrigações 
importantes no trabalho, na escola ou em casa.  

6. Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais recorrentes 
que são causados ou aumentados por seus efeitos.  

7. Atividades importantes de natureza social, profissional ou recreativa são abandonadas 
ou reduzidas em função do uso de substância.  

8. Uso recorrente da substância em situação que envolvem risco à integridade física.  

9. O uso de substância é continuado mesmo com a consciência de ter um problema físico 
ou psicológico persistente ou recorrente que possa ter sido causado ou exacerbado pela 
substância.  

10. Tolerância, sinalizada por necessidade maior da substância para obter o efeito desejado, 
ou quando o efeito é menor mesmo com o uso continuado da mesma quantidade de 
substância. 

11. Abstinência, ou sindrome que ocorre em pessoas quando a concentação de uma 
substância no sangue ou no tecido diminui após uso intenso ou pronlogado. A substância é 
consumida para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. 

Fonte: (APA, 2014) 

 

Partindo de uma concepção mais ampla do processo saúde-doença 

na qual os determinantes sociais da saúde são incluídos, tais como fatores 

psicológicos, sociais e ambientais (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007), 

considera-se que a melhora da Qualidade de Vida deve estar entre os 
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principais objetivos do tratamento para abuso e dependência de drogas 

(BRASIL, 2003; LAUDET, 2011; TIFFANY et al, 2012).  

Tanto os DSM-IV e DSM-V quanto a CID-10 não mencionam a 

quantidade e frequência do uso de drogas como critérios diagnósticos, pois 

existe variação individual nas consequências do uso de substâncias 

psicoativas, independentemente da quantidade e frequência da substância 

usada, o que reforça o uso da Qualidade de Vida como objetivo de 

tratamento da dependência, pois ela permite avaliar possíveis 

consequências e características do uso de substâncias em várias áreas da 

vida do usuário. 

  

1.2 Qualidade de Vida  

 

O conceito Qualidade de Vida é usado nas diversas áreas do 

conhecimento. Na Saúde, vem sendo discutido desde os fundamentos da 

medicina social, e foi redimensionado em 1974, por um movimento de saúde 

canadense, conhecido como relatório Lalonde, no qual estilo de vida, 

serviços de saúde, avanços da biologia humana, ambiente físico e social são 

considerados como determinantes de saúde. Está relacionado à satisfação 

das necessidades humanas básicas, alcançados na vida familiar, amorosa, 

social, ambiental, refletindo nas experiências e valores de indivíduos e 

coletividades (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Vincula-se, portanto, a um 

anseio humano básico que é o de viver bem e sentir-se bem (FLECK, 2008).   

Nas práticas assistenciais, o constructo Qualidade de Vida pode ser 

usado como diagnóstico e indicador do impacto físico e psicossocial que a 

doença causa na vida da pessoa e como medida de desfecho de tratamento 

(SEIDL; ZANNON, 2004, LAUDET; 2011). No campo das políticas públicas, 

possibilita a identificação das necessidades de saúde da população, a decisão 

das prioridades a serem assistidas e comparação dos resultados de diferentes 

tratamentos realizados (CAMPOS; RODRIGUES, 2008).  

Desde que a OMS (1948) passou a considerar a saúde como um 

completo bem-estar físico, psicológico e social e não apenas ausência de 

doenças, a avaliação da Qualidade de Vida tornou-se indicativa de saúde. A 

partir da década de 1980, há um aumento significativo na utilização de 
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instrumentos para medir Qualidade de Vida, o que provoca o 

amadurecimento científico conceitual e metodológico do tema, marcado por 

fortes controvérsias até então. Na década de 1990, parece haver um 

consenso entre os estudiosos ao considerarem a subjetividade e a 

multidimensionalidade como aspectos salientes do constructo (SEIDL; 

ZANNON, 2004).  

Para a OMS, Qualidade de Vida é a “percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que 

vive e também em relação às suas expectativas, padrões e preocupações” 

(THE WHOQOL GROUP, 1998, p.3). Essa definição reflete o caráter 

subjetivo, a multidimensionalidade e a presença de dimensões positivas e 

negativas do constructo (FLECK, 2008). O caráter subjetivo está relacionado 

à percepção da própria pessoa quanto aos aspectos relevantes da sua vida. 

A multidimensionalidade refere-se ao fato de que a Qualidade de Vida não 

possui somente uma, mas diversas dimensões, tais como física, psicológica, 

social e ambiental. A presença de aspectos positivos e negativos mostra que 

a avalição da pessoa pode caracterizar-se em polos distintos.  

Na área da saúde, existem duas tendências de conceituar Qualidade 

de Vida. A primeira como um conceito geral (QV), não direcionado a 

disfunções ou agravos, está associada ao modelo teórico da satisfação do 

indivíduo com a vida. A segunda, como Qualidade de Vida Relacionada à 

Saúde (QVRS), está relacionada ao modelo teórico funcionalista, que 

prioriza o status de saúde e funcional do indivíduo investigando aspectos 

associados às intervenções clínicas (FLECK, 2008). 

Para a avaliação da Qualidade de Vida exemplos de instrumentos 

muito utilizados na área da saúde são o Medical Outcomes Study - SF-36 

para avaliar QVRS e o World Health Organizatio Quality of Life - WHOQOL-

100 para Qualidade de Vida geral. O SF-36 foi validado no Brasil em 1999 

por Ciconelli. Contém 36 itens, 4 domínios físicos – capacidade funcional, 

aspectos físicos, dor e estado geral de saúde – e 4 domínios de saúde 

mental – vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 

(CICONELLI et al, 1999). A sua forma abreviada é o SF-12, com 12 itens. O 

WHOQOL-100 foi criado pelo grupo de Qualidade de Vida da OMS, 

denominado WHOQOL-Group. A sua construção foi realizada de forma 
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simultânea em 15 países diferentes, possibilitando que o instrumento tivesse 

base transcultural (CHACHAMOVICH; FLECK, 2008). Foi validado no Brasil 

em 1999 por Fleck e colaboradores. Avalia em 100 itens, a percepção da 

pessoa de sua Qualidade de Vida nas dimensões física, psicológica, social, 

nível de independência, ambiental e espiritualidade (FLECK et al, 1999). A 

sua forma abreviada, denominada WHOQOL-Bref, também validada por 

Fleck e colaboradores, contém 26 questões, sendo, portanto, mais 

apropriada para pesquisas com base epidemiológica (FLECK et al, 2000).  

Tanto o SF-36 quanto o WHOQOL-100 são considerados genéricos, 

pois avaliam de forma geral os efeitos de qualquer doença na vida da 

pessoa. Existem, porém, os instrumentos específicos para determinadas 

doenças. No caso dos Transtornos por Uso de Substância, em todo o 

mundo, poucos instrumentos específicos foram validados (CAMPÊLO; 

BARBOSA; PORTO, 2015), tais como as escalas: IDUQOL (Injection Drug 

User Quality of Life), DUQOL (Drug User Quality of Life), HRQOLDA (Health 

Related Quality of Life Test in Drug Abusers), QOL-DA (Quality of Life Scale 

for Drug Addiction/dependence), ALQOL-9 (9-item QOL Scale), descritas 

adiante. 

 

1.3 Qualidade de Vida dos usuários de drogas  

 

A utilização do conceito de Qualidade de Vida na área da 

dependência é recente e com poucas publicações em comparação com 

outras áreas da saúde. Isso se justifica pelo fato desta área ter sido 

tardiamente considerada como condição crônica (MCLELLAN et al, 2000), o 

que pressupõe que o tratamento dos usuários de drogas, mesmo que 

objetive a abstinência ou redução do uso, deve ter como meta principal a 

melhora da Qualidade de Vida (ROJAS; TEJADA; MELÉNDEZ, 2009; 

LAUDET, 2011).  

Evidências empíricas mostram que o abuso e dependência de 

substâncias psicoativas estão relacionados a deterioração da Qualidade de 

Vida (GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; CASTILLO, 2009). Estudos comparando a 

Qualidade de Vida de pessoas que possuem Transtornos por Uso de 

Substâncias com a da população geral mostram que a sua saúde possui 
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prejuízos nas dimensões física, psicológica e social que não podem ser 

explicadas somente pela quantidade e frequência do uso de drogas (LIMA; 

FLECK, 2008; LAUDET, 2011; TIFFANY et al, 2012; TRACY et al, 2012).   

O uso de instrumentos de Qualidade de Vida permite avaliar a 

extensão que o transtorno pode causar na vida das pessoas em vários 

domínios do funcionamento humano (GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; 

CASTILLO, 2009). Os instrumentos de Qualidade de Vida mais utilizados na 

área da dependência são os instrumentos genéricos WHOQOL-100 e 

WHOQOL-Bref para Qualidade de Vida geral e SF-36 e SF-12 para QVRS 

(LAUDET, 2011). Além destes, podemos citar Nottingham Health Profile - 

NHP e European Quality of Life Scale - EQ-5D como outros instrumentos 

genéricos mais utilizados (ROJAS; TEJADA; MELÉNDEZ, 2009). Os 

instrumentos específicos para a área são recentes. São mais apropriados 

para estudarem eficácia e efetividade de tratamentos e podem detectar com 

maior sensibilidade mudanças na Qualidade de Vida de usuários, porém por 

sua especificidade não são adequados para comparar grupos de usuários 

com outros grupos de pacientes ou com a população geral (ROJAS; 

TEJADA; MELÉNDEZ, 2009, GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; CASTILLO, 2009).    

A escala IDUQOL- Injection Drug User Quality of Life - foi 

desenvolvida inicialmente no Canadá para avaliar mudanças na condição de 

vida de usuários de drogas injetáveis, em áreas da saúde física, social, 

psicológica, ocupacional, e realidade geográfica. Posteriormente esta escala 

foi validada para outros países e a partir dela foi desenvolvida outra escala 

denominada DUQOL- Drug User Quality of Life que avalia usuários de 

drogas injetáveis e não injetáveis. Essa escala consiste em diversas áreas: 

sentir-se útil, drogas, tratamento de drogas, educação, família, bem-estar, 

amigos, redução de danos, saúde, assistência, habitação, livre escolha, 

lazer, dinheiro, segurança da vizinhança, parceiro (a), recursos da 

comunidade, sexo, espiritualidade, transporte, futuro, tratamento por outros, 

respondidas em uma escala likert de 7 pontos (ZUBARAN et al, 2012).   

A escala HRQOLDA- Health Related Quality of Life Test in Drug 

Abusers - foi desenvolvida na Espanha e avalia mudanças nas áreas físicas 

e psicossociais de usuários de drogas. Foi baseada no conceito bi-axial 

(padrão de uso versus problemas relacionados) da dependência de Edwards 



Introdução 15 

e Gross (EDWARD; GROSS, 1976), utilizados nos critérios diagnósticos 

tanto do DSM IV quanto do CID-10. Os itens avaliados são: dor física, 

insônia, náusea, perda de energia, nervosismo, agressividade, problemas de 

memória, alucinações, problemas de concentração, problemas de 

orientação, dependência física e psicológica, atividades funcionais, suporte 

emocional, percepção subjetiva psicológica e física, papel familiar e social, 

expectativas (ROJAS; TEJADA; MELÉNDEZ, 2009). 

A escala QOL-DA - Quality of Life Scale for Drug Addiction/ 

dependence - foi desenvolvida na China para avaliar QVRS de usuários 

dependentes de drogas em desintoxicação.  A escala possui quatro 

domínios: função física, psicológica, social e sintomas de toxidade. Itens 

avaliados são: movimento do corpo, percepção sensorial, apetite, 

sexualidade, sono, energia, emoção, cognição, resistência ao estresse, 

autoestima, apoio social, adaptação a família e carreira (WAN et al, 2011). 

As escalas genéricas e algumas escalas específicas podem avaliar a 

Qualidade de Vida de usuários de drogas ilícitas, mas também do álcool, 

considerado droga lícita. A escala ALQOL-9 - 9-item QOL Scale - avalia 

especificamente as consequências do alcoolismo na vida de usuários. Foi 

concebida por condensação do SF-36 e possui 9 itens que avaliam 

consequências na saúde e em outras áreas da vida dos usuários de álcool 

(ZUBARAN et al, 2014). 

Estudos existentes relacionados a Qualidade de Vida de usuários de 

drogas podem se referir aos resultados de tratamento para abuso e 

dependência de drogas, à validação de um novo instrumento de Qualidade 

de Vida, à comparação da Qualidade de Vida de usuários em grupos 

distintos - como a população geral, outros tipos de doenças, subpopulações 

de consumidores de droga - ou ainda, à relação da Qualidade de Vida com 

outras variáveis relacionadas ao transtorno (ROJAS et al, 2007, CAMPÊLO, 

BARBOSA, PORTO, 2015).  

Pesquisas de Qualidade de Vida relacionados a resultados de 

tratamentos se referem a diferentes tipos de tratamentos, como por exemplo, 

manutenção de metadona, de buprenorfina, de atomoxetina, acupultura 

auricular, abordagens psicossociais de reforçamento para participação em 

atividades relacionadas com o trabalho, entrevista motivacional, terapia 



Introdução 16 

cognitivo-comportamental (BAHAROM et al, 2012, GAUGHRAN et al, 2013, 

DHAWAN; CHOPRA, 2013, LUA; TALIB, 2013, BENEGAL et al, 2013, 

PETRY et al, 2014).  

Os estudos para validação de outros instrumentos de Qualidade de 

Vida utilizam principalmente os instrumentos já validados SF-36, SF-12, 

WHOQOL-100 e WHOQOL-Bref. Alguns destes estudos referem-se à 

criação de escalas específicas para a área da dependência ou à validação 

de versões para populações diferentes (WAN et al, 2011, ZUBARAN et al, 

2012, 2014, BOURION-BÉDÈS et al, 2015).  

Quanto as pesquisas que comparam a Qualidade de Vida de usuários 

de drogas em grupos distintos, comparam a Qualidade de Vida de usuários 

com pacientes com depressão, esquizofrênicos, familiares ou cuidadores, 

pessoas saudáveis, população geral, ou também  comparam subpopulações 

de usuários de drogas, com uso de diferentes tipos de drogas, com ou sem 

outros transtornos como ansiedade generalizada, transtorno mental grave, 

transtorno de personalidade, ou em grupos com tipos diferentes de 

tratamentos para o transtorno por uso de substâncias (KAROW et al, 2011, 

HUSSAARTS et al, 2012, MARCON et al, 2012, MAGIDSON et al, 2012, 

BENAIGES et al, 2012, MARTINEZ-GONZÁLES et al, 2013, FALLER et al, 

2014, WIEST et al, 2014).  

A finalidade de utilização de Qualidade de Vida para relacioná-la com 

outras variáveis contém a maioria dos estudos realizados em ambientes de 

tratamento para Transtornos por Uso de Substâncias (CAMPÊLO; 

BARBOSA, PORTO, 2015). Estes estudos referem-se a diferente variáveis, 

como por exemplo, dados sociodemográficos, dados psicossociais, nível de 

ajuste psicológico, suporte social, sintomas de abstinência, compromisso de 

abstinência no final do tratamento, uso de múltiplas substâncias, 

comorbidades médicas e psiquiátricas, início e duração do uso de drogas, 

gravidade do uso (MARTÍNEZ GONZÁLES et al, 2010, LAUDET; STANICK, 

2010, GONZALES et al, 2011, HESLIN et al, 2011, WU et al, 2011, 

MARCON et al, 2012, 2014, BAHAROM et al, 2012, TRACY et al 2012, 

LINARES et al, 2012, SILVEIRA et al, 2013, MARINI et al, 2013, ISKANDAR 

et al, 2013, LUGOBONI et al, 2014).  
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O uso nocivo ou a dependência de substâncias psicoativas são 

critérios diagnósticos objetivos, que se relacionam com os problemas 

decorrentes do uso de forma diferente em cada indivíduo, e não dependem 

exclusivamente da frequência e quantidade do uso de substâncias (APA, 

2008, OMS, 2008). Assim, investigar a gravidade da dependência significa 

investigar qualquer área da vida do usuário que de alguma forma pode estar 

influenciando ou sendo influenciada pelo uso de drogas, como por exemplo, 

áreas psicossociais, médicas, psiquiátricas, ocupacionais, familiares, e 

padrões de uso da substância. Investigar a gravidade do uso de forma 

ampla, em suas diferentes dimensões e sua relação com a Qualidade de 

Vida do usuário de drogas revela possibilidades diagnósticas e terapêuticas. 

 

1.3.1 Gravidade da dependência e Qualidade de Vida 

 

Cada sujeito é único, e a gravidade da dependência de drogas vai ser 

influenciada pela sua história de vida, marcada por fatores socioculturais, 

genéticos, e experienciais próprios. Fatores socioculturais podem predispor 

a um padrão de maior risco de abuso quando, por exemplo, familiares ou 

grupos de convivência incentivam ou também fazem uso descontrolado de 

substâncias. Fatores genéticos podem predispor a determinadas 

vulnerabilidades como doenças orgânicas e mentais, o que provavelmente 

pode influenciar negativamente no uso tornando-o mais grave. Experiências 

vivenciadas também podem influenciar na gravidade do uso, como por 

exemplo, a idade do primeiro uso da substância, traumas sofridos como 

acidentes, abuso sexual, físico ou psicológico, perdas de pessoas 

afetivamente importantes, doenças.  

A quantidade e frequência do uso de drogas não são fatores únicos a 

serem considerados na dependência, contudo estão relacionados à 

gravidade do uso. Pesquisas evidenciam que a Qualidade de Vida é 

negativamente afetada pela frequência e forma de uso da substância, sendo 

necessários mais estudos para verificar a influência da quantidade 

consumida ou idade que o consumo começou (GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; 

CASTILLO, 2009). As consequências negativas do desenvolvimento de um 

padrão de uso abusivo ou dependente são várias e podem aumentar a 
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gravidade do uso, como dificuldades familiares, sociais, legais e 

complicações médicas decorrentes do uso (KESSLER et al, 2010).  

As dificuldades sociofamiliares e legais constantemente ameaçam a 

integridade física e psicológica do usuário de drogas, e de outras pessoas à 

sua volta.  Vários estudos mostram associação entre transtornos por uso de 

substâncias psicoativas e violência doméstica, acidente de trânsito e crime 

(CHALUB; TELLES, 2006). O envolvimento em atividades ilegais e violentas 

está mais presente em usuários com transtornos psiquiátricos como a 

personalidade antissocial (ANDRADE, 2014), se destacando o usuário de 

crack, com maior prevalência de transtorno de personalidade antissocial e 

maior engajamento em atividades ilegais e violentas (KESSLER et al, 2012).  

Sintomas na vida do usuário de drogas decorrentes de traumas 

sofridos, condições de vida, e suporte social podem estar mais relacionados 

à Qualidade de Vida do que a extensão do uso de substâncias (TRACY et al, 

2012). Usuários em tratamentos de substituição com metadona que estavam 

em acompanhamento há mais de 5 anos reportaram piora da Qualidade de 

Vida determinada principalmente por estresse psicológico e inabilidade para 

mudar a sua própria situação de vida, o que implica a consideração de 

elementos não exclusivos da saúde  (MAEYER, et al 2011), e coloca em 

evidência a importância de tratamentos holísticos que consideram os fatores 

psicossocias, como por exemplo ter amigos ou ocupação, e não são focados 

somente no impacto físico e biológico do transtorno.   

A influência de comorbidades médicas ou psiquiátricas na Qualidade 

de Vida de usuários de drogas, são estudos frequentemente encontrados na 

literatura (GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; CASTILLO, 2009). As complicações 

médicas decorrentes do uso podem ser várias, como doenças cardíacas, 

hepáticas, renais, respiratórias, gastrointestinais e neurológicas além de 

outras que podem ser adquiridas pelo comportamento de risco como as 

doenças sexualmente transmissíveis. Estudos sobre comorbidades médicas 

e Qualidade de Vida concentram-se principalmente em pessoas com 

diagnóstico de Transtorno por Uso de Substâncias e infecção do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e do vírus da hepatite C (HVC). Em geral, 

usuários de drogas infectados pelo vírus HIV possuem Qualidade de Vida 

mais deteriorada do que usuários não infectados. A presença de HVC 
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repercute negativamente na Qualidade de Vida, porém não como fator 

determinante, pois o consumo de drogas influencia mais negativamente na 

Qualidade de Vida do que a existência do HVC (GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; 

CASTILLO, 2009).  

A presença de comorbidades psiquiátricas é um fator relevante 

quando se fala em gravidade do Transtornos por Uso de Substância e de 

seu tratamento, por ocasionar prejuízos na evolução clínica e social do 

usuário (GONZALES et al, 2011, ANDRADE, 2014). O uso crônico de 

substâncias psicoativas pode ser fator desencadeante ou consequente de 

quadros psiquiátricos, tendo essa população alta prevalência de transtornos 

psiquiátricos (SCHEFFER; PASA; ALMEIDA, 2010). Dados referentes a 

epidemiologia revelam que entre adolescentes com esse transtorno, quase 

50 por cento tem outra morbidade psiquiátrica, e entre adultos a taxa fica 

entre 15 a 30 por cento (RAMOS, 2004). Os transtornos mais comuns 

associados ao abuso de substâncias são os transtornos de humor, 

transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, 

transtornos alimentares e de personalidade e em menor escala a 

esquizofrenia (LARANJEIRA; ZALESKI; RATTO, 2004).  

A prevalência de comorbidadade por abuso e dependência de álcool e 

drogas e transtornos mentais da população americana foi determinada pelo 

programa Epidemiologic Catchment Area (ECA) do Instituto Nacional de 

Saúde Mental dos EUA. Entre os usuários de drogas ilícitas, a prevalência 

de comorbidade de transtorno mental e abuso ou dependência de drogas foi 

de 53%, incluindo 26% com trantornos de humor, 28% transtorno de 

ansiedade, 18% personalidade antissocial e 7% esquizofrenia. De acordo 

com os pesquisadores, essa taxa deve ser mais elevada em indivíduos 

tratados em ambientes clínicos de saúde mental, pois estes têm chances 

significativamente maiores de terem doenças comórbidas (REGIER et al, 

1990).   

Estudo realizado sobre prevalência de comorbidades psiquiátricas 

entre usuários de um CAPSad em Sergipe obteve taxa de mais de 85% de 

presença de comorbidades psiquiátricas, sendo que 69,90% dos usuários 

foram diagnosticados com episódio depressivo maior e 63,10% com 

transtorno de ansiedade generalizada (ANDRADE, 2014). 
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As limitações dos estudos referentes a usuários de drogas com 

comorbidades psiquiátricas são diversas. Estão relacionadas às informações 

sobre o padrão de consumo da substância, às características da amostra 

investigada e aos diagnósticos de ambos transtornos (LARANJEIRA; 

ZALESKI; RATTO, 2004). Em relação ao padrão de consumo este pode ser 

sub-relatado, principalmente entre usuários de drogas ilícitas. Quanto as 

características da amostra, estas podem variar dependendo de onde foi feito 

o estudo (SALLOUM; MOSS; DALEY, 1991), como por exemplo estudos 

feitos de usuários na atenção básica, em comunidades terapêuticas, em 

serviços especializados ambulatoriais ou em internações psiquiátricas ou 

hospitalares. Quanto ao diagnóstico, as dificuldades encontradas são 

relativas ao estabelecimento da diferença entre quadros psicóticos, 

depressivos ou de ansiedade devidos ao efeito de substâncias ou devido à 

condição mental do sujeito independente do uso de substâncias (SALLOUM; 

MOSS; DALEY, 1991, LARANJEIRA; ZALESKI; RATTO, 2004).  

No geral, estudos sobre a Qualidade de Vida em indivíduos que 

apresentam comorbidades psiquiátricas apontam que a Qualidade de Vida 

destes é mais deteriorada do que naqueles que somente abusam de drogas 

ou possuem outro transtorno mental e não abusam de drogas (BENAIGES; 

PRAT; ADAN, 2012, GONZÁLEZ; GÓMEZ; MENDONZA, 2010, MAGIDSON 

et al, 2012). Contudo, estudos divergem nas suas conclusões e são 

necessárias mais pesquisas (GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; CASTILLO, 2009). 

Percebe-se que estudos que avaliam a relação da Qualidade de vida 

com a gravidade da dependência podem se restringir a uma área específica 

da vida do usuário, como por exemplo o padrão de uso de substância ou a 

área médica, ou podem avaliar a gravidade da dependência de forma 

abrangente incluindo diversas áreas ao mesmo tempo, possibilitando uma 

visão geral de como cada área em particular se relaciona com a Qualidade 

de Vida. O instrumento addiction Severity Index (ASI) é amplamente utilizado 

em vários países para avaliar a gravidade do uso de substâncias psicoativas 

(SARTES, 2010) e pesquisa, ao mesmo tempo, a presença de problemas 

em várias áreas da vida do usuário, como médicas, psiquiátricas, legal, 

sóciofamiliares, ocupacionais e padrões de uso de álcool e drogas. Estudos 

utilizando esse instrumento afirmam que a gravidade da dependência tende 
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a ser maior na medida em que a Qualidade de Vida diminui (LIMA; FLECK, 

2008, HESLIN et al, 2011, KESSLER, 2011, MARINI et al, 2013).  

 

 

1.4 Problema  

 

Considera-se que os fatores que intervêm no processo saúde-doença 

das pessoas com transtornos por uso de substâncias psicoativas são 

complexos e representam um grande desafio na perspectiva da saúde 

pública. 

 Desde que a saúde foi definida como completo bem-estar físico, 

psicológico e social e não simplesmente ausência de doenças, a Qualidade 

de Vida passou a ter importância nas práticas assistenciais para avaliações 

diagnósticas e para resultados de tratamentos, principalmente nas condições 

crônicas. 

 No caso do abuso e dependência de drogas, talvez por ter sido 

tardiamente considerada como condição crônica, o uso da Qualidade de 

Vida é recente, contudo promissor, tendo em vista a possibilidade de seu 

uso para diganóstico, monitoramento e desfecho de tratamentos, e 

direcionamento de políticas públicas.   

Existem diferentes padrões de uso de substâncias e de risco de 

consequências negativas do uso, que são determinados por uma complexa 

rede de fatores biológicos, sociais e psicológicos, que se influenciam 

mutuamente. Investigar essa interação e a sua relação com a Qualidade de 

Vida de usuários de drogas ilícitas em tratamento ampliará conhecimentos 

pertinentes a área de abuso e dependência de drogas. 

A partir do exposto, chega-se a indagação sobre qual é a relação 

entre o uso de drogas ilícitas e a Qualidade de Vida de usuários em 

tratamento para o Transtorno por Uso de Sustâncias.  

 

1.5 Justificativa  

 

Na saúde, nota-se a necessidade de mais estudos específicos sobre 

a Qualidade de Vida na área da dependência. No Brasil, essa ideia é 
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confirmada, principalmente, pelos poucos artigos que investigam essa 

relação, os quais se concentram nas regiões sul e sudeste do país. Esse 

fato evidencia a necessidade de um aprofundamento do tema em outras 

regiões do país. 

Os resultados desta pesquisa podem contribuir para a saúde pública 

nacional e para a educação em saúde, primeiro por revelar estatísticas 

importantes para a compreensão da Qualidade de Vida dos usuários de 

substâncias e fatores relacionados a ela, e segundo por possibilitar reflexões 

de gestores e profissionais de saúde, dos próprios usuários de substâncias 

psicoativas e da comunidade de forma geral sobre o que é o Transtorno por 

Uso de Substâncias e as possibilidades para seu enfrentamento.  

A avaliação da Qualidade de Vida pode ser usada para diagnóstico, 

monitoramento de tratamentos e direcionamento de políticas públicas para a 

área de abuso e dependência de substâncias psicoativas. No âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), reforça a perspectiva de tratamentos 

comunitários contribuindo para a redução das internações quando 

trabalhando Qualidade de Vida e abuso ou dependência de substâncias no 

CAPS ou na Estratégia Saúde da Família (ESF).   

Além de diminuir gastos públicos com a saúde, a utilização da 

Qualidade de Vida permite uma ressignificação da dependência tanto da 

perspectiva do indivíduo quanto da sociedade, reforçando a criação de 

novos parâmetros psicossociais ao envolver a relação entre o usuário em 

tratamento e toda a sua rede social, incluindo a família, que é a mais 

afetada.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as relações entre uso de drogas ilícitas e Qualidade de Vida 

em usuários em atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial álcool 

e drogas.  

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a Qualidade de Vida de usuários de drogas ilícitas em 

atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas. 

 Determinar a gravidade da dependência de usuários de drogas ilícitas 

em atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial álcool e 

drogas. 

 Identificar a presença de transtornos psiquiátricos em usuários de 

drogas ilícitas em atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial 

álcool e drogas.  

 Analisar a relação entre Qualidade de Vida e gravidade da 

dependência em usuários de drogas ilícitas em atendimento em um 

Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Artigo 1 

  

Com o intuito de recolher e analisar informações prévias sobre as 

contribuições científicas já realizadas sobre o tema a ser desenvolvido na 

pesquisa, e também orientar na escolha do instrumento de Qualidade de 

Vida a ser utilizado, foi realizada uma revisão de literatura que resultou no 

primeiro artigo publicado: artigo1: “Qualidade de vida em pesquisas com 

usuários em tratamento para abuso e dependência de substâncias”. 

 

3.1.1 Desenho e amostra 

 

Revisão integrativa de literatura onde foram analisados artigos 

disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) publicados entre 2010 e 

2015 com os descritores Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias e 

Qualidade de Vida associados.  

 

3.1.2 Critérios de inclusão 

 

 Artigos de pesquisas que utilizaram instrumentos de Qualidade de 

Vida em tratamentos para abuso e dependência de álcool e drogas de 

pessoas acima de 18 anos,  

 Publicação no período de janeiro de 2010 a julho de 2015, nos 

idiomas inglês, português e espanhol.  

 

3.1.3 Critérios de exclusão  

 

 Indisponibilidade do texto completo na plataforma da BVS, desde que 

não pudesse ser recapturado no portal CAPES.  
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3.1.4 Procedimentos 

 

Para realização desta revisão foram investigados nos artigos nível de 

evidência do estudo, população e local de tratamento, instrumentos de 

Qualidade de Vida utilizados, e sua finalidade naquele estudo. Estas etapas 

tinham o propósito de responder à questão norteadora do estudo: quais são 

os instrumentos de Qualidade de Vida utilizados nas pesquisas com 

usuários em tratamento para Transtornos por Uso de Substâncias e quais as 

finalidades do seu uso nessas pesquisas?  Todos os estudos analisados 

foram classificados segundo Níveis de Evidência proposto por Stetler et al 

(1998).  

 

3.1.5 Análise e Resultados 

 

Vinte e nove textos foram analisados. A maioria utilizou instrumentos 

genéricos, tais como o WHOQOL-Bref e o SF-36. Em relação à finalidade da 

utilização dos instrumentos de Qualidade de Vida nos artigos selecionados 

foi agrupado quatro diferentes possibilidades. Quatorze estudos a utilizaram 

para relacioná-la com outras características clínicas, sete estudos para 

compará-la em grupos distintos, seis estudos como variável de resultado 

terapêutico, e quatro estudos para a validação de um novo instrumento de 

Qualidade de Vida.  

   

3.2 Artigo 2  

 

Após a coleta de dados dos usuários do CAPSad e a análise 

estatística resultou o segundo artigo que resume as principais informações 

encontradas na pesquisa: artigo 2: “Associação entre gravidade da 

dependência de drogas ilícitas e Qualidade de Vida em Centro de Atenção 

Psicossocial, no Brasil”.  

 

3.2.1 Desenho  

 

Estudo transversal, descritivo e analítico.  
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3.2.2 Local de estudo  

 

O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu em um Centro de Atenção 

Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) denominado CAPSad CASA, 

localizado no distrito sul de saúde de Goiânia, Goiás. Trata-se de um serviço 

diuturno, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia que 

atende usuários de álcool e outras drogas acima de 18 anos de ambos os 

sexos e seus familiares, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

O funcionamento do serviço é de segunda a sexta-feira. São 

acolhidos usuários de drogas que apresentam uso nocivo ou dependência 

de substâncias, em demanda espontânea ou referenciada de outras 

instituições ou via judicial. A equipe multiprofissional é formada por médicos, 

enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, farmacêuticas, terapeutas 

ocupacionais, profissionais de educação física, arteterapeutas, 

musicoterapeuta, além de profissionais que cuidam da administração do 

serviço.   

A partir do acolhimento feito por qualquer membro da equipe 

multiprofissional, com exeção daqueles que cuidam da administração do 

serviço, é estabelecido um projeto terapêutico inicial, de acordo com a 

necessidade do usuário. As atividades oferecidas são centradas nas 

atividades terapêuticas grupais, como grupos de acolhimento, grupos de 

acompanhamento, oficinas e grupos de convivência. Os atendimentos 

individuais são principalmente consultas médicas, clínicas e psiquiátricas, 

psicoterapia e atendimentos com as enfermeiras e as assistentes sociais.   

Fundado em 2004, o CAPSad CASA foi o primeiro serviço de atenção 

psicossocial em álcool e outras drogas em Goiânia e permaneceu como 

único serviço de referência para população adulta até 2013, atendendo, por 

isso, usuários de drogas de todas regiões da cidade. A abordagem 

desenvolvida no CAPSad CASA é psicossocial, na perspectiva da redução 

de danos. Oferece tratamento em meio aberto, de acordo com os princípios 

da Reforma Psiquiátrica, englobando ações de prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação biopsicossocial. A perspectiva da redução de 

danos contempla medidas de saúde que buscam minimizar as 

consequências do uso e dependência de substâncias psicoativas, 
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possibilitando projetos terapêuticos flexíveis e adequados às necessidades 

de cada usuário do serviço. Atualmente, existem cerca de 1.500 prontuários 

ativos, ou seja, pessoas que foram acolhidas e que tiveram pelo menos um 

atendimento em 6 meses. Cerca de 500 usuários são regulares - vinculados 

ao serviço e com participação nas atividades oferecidas - dos quais mais da 

metade são usuários de álcool e não fazem uso de drogas ilícitas. 

 

3.2.3 Amostra 

 
 

A amostra do estudo foi formada por conveniência, incluindo todos os 

indivíduos em acompanhamento na unidade que aceitaram participar da 

pesquisa e que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão.  

Calcula-se que existem em torno de 220 usuários de drogas ilícitas 

em acompanhamento regular no serviço. Destes, 72 aceitaram participar da 

pesquisa. Contudo 2 usuários foram excluídos por não possuírem 

capacidade cognitiva para compreensão dos instrumentos aplicados e 10 

por não comparecerem as entrevistas agendadas para aplicação dos 

instrumentos. 
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Fluxograma do processo de seleção da amostra 
 
 

 
 

 

3.2.4 Critérios de inclusão 

 

 Usuários acolhidos na instituição;  

 Idade de 18 anos ou acima;  

 Uso nocivo ou dependência de drogas ilícitas, com possibilidade do 

uso de álcool associado.  

 

3.2.5 Critério de exclusão  

 

 Usuários que não apresentaram condições cognitivas de 

compreensão para participação do estudo. 
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3.2.6 Procedimentos 

 

3.2.6.1 Recrutamento 

 

  Os sujeitos foram recrutados na sala de espera e nos grupos 

terapêuticos do CAPS. Após apresentação dos objetivos, dos procedimentos 

que seriam realizados e dos aspectos éticos, foram agendadas as 

entrevistas, conforme a disponibilidade de cada um dos interessados, e das 

pesquisadoras.  

 

3.2.6.2 Coleta de dados 

 

Todos usuários que concordaram em participar da pesquisa foram 

entrevistados individualmente, sendo o período de participação dividido em dois 

momentos diferentes. No primeiro momento, após apresentação e assinatura 

do o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi feita, de forma 

auto administrada, a avaliação da Qualidade de Vida pelo WHOQOL-Bref, e em 

seguida, a aplicação pelas pesquisadoras, da entrevista diagnóstica de 

transtornos psiquiátricos pelo MINI.    

 Após finalizado o primeiro momento de participação foi agendado com 

cada usuário o segundo momento de participação, no qual foi realizada 

pelas pesquisadoras a avaliação da gravidade da dependência pelo ASI-6. 

Dependendo do tempo gasto no primeiro momento, e da disposição dos 

usuários entrevistados, o segundo momento era realizado logo em seguida 

ao primeiro. 

 A coleta foi feita pela pesquisadora responsável e por três 

pesquisadoras, graduandas em psicologia, que foram treinadas pela 

pesquisadora responsável. Para o treinamento do ASI-6 e MINI as 

pesquisadoras assistiram vídeo e treinamento oferecidos pelo Centro de 

Pesquisa em Álcool e Drogas (CPAD) vinculado ao departamento de 

psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A coleta 

foi realizada entre junho de 2015 e fevereiro de 2016.  
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3.2.6.3 Aspectos éticos 

 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional e da 

Universidade Federal de Goiás sob o parecer 878530 de 29/10/2014, e 

segue as diretrizes éticas brasileiras, regulamentadas pela resolução do 

Conselho Nacional de Saúde 466/2012. O TCLE foi apresentado em duas 

vias, que após assinatura ficava uma com a pesquisadora e outra com o 

usuário. Aspectos éticos relevantes foram esclarecidos individualmente, 

enfatizando-se a não obrigatoriedade de participação e a possibilidade de 

retirar o seu consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade do 

acompanhamento e tratamento na instituição.  

 

3.2.7 Instrumentos 

 

3.2.7.1 World Health Organization Quality of Life-Bref - WHOQOL-Bref 

 

WHOQOL-Bref foi usado para avaliar a Qualidade de Vida. É a forma 

abreviada do instrumento desenvolvido pela OMS para avaliar a Qualidade 

de Vida, denominado WHOQOL-100. Foi validado no Brasil com o artigo: 

Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da 

qualidade de vida “WHOQOL-Bref”, por Fleck et al (2000), apresentando 

características satisfatórias de consistência interna, validade discriminante, 

validade de critério, validade concorrente e fidedignidade teste-reteste.  

Contém 26 questões, sendo duas questões gerais, sobre Qualidade 

de Vida global e percepção geral da saúde e as 24 restantes representando 

cada uma das 24 facetas do instrumento original (FLECK et al, 2000). Estas 

subdividindo-se em 4 domínios:  físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente. As facetas do domínio físico são: dor e desconforto, energia e 

fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividade da vida cotidiana, dependência 

de medicação ou de tratamentos, capacidade de trabalho. Do domínio 

psicológico: sentimentos positivos, pensar, aprender, memória, 

concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos 

negativos, espiritualidade, religião, crenças pessoais. Do domínio relações 

sociais: relações pessoais, suporte (apoio social), atividade sexual. Do 



Métodos 31 

domínio meio ambiente: segurança física e proteção, ambiente no lar, 

recursos financeiros, cuidado de saúde e sociais (disponibilidade e 

qualidade), oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, 

participação e oportunidades de recreação e lazer, ambiente físico (poluição, 

ruído, trânsito, clima), transporte. 

As respostas seguem uma escala Likert de 1 a 5, quanto mais pontos, 

melhor a Qualidade de Vida a não ser em três questões, que devem ser 

recodificadas na realização da síntese, por estarem escritas de forma 

reversa.  A síntese para realizar os cálculos encontra-se disponível no site 

do departamento de psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), no qual se recomenda o programa estatístico SPSS. A 

pontuação dos escores é feita separadamente em cada domínio e 

transformados em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto maior a 

pontuação, melhor a Qualidade de Vida. 

 

3.2.7.2 Addiction Severity Index – ASI -6  

 

O Addiction Severity Index (ASI) foi usado para avaliar a gravidade da 

dependência. Criada por Mclellan e colaboradores em 1977 tinha o objetivo 

original de permitir a conclusão de um estudo sobre tratamentos para 

dependentes financiado pela Veterans Administration (VA) em centros 

médicos da Philadelphia e Coatesville nos Estados Unidos (Mclellan et al, 

2006). A escala foi criada de forma semiestruturada, com o propósito de 

medir a gravidade da dependência de substâncias por meio de avaliação 

multidimensional detalhada do uso, saúde, e problemas sociais.  

Com a crescente utilização e necessidade de adequação da escala 

foram feitas revisões, sendo a terceira versão criada em 1980 e a quinta 

versão em 1990. A sexta versão do instrumento - ASI-6 - ocorreu de forma 

simultânea no Estados Unidos e no Brasil. Houve um acordo entre os 

pesquisadores americanos e brasileiros a fim de um trabalho conjunto, 

possibilitando no futuro a comparação de dados. No Brasil a validação da 

sexta versão teve o patrocínio da SENAD e foi realizada em um estudo 

multicêntrico, em 4 capitais brasileiras, coordenado por Felix Kessler e Flávio 

Pechansky (KESSLER, 2011).  O estudo de validação demonstrou boa 
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confiabilidade e validade para a cultura brasileira, apontando propriedade 

psicométrica aceitável e expressiva da medida de gravidade da dependência 

de usuários de álcool e outras drogas. 

O ASI-6 é uma entrevista semiestruturada, com duração média entre 

50 e 90 minutos, composta por perguntas objetivas, as quais estimam o 

número, a extensão e a duração dos sintomas-problema e questões 

subjetivas, que avaliam o grau de preocupação do paciente em relação a 

esses problemas e se eles pensam que necessitam de tratamento para os 

mesmos. Pode ser usada tanto em pesquisa quanto na prática clínica. Nesta 

última, ajuda a planejar o tratamento e posteriormente a comparação da 

problemática do indivíduo na evolução do acompanhamento. A escala avalia 

sete áreas problemas: médica, ocupacional, legal, psiquiátrica, álcool, outras 

drogas e sócio familiar. Em cada uma dessas áreas existem 3 tipos de 

perguntas: referente a toda a vida do indivíduo, em 6 meses anteriores e 

também em problemas recentes ocorridos nos últimos 30 dias. Nos 

resultados um escore é gerado para cada área, com exceção da área sócio 

familiar, que se subdivide em 3 escores, problemas, suporte e problemas 

com crianças. O resultado varia de 0 a 100, sendo que quanto maior o 

escore, maior a gravidade da dependência.  

A escala, o manual de aplicação contendo informações detalhadas de 

como pontuar cada uma das questões, a sintaxe para cálculo do escores 

compostos que formam as dimensões e ainda um vídeo de treinamento para 

aplicação da escala estão disponíveis no site do Centro de Pesquisas sobre 

Álcool e Drogas (CPAD) vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFGRS). 

 

3.2.7.3 Mini International Neuropsychiatric Interview - MINI   

 

O MINI foi utilizado para explorar a existência de comorbidades 

psiquiátricas. É uma Entrevista diagnóstica padronizada, breve, entre 15 e 

30 minutos, compatível com os critérios diagnósticos para transtornos 

psiquiátricos do CID-10 e DSM-IV. Foi desenvolvida por psiquiatras e 

clínicos nos Estados Unidos e na Europa, no intuito de possibilitar a coleta 

de dados padronizados para estudos epidemiológicos, de favorecer 
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comparações em diferentes centros e ainda, de reduzir a variabilidade em 

diagnósticos realizados (SHEEHAN, et al, 1998). 

Apresentou boa validade e confiabilidade em estudos realizados na 

França, Estados Unidos, Espanha, Itália e reino Unido, mostrando 

qualidades psicométricas similares, porém com redução de no mínimo 50 

por cento, no tempo da entrevista, em comparação com outras entrevistas 

diagnósticas padronizadas referenciadas como o Composite International 

Diagnostic Interview (CIDI), The Structured Clinical Interview for DSM 

(SCID), e opinião de peritos. A adaptação e aplicação transcultural do MINI 

favoreceu a sua disseminação. Atualmente, vem sendo utilizado 

amplamente, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, em ensaios 

psicofarmacológicos multicêntricos e outros protocolos clínicos, em 

psiquiatria e na atenção primária (AMORIM, 2000). 

A entrevista possui dezesseis módulos. Quinze módulos exploram 

transtornos específicos do eixo I do DSM-IV, um módulo explora 

personalidade antissocial do eixo II do DSM-IV. A tradução para o português 

foi realizada por Amorim (2000), pesquisadora brasileira que integrava o 

grupo original de desenvolvimento do instrumento, sendo esta versão 

brasileira disponibilizada sem restrições para pesquisadores vinculados a 

instituições públicas (AMORIM, 2000; SHEEHAN et al., 1998).  

Foram selecionados para pesquisa os módulos que pesquisavam 

transtornos de ansiedade, transtornos de humor, síndrome psicótica e 

transtorno de personalidade antissocial. Os transtornos de ansiedade 

referiam-se aos transtornos de: pânico, agorafobia, fobia social, obsessivo-

compulsivo, estresse pós-traumático e ansiedade generalizada. Os 

transtornos de humor referiam-se aos transtornos de: episódio depressivo 

maior, distímico, episódio (hipo) maníaco. 
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3.2.8 Análise estatística e resultados 

 

Para compreensão dos dados colhidos foi realizada estatística 

descritiva e inferencial utilizando-se o programa estatístico SPSS - Statistical 

Program of Social Science versão 20,0. 

A associação entre Qualidade de Vida e gravidade de dependência foi 

analisada por meio de testes de correlação de Pearson e de Spearman. A 

Qualidade de Vida dos usuários com comorbidades psiquiátricas foi 

comparada a daqueles que não apresentaram, pelo teste T de Student.  

Os resultados são apresentados no artigo 2, que resume as principais 

informações da pesquisa. 
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4.1 Artigo 1: Qualidade de vida em pesquisas com usuários em 

tratamento para abuso e dependência de substâncias 
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4.2 Artigo 2: Associação entre gravidade da dependência de drogas 

ilícitas e Qualidade de Vida em Centro de Atenção Psicossocial, no 

Brasil 

 
 

 Selva Rios Campêlo 
Maria Alves Barbosa 

Danilo Rocha Dias 
Camila Cardoso Caixeta 

Celmo Celeno Porto 

  

RESUMO: Este estudo objetivou investigar as correlações entre gravidade 
do uso de substâncias em diversas áreas do funcionamento humano e 
Qualidade de Vida em usuários de drogas ilícitas de um Centro de Atenção 
Psicossocial álcool e drogas. Metodologia: Estudo transversal, com 
participação de 60 usuários de drogas ilícitas atendidos em Centro de 
Atenção Psicossocial álcool e drogas. Os usuários foram avaliados com os 
instrumentos WHOQOL-Bref para medir a Qualidade de Vida, ASI-6 para 
obter informações sobre a gravidade da dependência em diversas áreas e 
MINI para identificar a presença de transtornos psiquiátricos. Na análise 
estatística realizada foram aplicados testes de correlação de Pearson e de 
Spearman para verificar a associação entre a gravidade de dependência e a 
Qualidade de Vida e teste T de Student para comparar as médias de 
Qualidade de Vida entre os indivíduos que apresentaram comorbidades 
psiquiátricas e os que não apresentaram. Resultados: Houve correlação 
negativa significativa de fraca a moderada entre a gravidade da 
dependência, nas dimensões drogas, álcool, psiquiátrica, médica, legal, 
apoio sócio familiar e problema sócio familiar do ASI-6, e os domínios de 
Qualidade de Vida mensuradas pelo WHOQOL-Bref. As evidências foram 
mais fortes nas dimensões psiquiátrica e médica e mais fracas em apoio 
sócio familiar, problema sócio familiar e legal. Houve diferença significativa 
nas médias de Qualidade de Vida entre os que apresentaram comorbidades 
psiquiátricas e os que não apresentaram para o domínio psicológico no 
transtorno de ansiedade, e para os domínios físico e psicológico no 
transtorno de humor. Conclusão: A Qualidade de Vida piorou a medida que 
a gravidade da dependência aumentou, com resultados diferentes nas várias 
áreas da vida do usuário o que salienta a necessidade de capacitações da 
equipe de profissionais que atuam na área de Transtornos por Uso de 
Substâncias para avaliações diagnósticas mais abrangentes e intervenções 
terapêuticas mais apropriadas em cada área. Os resultados foram mais 
evidentes nas áreas médica e psiquiátrica, o que indica necessidade de 
maior atenção em relação as comorbidades médicas e psiquiátricas.  
 
Palavras Chave: Qualidade de Vida, Transtornos por Uso de Substância, 
Gravidade de dependência, Drogas ilícitas, Comorbidades psiquiátricas. 
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ABSTRACT: This study aimed to investigate the correlations between 
severity of substance use in various areas of human functioning and Quality 
of Life in illicit drug users of a Psychosocial Care Center alcohol and drugs. 
Methods: Cross-sectional study, with the participation of 60 illegal drug 
users treated at Psychosocial Care Center alcohol and drugs. Users were 
evaluated with WHOQOL-Bref instruments to measure Quality of Life, ASI-6 
for information on the severity of dependence in several areas and MINI to 
identify the presence of psychiatric disorders. Statistical analysis were 
applied Pearson and Spearman correlation tests to verify the association 
between the severity of dependence and the Quality of Life and Student's T 
test to compare the average Quality of Life among individuals who had 
psychiatric comorbidities and who did not have Results: There was a 
significant negative correlation of weak to moderate between the severity of 
dependence on drugs dimensions, alcohol, psychiatric, medical, legal, family 
social support and family social problem of ASI-6, and Quality of Life 
domains measured by the WHOQOL-Bref. The evidence was strongest in the 
psychiatric and medical dimensions and weaker in family social support, 
family social problem and legal. There was a significant difference in mean 
Quality of Life among those who had psychiatric comorbidities and those who 
did not, for the psychological domain in anxiety disorder, and for the physical 
and psychological domains in mood disorder. Conclusion: The Quality of 
Life worsened as the severity of dependence has increased, with different 
results in various areas of the user's life which emphasizes the need for 
professional team training working in Substance Use Disorders area for more 
comprehensive diagnostic evaluations and more appropriate therapeutic 
interventions for each area. The results were more evident in the medical and 
psychiatric fields, which indicates the need for greater attention in relation to 
medical and psychiatric comorbidities. 
 
Keywords: Quality of Life, Substance Use Disorders, Addiction severity, Illicit 
drugs, Psychiatric comorbidity.  
 

INRODUÇÃO 

 

A prevalência mundial do uso de droga ilícita foi estimada em 5,2 por 

cento e do consumo problemático em 0,6 por cento, em 2013. Enquanto o 

consumo de cannabis vem aumentando desde 2009, o uso de opióides 

estabilizou em níveis elevados e o uso de anfetaminas e cocaína diminuiu 

em geral. Contudo, na América do Sul a diminuição do uso de cocaína não 

ocorreu, aumentando a prevalência anual de 0,7 por cento em 2010 para 1,2 

por cento em 2012 o que corresponde a três vezes o nível médio estimado 

do consumo mundial, sendo o Brasil, dentre os países da América do Sul, o 

maior mercado de cocaína (UNODC, 2015), fato que pode contribuir com 
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maior risco para a população brasileira de desenvolver uso problemático ou 

dependência dessa substância.   

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) o abuso de drogas 

ilícitas constitui um problema global, que requer programas de saúde para a 

minimização dos riscos de mortes e de doenças infecciosas relacionadas, 

como a infecção por HIV e hepatite B e C. Tratamentos para Transtornos por 

Uso de Substância são realizados pela saúde pública brasileira em Centros 

de Atenção Psicossocial que tem base comunitária e territorial, e atendem 

na perspectiva de redução de danos (BRASIL, 2003), ou seja, não focam na 

quantidade e frequência do uso de drogas exclusivamente, mas na melhora 

da Qualidade de Vida dos usuários, buscando soluções para as 

consequências do uso problemático. 

Desde que a saúde deixou de ser considerada apenas como ausência 

de doenças (OMS), mas como um completo bem-estar físico, psicolólgico e 

social, a Qualidade de Vida passou a ser considerada como indicador de 

saúde. O surgimento de instrumentos de Qualidade de Vida como um 

parâmetro abrangente de avaliação de saúde (FLECK, 2008, 

MENDLOWICZ; STEIN, 2000) permitiu que a avaliação feita na área de 

Trantornos por Uso de Substâncias não ficasse focada na quantidade e 

frequência do uso de drogas, ou somente no fator biológico, mas na própria 

percepção do usuário de situações da sua vida relacionados ao abuso de 

drogas, como sintomas traumáticos, condições de vida e suporte social 

(TRACY et al, 2012).  

Os usuários de drogas podem ter sua saúde comprometida em várias 

áreas da vida, que não se relacionam exclusivamente com o padrão de uso 

de substâncias, e que são diferenciados em sua gravidade em cada caso 

particular (OMS, 2008, APA, 2008, TIFFANY et al, 2012; RIBEIRO; 

LARANJEIRA, 2015). Vários fatores podem estar relacionados a gravidade 

do uso de substâncias, como médicos, psiquiátricos, legais, sociofamiliares e 

ocupacionais (KESSLER, 2011). Dentre esses fatores, a comorbidade 

psiquiátrica é um fator relevante, e pode influenciar no resultado de 
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tratamento para usuários de substâncias psicoativas (GONZÁLEZ-SAIZ; 

ROJAS; CASTILLO, 2009).  

Investigar a gravidade da dependência do usuário de drogas e a sua 

relação com a Qualidade de Vida promove o levantamento de possibilidades 

diagnósticas e terapêuticas nos tratamentos para abuso e dependência de 

substâncias. A compreensão das reais necessidades dos usuários, e a 

inclusão de parâmetros psicossociais como as relações psicológicas, 

sóciofamiliares e culturais podem auxiliar profissionais de saúde e usuários a 

construir projetos terapêuticos mais condizentes com cada pessoa, bem 

como contribuir com as instituições de saúde e as políticas públicas na 

definição de metas e prioridades de agenda e de tratamentos.  

Assim, o objetivo desse estudo é investigar como a gravidade da 

dependência de drogas ilícitas em diversas áreas do funcionamento humano 

se relaciona com a Qualidade de Vida percebida pelos usuários.  

 

MÉTODOS 

 

Estudo transversal, constituído por usuários de drogas ilícitas em 

atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas 

(CAPSad) localizado em Goiânia-Goiás, no período de junho de 2015 a 

fevereiro de 2016. Trata-se de um serviço oferecido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) do Brasil a usuários acima de 18 anos, com Transtornos por 

Uso de Substâncias. O atendimento é realizado na comunidade, em uma 

perspectiva da redução de danos, e tem como meta, além do tratamento 

médico, a recuperação psicossocial dos usuários. Foi o único serviço de 

referência em Goiânia para a população adulta até 2013, tendo, por isso, 

usuários provenientes de todas as regiões da cidade. Aroximadamente 500 

usuários são acompanhados regularmente na unidade, sendo que destes, 

em torno de 220 têm problemas com drogas ilícitas.  

A amostra foi por conveniência, tendo sido incluídos todos os 

indivíduos em acompanhamento na unidade pesquisada que aceitaram 

participar da pesquisa, e que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão 
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do estudo. Os critérios de inclusão foram usuários acolhidos na instituição, 

com idade de 18 anos ou acima, com uso nocivo ou dependência de drogas 

ilícitas, podendo ter uso de álcool associado. Critério de exclusão foi 

usuários que não apresentaram condições cognitivas de compreensão para 

participação do estudo. Um total de 82 usuários de drogas ilícitas em 

atendimento na unidade aceitaram participar do estudo após convite das 

pesquisadoras. Destes 2 usuários foram excluídos por não apresentarem 

condições cognitivas para compreensão dos questionários, e 20 por não 

comparecerem as entrevistas agendadados para a aplicação dos 

instrumentos da pesquisa, resultando assim 60 usuários, que constituíram a 

amostra do estudo. 

 

Procedimentos 

 

 Os participantes foram convidados a contribuir com o estudo pela 

pesquisadora responsável e por mais três pesquisadoras auxiliares, 

graduandas em psicologia. Toda a equipe de pesquisadoras foi treinada a 

fim de conhecer os instrumentos e balisar a coleta de dados. Inicialmente 

era apresentado aos usuários do CAPS os objetivos, os procedimentos e os 

aspectos éticos da pesquisa, em seguida eram agendadas as entrevistas, 

conforme a disponibilidade de cada um dos interessados e das 

pesquisadoras. As entrevistas foram realizadas individualmente, e os 

instrumentos utilizados foram o World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL-Bref) para avaliação de Qualidade de Vida, a sexta versão do 

Addiction Severity Index (ASI-6) para avaliar a gravidade da dependência e o 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) para explorar a 

existência de comorbidades psiquiátricas.  

O WHOQOL-Bref é a forma abreviada do instrumento WHOQOL-100 

desenvolvido pela OMS para avaliar a Qualidade de Vida, validado no Brasil 

por Fleck et al (2000). Contém 26 questões das quais duas são gerais e as 

restantes subdivididas nos domínios físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente, sendo que quanto maior a pontuação, melhor a Qualidade 
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de Vida (FLECK et al 2000). O ASI-6 é uma entrevista semiestruturada 

validada no Brasil por um estudo multicêntrico, coordenado por Kessler e 

Pechansky (2011). A escala avalia sete áreas problemas: médica, 

ocupacional, legal, psiquiátrica, álcool, outras drogas e sóciofamiliar. Em 

cada uma dessas áreas existem 3 tipos de perguntas: referentes a toda a 

vida do indivíduo, a 6 meses anteriores e também a problemas recentes, 

ocorridos nos últimos 30 dias. Nos resultados um escore é gerado para cada 

área, com exceção da área sóciofamiliar, que se subdivide em 3 escores - 

problemas, suporte e problemas com crianças. Quanto maior o escore, 

maior a gravidade da dependência (FALLER et al, 2014). O MINI é uma 

entrevista diagnóstica padronizada que possibilita a redução da variabilidade 

em diagnósticos realizados, favorecendo comparações em estudos 

epidemiológicos (SHEEHAN, et al, 1998). A tradução para o português foi 

realizada por Amorim (2000), pesquisadora brasileira integrante do grupo 

original de desenvolvimento do instrumento. Para a presente pesquisa foram 

selecionados os módulos do MINI que exploravam a existência de 

transtornos de ansiedade, de humor, psicóticos e de personalidade 

antissocial. Foram excluídos os módulos de transtornos alimentares por não 

ser o interesse dessa pesquisa, e os de dependência e abuso de álcool e 

substâncias por já estarem incluídos no ASI-6.   

 

Análise estatística e resultados 

 

Para compreensão dos dados colhidos foi realizada estatística 

descritiva e inferencial utilizando-se o programa estatístico SPSS - Statistical 

Program of Social Science versão 20,0. A associação entre Qualidade de 

Vida e gravidade de dependência foi analisada por meio de testes de 

correlação de Pearson e de Spearman. O teste T de Student foi usado para 

comparar as médias de Qualidade de Vida entre os indivíduos que 

apresentaram comorbidades psiquiátricas e os que não apresentaram. 
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Aspectos éticos 

 

 Este projeto, aprovado pelo Comitê de Ética Institucional e da 

Universidade Federal de Goiás sob o parecer 878530 de 29/10/2014, segue 

diretrizes éticas brasileiras, regulamentadas pela resolução do Conselho 

Nacional de Saúde 466/2012. Foi esclarecido individualmente a cada 

participante a não obrigatoriedade de participação e a possibilidade de retirar 

o seu consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade do 

acompanhamento e tratamento na instituição. 

 

RESULTADOS 

 

Os dados sociodemográficos são descritos na Tabela 1. Observa-se 

que a idade média dos usuários de drogas ilícitas pesquisados é de 38 anos, 

com predominância do sexo masculino, sem trabalho, vivendo só, nível 

escolar médio completo. 

 

Tabela 1:  Dados sociodemográficos de usuários de drogas ilícitas, CAPSad 

– Goiás, Brasil, 2016 

Características  (DP) N (%) 

Idade 38 ,0 (9,9)  

Sexo   

   Masculino  55 (91,7) 

   Feminino  5 (8,3) 

Situação de trabalho*   

   Sem trabalho  42 (70,0) 

   Com trabalho  18 (30,0) 

Estado conjugal   

   Vivendo só   44 (73,3) 

   Vivendo com parceiro (a)  16 (26,7) 

Nível escolar    

   Fundamental incompleto  15 (25,0) 

   Fundamental completo  15 (25,0) 

   Médio completo  28 (46,7) 

   Superior completo  2 (3,3) 

*Situação de trabalho “com trabalho” não incluiu bicos (trabalho irregular e sem horário fixo) 
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Os dados referentes aos tipos de substâncias e padrões de uso são 

descritos na Tabela 2. Podemos observar que dos 60 usuários de drogas 

ilícitas pesquisados (98,3%) tiveram também o uso na vida de álcool, dos 

quais (45,8%) usaram álcool nos últimos 30 dias. O sedativo, que assim 

como o álcool não é droga ilícita, passa da sexta posição de uso na vida de 

substância psicoativa para a terceira mais utilizada nos últimos 30 dias, o 

que se justifica por serem usuários em acompanhamento no CAPSad, com 

sedativos prescritos por médicos. Especificamente em relação às drogas 

ilícitas utilizadas a maconha vem em primeiro lugar de uso na vida, seguida 

pela cocaína inalada, depois pelo crack, inalantes, alucinógenos, 

estimulantes, heroína e outros opióides. O uso nos últimos 30 dias mantém a 

maconha em primeiro lugar, o uso de crack vem em segundo, a cocaína 

inalada fica em terceiro, as outras substâncias mostram baixa ou nenhuma 

frequência de uso.   

Quanto aos anos de uso regular e idade do primeiro uso observamos 

que o álcool tem o maior tempo de uso regular e a menor idade do primeiro 

uso. O sedativo está na sexta posição de anos de uso regular e é a 

substância utilizada com maior idade de primeiro uso, juntamente com o 

crack. Para os anos de uso regular das drogas ilícitas a maconha vem em 

primeiro lugar, com maior tempo de uso, seguida pelo crack, cocaína 

inalada, outros opióides, inalantes, estimulantes, alucinógenos e heroína. 

Para a idade do primeiro uso das drogas ilícitas a maconha é a droga com 

menor idade do primeiro uso, seguida dos inalantes, da heroína, da cocaína 

inalada, outros opióides, alucinógenos, estimulantes e por último, o crack.  

Os resultados descritivos dos instrumentos aplicados, WHOQOL-Bref, 

e ASI-6, são descritos na Tabela 3.  
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Tabela 2: Uso de drogas na vida, nos últimos 30 dias, anos de uso regular, e 

idade do primeiro uso de usuários de drogas ilícitas, CAPSad – Goiás, 

Brasil, 2016  

 N (%)  (DP) 

 Uso na Vida Uso em 30 
dias* 

Anos uso 
regular 

Idade 1º uso 

Substâncias     

Álcool  59 (98,3) 27 (45,8) 12,4 ± 10,9 13,7 ± 4,5 

Maconha 59 (98,3) 25 (42,4) 11,1 ± 10,0 15,7 ± 5,3 

Cocaína inalada  52 (86,7) 12 (23,1) 5,6 ± 7,1 20,4 ± 7,3 

Crack**  51 (85,0) 17 (33,3) 5,7 ± 6,0 25,3 ± 9,8 

Inalantes 45 (75,0) 2 (4,4) 2,0 ± 3,7 16,4 ± 6,2 

Sedativos*** 37 (61,7) 24 (64,9) 3,9 ± 6,4 25,3 ± 10,3 

Alucinógenos  26 (43,3) 1 (3,8) 1,0 ± 2,2 22,3 ± 7,9 

Estimulantes 16 (26,70) 2 (12,5) 1,6 ± 3,8 24,1 ± 6,7 

Heroína 5 (8,3) 0 (0,0) 0,6 ± 0,8 20,2 ± 6,0 

Outros opióides 2 (3,3) 0 (0,0) 5,0 ± 0,0 21,5 ± 7,7 

*Porcentagem calculada em relação aos usuários que tiveram uso na vida de cada substância 

**Crack representa o grupo crack/merla/oxi  
***Foram incluídos uso de sedativos prescritos por médicos  
 
 

Tabela 3: Estatística descritiva dos domínios do WHOQOL-Bref, e dimensões 

do ASI dos usuários de drogas ilícitas CAPSad – Goiás, Brasil, 2016 

  (DP)  

WHOQOL   

   Físico 56,2 (17,8)  

   Psicológico 54,3 (20,6)  

   Social 47,8 (25,6)  

   Ambiental 49,2 (16,3)  

ASI   

   Drogas 49,4 (6,8)  

   Família/ Criança 51,8 (7,3)  

   Álcool 50,1 (9,5)  

   Psiquiátrico 49,9 (7,8)  

   Médico 48,2 (8,6)  

   Legal 48,7 (5,1)  

   Emprego 41,6 (11,3)  

   Apoio Sócio Familiar 49,7 (10,4)  

   Problema Sócio Familiar 52,5 (8,8)  
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Para testar a associação entre as dimensões do ASI-6 e os domínios 

WHOQOL-Bref dos usuários de drogas ilícitas utilizou-se Coeficiente de 

Pearson para as distribuições normais das dimensões do ASI-6 (drogas, 

álcool, psiquiátrica, médica, apoio sociofamiliar, problema sociofamiliar) e 

Coeficiente de Spearman para distribuições sem normalidade do ASI-6 

(família/criança, legal, emprego), conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Correlações entre os Escores Resumo ASI-6 e os domínios 

WHOQOL-Bref de usuários de drogas ilícitas CAPSad - Goiás, Brasil, 2016 

 Domínios WHOQOL 

Dimensões ASI-6 Físico Psicológico Social Ambiental 

Droga -0,420** -0,189 -0,228 -0,133 

Família/Criança 0,430 0,247 0,131 0,244 

Álcool -0,363** -0,369** -0,075 -0,203 

Psiquiátrica -0,497** -0,510** -0,327* -0,301* 

Médica  -0,314* -0,343** -0,409** -0,187 

Legal -0,125 -0,280* -0,191 -0,269* 

Emprego -0,204 -0,194 -0,113 -0,010 

Apoio Sócio Familiar -0,166 -0,153 -0,076 -0,291* 

Problema Sócio Familiar -0,142 -0,174 -0,263* -0,019 

* P<0,05 – Coeficientes significativos de Pearson ou Spearman (Legal) 
 ** P<0,01 – Coeficientes altamente significativos de Pearson.  

 

Podemos observar nesta análise que houve correlação negativa, 

estatisticamente significativa, de fraca a moderada, entre a gravidade da 

dependência das dimensões drogas, álcool, psiquiátrica, médica, legal, 

apoio sociofamiliar e problema sociofamiliar mensuradas pelo ASI-6 e a 

Qualidade de Vida mensurada em todos os quatro domínios pelo WHOQOL-

Bref. As dimensões família/criança e emprego do ASI-6 não apresentaram 

correlações significativas com nenhum domínio do WHOQOL-Bref. A 

dimensão droga mostra correlação negativa moderada com o domínio físico 

do WHOQOL-Bref, a dimensão álcool mostra correlações negativas fracas 

com os domínios físico e psicológico do WHOQOL-Bref, a dimensão 

psiquiátrica mostra correlações negativas moderadas com os domínios físico 

e psicológico e fracas com os domínios social e ambiental do WHOQOL-

Bref, a dimensão médica mostra correlações negativas moderada com o 
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domínio social e fracas com os domínios físicos e psicológico do WHOQOL-

Bref, a dimensão legal mostra correlações negativas fracas com o domínio 

psicológico e ambiental do WHOQOL-Bref, a dimensão apoio sociofamiliar 

mostra correlação negativa fraca com o domínio ambiental do WHOQOL-

Bref e por último a dimensão problema sociofamiliar mostra correlação 

negativa fraca com o domínio social do WHOQOL-Bref. 

Para comparar a Qualidade de Vida entre os indivíduos que 

apresentaram cada uma das comorbidades psiquiátricas, e os que não 

apresentaram, utilizou-se teste T de Student, conforme apresentado na 

Tabela 5. Houve diferença significativa entre as médias de Qualidade de 

Vida para o domínio psicológico entre os que apresentaram transtorno de 

ansiedade, e para os domínios físico e psicológico entre os que 

apresentaram transtorno de humor. Os participantes que apresentaram 

síndrome psicótica e personalidade antissocial não mostraram Qualidade de 

Vida diferente dos que não apresentaram. Os domínios social e ambiental do 

WHOQOL não apresentaram diferenças entre os participantes com presença 

ou ausência das comorbidades avaliadas pelo Mini. 
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Tabela 5: Comparação das médias dos domínios WHOQOL-Bref em relação a presença de comorbidades dos usuários de drogas 

ilícitas CAPSad - Goiás, Brasil, 2016 

  Domínios WHOQOL  

  
Físico Psicológico Social 

Ambiental 

 

 (%)  (DP) P  (DP) P  (DP) P  (DP) P 

Comorbidades          

          

Ansiedade 45 (75,0)         

   Sim  53,53 (17,12) 0,069 50,81 (18,71) 0,031* 45,24 (24,29) 0,107 47,96 (14,11) 0,205 

   Não  62,81 (18,26)  62,55 (23,11)  53,70 (28,33)  52,26 (20,61)  

          

Humor 42 (70,0)         

   Sim  53,06 (16,81) 0,014* 50,24 (18,84) 0,004* 46,30 (23,67) 0,211 49,28 (16,92) 0,746 

   Não  66,33 (17,70)  66,61 (21,59)  52,22 (31,25)  49,17 (14,68)  

          

Psicótica 35 (58,3)         

   Sim  55,71 (18,54) 0,801 54,90 (19,97) 0,856 49,05 (24,90) 0,866 50,23 (15,13) 0,746 

   Não  56,92 (17,05)  53,53 (21,97)  46,00 (27,02)  47,87 (17,97)  

          

Antissocial 25 (41,7)         

   Sim  56,29 (18,33) 0,976 56,83 (19,94) 0,463 49,00 (27,57) 0,915 50,00 (17,09) 0,891 

   Não  56,14 (17,69)  52,5 (21,25)  46,90 (24,51)  48,71 (15,89)  

          

*P significativo para diferença da média entre presença ou não de comorbidade, pelo teste T de Student 
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DISCUSSÃO 

 

A associação entre resultados apresentados do WHOQOL-Bref e do 

ASI-6 mostrou correlação negativa estatisticamente significativa entre os 

domínios da Qualidade de Vida e a gravidade da dependência nas 

dimensões: drogas, álcool, psiquiátrica, médica, legal, apoio sociofamiliar e 

problema sociofamiliar. As evidências foram mais fortes nas dimensões 

psiquiátrica e médica e mais fracas em apoio sociofamiliar, problema 

sociofamiliar e legal. Estes resultados são compatíveis com estudos 

anteriores que realçam a correlação negativa entre a severidade das 

desordens psiquiátricas e médicas e a Qualidade de Vida (GONZALES et al, 

2011, KESSLER, 2011, MARINI et al, 2013, ISKANDAR et al, 2013).  

As dimensões emprego e família/criança do ASI-6 neste estudo não 

foram associadas com nenhum domínio do WHOQOL-Bref, o que está em 

concordância com outras pesquisas. Um estudo com o objetivo de avaliar as 

propriedades psicométricas da versão brasileira do ASI-6, utilizando modelos 

da teoria de resposta ao item, apresentou boas propriedades psicométricas 

em todas dimensões do instrumento, com exceção da dimensão emprego 

(SARTES, 2010). Outro estudo para validação americana do ASI-6 mostrou 

na validação concorrente evidências mais fracas para o score da dimensão 

família/criança (CACCIOLA et al, 2011), além das dimensões apoio 

sociofamiliar e legal que tiveram também correlações mais fracas neste 

estudo.  

Os resultados dessa pesquisa revelam que a Qualidade de Vida piora 

a medida que a gravidade da dependência aumenta, corroborando 

resultados de outras pesquisas que associam a piora da Qualidade de Vida 

à gravidade da dependência (LIMA; FLECK, 2008, HESLIN et al, 2011, 

KESSLER, 2011, MARINI et al, 2013).  

Usuários de drogas normalmente chegam aos tratamentos quando já 

estão com comprometimentos mais graves em decorrência do uso. 

Qualidade de Vida é pior em pessoas com abuso e dependência de drogas 

que buscam tratamento do que em pessoas sem esses transtornos ou 
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outras condições crônicas (O’BRRIEN et al, 2006, MAEYER et al, 2011, 

HESLIN et al, 2011). Os prejuízos na Qualidade de Vida dos usuários não 

podem ser explicados somente pela frequência e quantidade do uso de 

drogas (TIFFANY et al, 2012, LAUDET, 2011, GONZÁLEZ-SAIZ; ROJAS; 

CASTILLO, 2009, LIMA; FLECK, 2008, APA, 2008, OMS, 2008), mas por 

comprometimento em diversas áreas de sua vida, com diferentes níveis de 

gravidade (KESSLER, et al, 2010). Investigar a gravidade da dependência e 

sua relação com a Qualidade de Vida do usuário de drogas possibilita a 

compreensão de possibilidades diagnósticas e terapêuticas pelos 

profissionais de saúde (JORA, 2014, GONZALES et al, 2011, LIMA; FLECK, 

2008), por permitir a identificação de áreas com maior gravidade e maior 

impacto negativo na percepção do próprio usuário, a serem priorizadas no 

tratamento. 

 Acredita-se que o fato das associações encontradas neste estudo 

entre Qualidade de Vida e gravidade da dependência não terem sido mais 

fortes, variando de fracas a moderadas, pode ser devido ao fato de que 

muitos dos usuários avaliados já estavam em acompanhamento há algum 

tempo no CAPSad, pois normalmente a Qualidade de Vida dos usuários que 

buscam tratamento tende a melhorar após acompanhamento (LAUDET, 

2011, TIFFANY et al, 2012). Em média os usuários avaliados foram 

acolhidos no CAPS há três anos, contudo a variação de atendimentos 

realizados é grande de um usuário para o outro, sendo que alguns se 

afastaram e depois voltaram ao serviço. 

A dimensão psiquiátrica do ASI-6 foi a que se correlacionou mais 

negativa e fortemente com a Qualidade de Vida neste estudo, o que 

evidencia a importância de maior atenção às comorbidades psiquiátricas em 

tratamentos para abuso e dependência de drogas. Usuários crônicos de 

substâncias psicoativas possuem alta prevalência de transtornos 

psiquiátricos, que podem existir independentemente ao uso de drogas, ou 

em sua consequência (SCHEFFER; PASA; ALMEIDA, 2010), e que 

comprometem a sua evolução clínica e social (ANDRADE, 2014). Assim 

critérios diagnósticos, terapêuticos e prognósticos das comorbidades devem 
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ser postos em evidência, o que vem ocorrendo em estudos principalmente 

na Europa e nos Estados Unidos (LARANJEIRA, ZALESKI, RATTO, 2004). 

Essas constatações expõem a necessidade de que profissionais de saúde 

que lidam com a questão do abuso e dependência de drogas, como os 

profissionais do CAPSad, sejam preparados para avaliar e intervir de forma 

competente aos transtornos comórbidos, que são comuns na área. Este 

cenário chama importância para a necessidade de capacitações dos 

profissionais de saúde, que não devem ser realizadas somente no 

conhecimento teórico, mas também no desenvolvimento de habilidades e 

atitudes (MOTTA et al, 2013) que possam promover a saúde, favorececendo 

mudanças de comportamento e estilo de vida do usuário.  

 Estudo epidemiológico com a população americana, o Epidemiologic 

Catchment Area (ECA), encontrou prevalência de 53% de comorbidade 

psiquiátrica entre usuários abusadores ou dependentes de álcool e outras 

drogas, sugerindo que em ambientes de tratamentos de saúde mental essa 

taxa deve ser mais elevada (REGIER et al, 1990). Os transtornos de humor 

e de ansiedade são os mais frequentes entre usuários de substâncias 

psicoativas (PULCHERIO et al, 2008, ANDRADE, 2014). Estudo do National 

Epidemiological Survey on Alchool and Related Conditions (NESARC) 

mostrou que entre usuários que buscam tratamento 40,69% tinham algum 

transtorno de humor e que 33,38% tinham algum transtorno de ansiedade 

(GRANT, et al, 2004). No Brasil existem poucos estudos que investigam a 

prevalência de comorbidades psiquiátricas entre usuários de substâncias 

psicoativas. Estudo realizado em CAPSad encontrou alta prevalência de 

comorbidades sendo que os diagnósticos mais observados foram o episódio 

depressivo maior com 69,9% e a ansiedade generalizada com 63,10% 

(ANDRADE, 2014).  

A Qualidade de Vida pode ser influenciada pela prevalência de 

comorbidades. Estudos têm demonstrado que os transtornos de ansiedade 

(ISKANDER et al, 2013, MAGIDSON et al, 2012) e de humor (MARCON et 

al, 2014, MARINI et al, 2013) são altamente prevalentes entre 

abusadores/dependentes de substâncias e afetam a Qualidade de Vida 
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deles negativamente. Avaliação feita pelo MINI neste estudo está em 

concordância com estudos anteriores identificando alta prevalência de 

comorbidades psiquiátricas, sendo os transtornos mais diagnosticados os de 

ansiedade, seguido pelos de humor. A comparação das médias de 

Qualidade de Vida entre a presença ou ausência de cada comorbidade 

mostrou que houve diferença estatisticamente significativa no domínio 

Psicológico para transtorno de ansiedade e nos domínios Psicológico e 

Físico para transtorno de humor. Acredita-se que a diferença da Qualidade 

de Vida encontrada entre grupos com e sem transtornos poderia ter sido 

maior, o que talvez possa ser justificado pelo fato de que são usuários que já 

estão em tratamento no CAPS, inclusive com uso de medicação, o que 

provavelmente influencia na Qualidade de Vida dos usuários com 

transtornos psiquiátricos.  

 Estudos anteriores indicam que em sua maioria o usuário de crack é 

do sexo masculino, jovem, sem companheira (o), baixo nível 

socioeconômico, baixo grau de escolaridade e desempregado (SANCHEZ; 

NAPPO, 2002, OLIVEIRA; NAPPO, 2008, DUAILIBI; RIBEIRO; 

LARANJEIRA, 2008). Usuário de maconha que busca tratamento no Brasil 

tende a ser do sexo masculino, idade média de 32 anos, sem companheira 

(o), ter algum grau de escolaridade e ocupação (JUNGERMAN; 

LARANJEIRA, 2008). Estudos mais recentes, realizados em CAPSad, 

mostram perfil dos usuários de drogas ilícitas com algumas diferenças 

sociodemográficas em relação aos estudos anteriores. Por exemplo, maior 

idade média dos usuários (MARINI et al, 2013), maior escolaridade (HORTA 

et al, 2011), ou melhor nível socioeconômico (HORTA et al, 2011, MARCON 

et al, 2014). Estes resultados são semelhantes, em alguns aspectos, ao 

encontrado pelo nosso estudo, que revela perfil sociodemográfico de 

usuários de drogas ilícitas com predominância do sexo masculino, vivendo 

só, sem trabalho, nível escolar médio completo e a idade média de 38 anos. 

Essa idade média elevada talvez possa ser explicada devido à alta taxa de 

abuso de álcool associado ao uso de drogas ilícita dos usuários (FALLER, et 

al, 2014). Quanto à proporção de mulheres em tratamentos, como esse 
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presente estudo teve amostra por conveniência não é possível essa 

avaliação. Alguns estudos relatam aumento significativo na proporção de 

mulheres que buscam tratamento em CAPSad, embora a prevalência ainda 

permaneça masculina (BOTTI; MACHADO; TAMEIRÃO, 2014, HORTA et al, 

2011).   

A droga ilícita mais utilizada pelos usuários em tratamento neste 

estudo foi a maconha, sendo também a droga ilícita com maior tempo de uso 

regular e menor idade de primeiro uso.  A maior prevalência de maconha 

está de acordo com o fato de ser a droga ilícita mais usada em todo mundo 

(UNODC, 2015). Neste estudo dos usuários que já tinham tido uso na vida 

de maconha, 42,4% usaram nos últimos 30 dias, o que indica uma taxa alta 

de continuidade de uso, após experimentação. Quanto mais cedo se 

começa, e mais anos se usa, mais prejudicial pode se tornar as 

consequências (JUNGERMAN, LARANJEIRA, BRESSAN, 2005). Estudo 

com usuários de maconha que buscam tratamento em São Paulo, Brasil 

encontrou média aproximada, quanto a idade do primeiro uso, mas com 

mais tempo de uso regular em relação a esse estudo (JUNGERMAM, 

LARANJEIRA, 2008).    

Resultados desse estudo mostram que depois da maconha, a cocaína 

inalada e o crack foram as drogas ilícitas mais utilizadas na vida, com maior 

tempo de uso regular e mais utilizadas nos últimos 30 dias. Este resultado 

confirma a alta prevalência de cocaína inalada e crack no Brasil (UNODC, 

2015). Pesquisa multicêntrica no Brasil comparando três grupos de usuários, 

de crack, cocaína inalada, e não usuários de cocaína ou derivados, que 

buscaram tratamento, revelou aumento da prevalência do uso de crack no 

Brasil e realçou a severidade de problemas psicossociais e de sintomas 

psiquiátricos em usuários de crack (KESSLER et al, 2012). Alem da 

prevalência do uso de maconha, cocaína inalada e crack, resultado do 

presente estudo revela diferença importante na idade do primeiro uso, sendo 

a diferença aproximadamente de 5 anos da idade do primeiro uso de 

maconha para o de cocaína inalada, e depois mais 5 anos da idade do 

primeiro uso de cocaína inalada para o primeiro uso de crack. Percebe-se 
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ainda que apesar da cocaína inalada ter sido utilizada primeiro, o uso de 

crack nos últimos 30 dias é mais prevalente. Estudo revela que 78,9% de 

usuários de crack atendidos em CAPS usava outra substância antes do 

crack (HORTA, et al, 2011). Pesquisa sobre a sequência de drogas 

consumidas por usuários de crack, com idade de até 30 anos, detectou que 

normalmente a primeira fase começa com drogas lícitas, e evolui para o uso 

de drogas ilícitas, começando com a maconha, passando para a cocaína 

aspirada e por último o crack, contudo a sequência de drogas pode estar 

mais relacionada a fatores externos como pressões de grupo e influência do 

tráfico do que a preferência do usuário (SANCHES; NAPPO, 2002).  

Depois da cocaína e do crack o inalante aparece como a quarta droga 

com maior porcentagem de uso na vida desta pesquisa, e com menor idade 

do primeiro uso depois da maconha. Contudo a média de anos de uso 

regular foi de apenas 2 anos e pequena porcentagem desses usuários 

tiveram uso de inalantes nos últimos 30 dias. A baixa porcentagem do uso 

de inalantes, assim como do estimulantes e alucinógenos pode talvez se 

justificar por fatores externos, como a facilidade de obtenção de outras 

drogas, como o crack, que tem facilidade de mercado no Brasil (UNODC, 

2015, SANCHES; NAPPO, 2002).  

Mudanças no perfil das populações com abuso de substâncias revela 

o aumento no uso múltiplas drogas ao invés do uso de somente uma 

substância (JORA, 2014, OLIVEIRA; NAPPO, 2008) o que pode acarretar 

maior severidade da dependência (JORA, 2014). Estudo revela que 82,1% 

de usuários de crack atendidos em CAPS usavam outras substâncias além 

do crack (HORTA, et al, 2011). Apesar de a presente pesquisa não ter 

investigado a concomitância do uso de drogas, as prevalências encontradas 

sugerem o uso associado de diferentes drogas, principalmente do álcool, 

com uso nos últimos 30 dias de 45,8% e uso na vida de 98,3%. 

 Limitações desse estudo referem-se primeiramente a amostra ser 

relativamente pequena (n= 60). Em segundo lugar, não se considerou 

apenas o uso recente de drogas, nos últimos 30 dias, mas sim a história do 

uso de drogas, ou seja, foi incluído além dos usuários que usaram 
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recentemente, aqueles que já estavam em abstinência em qualquer período, 

mas continuavam o tratamento no CAPSad, o que provavelmente influenciou 

na Qualidade de Vida, visto que mesmo que não seja a única responsável 

pela melhora da Qualidade de Vida, a abstinência também pode influencia-la 

positivamente (LAUDET; STANICK, 2011). A Qualidade de Vida possibilita 

avaliar efeitos de tratamentos além da redução do uso, pois não se espera 

resultados de tratamento que mesmo tendo reduzido o uso de drogas, não 

melhorem a Qualidade de Vida (TIFFANY, et al, 2012). 

Mesmo com as limitações, esse estudo traz contribuições importantes, 

evidenciando a necessidade de conhecimento dos diferentes aspectos a serem 

relevados nos tratamentos para Transtornos por Uso de Substâncias. 

Tratamentos que não priorizam as necessidades dos usuários, que podem ser 

reveladas em avaliações subjetivas de Qualidade de Vida, comumente tem 

altas taxas de abandono (FALLER et al, 2014). O fato de que a quantidade e 

frequência do uso de substancias não ser o fator de maior saliência para 

determinar Qualidade de Vida nesta população, implica na necessidade de 

tratamentos e serviços focados em outras áreas de funcionamento além da 

sobriedade ou redução do uso (LAUDET, 2011, TRACY et al, 2012), como  

domínios relativos a recuperação do usuário, que podem incluir a saúde física e 

mental, o funcionamento social, e ambiente de vida com segurança, conforto e 

e disponibilidade de recursos. 

O alto nível de escolaridade encontrado, sugere nível socioeconômico 

mais elevado do usuário ou de familiares do que pesquisas anteriores de 

usuários que não estavam em tratamento na rede pública. Este achado 

reafirma que o acesso de usuários sem apoio familiar, ou vivendo em situação 

de rua, de baixa renda ou nenhuma escolaridade e sem renda pessoal ou 

familiar deve ser facilitado por políticas públicas (HORTA et al, 2011). 

Os resultados desse estudo salientam a importância de mais estudos 

sobre a presença de transtornos psiquiátricos em usuários que fazem 

tratamentos para abuso/dependência de substâncias e também de como a 

presença de comorbidades psiquiátricas pode se relacionar com a Qualidade 

de Vida desses usuários. Outro aspecto a ser destacado é a percepção de 
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que existe uma necessidade de capacitação para profissionais de diferentes 

áreas que são envolvidas no tratamento, para que haja aprimoramento tanto 

das avaliações diagnósticas quanto das intervenções terapêuticas, 

reforçando a integralidade no atendimento aos usuários dos CAPSad. 

 

CONCLUSÃO 

Em conclusão, esse estudo revelou a existência de correlação 

inversamente proporcional entre gravidade de dependência de drogas ilícitas 

e a qualidade de vida dos usuários. Estes achados evidenciam a importância 

de avaliar a Qualidade de Vida do usuário de drogas ilícitas em tratamento e 

de buscar compreender como ela pode estar se relacionando com as 

diversas áreas da vida desses usuários, como área médica, psiquiátrica, 

legal, padrão de uso, emprego e sócio familiares. Essa compreensão pode 

favorecer a avaliação da problemática, a busca de estratégias de abordagem 

e intervenção terapêutica e políticas públicas mais adequadas na área de 

Transtornos por Uso de Substância.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados dessa pesquisa mostram que a Qualidade de Vida 

piora a medida que a gravidade da dependência aumenta, com resultados 

diferenciados nas várias áreas de vida do usuário. As áreas psiquiátrica e 

médica foram as que mais se associaram negativamente à Qualidade de 

Vida neste estudo, indicando a necessidade de maior atenção a essas 

áreas, em tratamentos para Transtornos por Uso de Substâncias. 

Os instrumentos utilizados no presente estudo foram o WHOOQOL-

Bref para avaliar a Qualidade de Vida, ASI-6 para avaliar a gravidade da 

dependência, e MINI para identificar a presença de comorbidades 

psiquiátricas, todos reconhecidos internacionalmente.  Na área de abuso e 

dependências de drogas a inclusão de instrumentos psicométricos pode 

auxiliar nas avaliações diagnósticas e de resultados de tratamento, 

direcionando profissionais e políticas públicas. Estudo patrocinado pelo 

Instituto Americano sobre Abuso de Drogas (NIDA), recomendou inclusão do 

Índice de Gravidade da Dependência (ASI) e medida de Qualidade de Vida 

em avaliações dos resultados de tratamentos para abuso/dependência de 

drogas (TIFFANY et al, 2012). O MINI vem sendo utilizado amplamente na 

Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, em ensaios multicêntricos e outros 

protocolos clínicos, em psiquiatria e na atenção primária (AMORIM, 2000). 

Com a itenção inicial de obter informações sobre as contribuições 

ctientíficas já existentes e de orientação da escolha do instrumento de 

Qualidade de Vida a ser utilizado na pesquisa foi realizada revisão de 

literatura (artigo 1) que teve como objetivo identificar os instrumentos de 

Qualidade de Vida e suas finalidades em pesquisas realizadas com 

abusadores/dependentes de drogas em tratamentos. A escolha do 

instrumento WHOQOL-Bref foi devida, primeiramente, a não existir 

instrumentos específicos da área da dependência já validados no Brasil. Em 

segundo lugar, foi pela constatação de que entre os instrumentos genéricos 

mais utilizados na área de abuso e dependência de drogas - o SF-36 de 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS), e o WHOQOL-Bref de 
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Qualidade de Vida geral – o WHOQOL-Bref se relaciona mais diretamente 

com as metas de recuperação dos usuários de drogas (LAUDET, 2011, 

LAUDET; STANICK, 2010, TRACY et al, 2012).  

Uma das principais finalidades de utilização de medidas de Qualidade 

de Vida encontradas nesta revisão foi para relacioná-la com outras variáveis 

pertinentes ao Transtornos por Uso de Substância. A gravidade da 

dependência é um fator importante, que pode interferir em resultados de 

tratamentos. Investigar como a Qualidade de Vida se relaciona com a 

gravidade de dependência nas diferentes dimensões da vida do usuário de 

drogas ilícitas favore a avaliação da problemática, a busca de estratégias 

terapêuticas e políticas públicas mais adequadas. Os resultados dessa 

pesquisa (artigo 2) mostram que a gravidade da dependência, avaliada pelo 

ASI-6, se associa negativamente de forma significativa com a Qualidade de 

Vida, avaliada pelo WHOQOL-Bref, dos usuários de drogas ilícitas nas 

dimensões: drogas, álcool, psiquiátrica, médica, legal, apoio sociofamiliar e 

problema Sociofamiliar. As evidências foram mais fortes nas dimensões 

psiquiátrica e médica e mais fracas em apoio Sociofamiliar, problema 

sociofamiliar e legal. As dimensões emprego e família/criança do ASI-6 não 

foram associadas com nenhum domínio do WHOQOL-Bref.   

Esses resultados indicam que as áreas psiquiátrica e médica devem 

receber maior atenção em pesquisas com usuários em tratamentos para 

abuso/dependência de drogas. Estudos anteriores detectaram fragilidades 

nas dimensões sociofamiliar, emprego/sustento (SARTES, 2010), e legal 

(CACCIOLA, et al, 2011) do ASI, o que talvez possa explicar esses 

resultados, pois sabe-se que essas áreas influenciam negativamente a 

Qualidade de Vida dos usuários de drogas (TRACY et al, 2012, MAEYER, et 

al 2012) 

Deve-se considerar que os fatores que intervêm no processo saúde-

doença das pessoas com transtornos por uso de substâncias psicoativas 

são complexos, e o risco de consequências negativas são determinados por 

uma rede de fatores biológicos, sociais e psicológicos, que se influenciam 

mutuamente. Assim, quando se prioriza, por exemplo atenção às 
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comorbidades psiquiátricas e médicas, deve-se ter em conta que outros 

fatores estão associados, como a probalbilidade de situações traumáticas 

vivenciadas e dificuldades nos relacionamentos sociais. Isso torna 

inequívoco a responsabilidade do cuidado por todas áreas profissionais, 

para que haja uma atenção integral a saúde do usuário de drogas.  

Este estudo avaliou a presença de comorbidades psiquiátricas pelo 

MINI identificando (artigo 2) alta prevalência de transtornos de ansiedade, 

humor, psicóticos e de personalidade antissocial. A Qualidade de Vida foi 

estatisticamente diferente em grupos com a presença de transtornos de 

ansiedade e de humor. Acredita-se que a diferença da Qualidade de Vida 

entre grupos com e sem transtornos poderia ser maior. O resultado 

encontrado pode talvez ser justificado pelo fato de que são usuários que já 

estão em tratamento no CAPS, inclusive com uso de medicação, o que 

provavelmente influencia na Qualidade de Vida deles. Essas constatações 

mostram que são necessários mais estudos para um melhor entendimento 

da relação das comorbidades psiquiátricas e Qualidade de Vida inclusive 

com estudos que investiguem as relações das comorbidades entre si, visto o 

fato de coexistirem no mesmo indivíduo. 

Os resultados dessa pesquisa reforçam a utilização da Qualidade de 

Vida como medida diagnóstica e de desfecho na área de Transtornos por 

Uso de Substâncias, o que possibilita que possa contribuir na busca de 

intervenções terapêuticas e políticas públicas mais adequadas.  
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APÊNDICE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Meu nome é Selva Rios Campêlo, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é Psicologia.  Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e 

ao final deste documento, que está em duas vias e também será assinado por mim, 

pesquisadora, em todas as folhas, uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável, psicóloga Selva Rios Campêlo nos telefones: 35241703 e 

35241739. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, 

você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 32698338 e 32698426 ou no endereço: 1ª 

Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de 

funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 17:00h.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA:  

 

  O título da pesquisa é: Qualidade de Vida dos usuários de drogas ilícitas atendidos 

em Centro de Atenção psicossocial álcool e drogas. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a 

relação entre o uso de substâncias ilícitas e a Qualidade de Vida dos usuários de drogas 

ilícitas atendidos em Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas. Esta avaliação será 

feita por meio de pesquisa nos prontuários e aplicação do questionário de Qualidade de 

Vida (WHOQOL-Bref), da escala de Gravidade de Dependência (ASI-6) e de Entrevista 

Neuropsiquiátrica (MINI). Usuários de drogas ilícitas em atendimento nos CAPSad CASA de 

Goiânia, que concordarem em participar da pesquisa, serão avaliados. 

Quem quiser acompanhar a pesquisa poderá entrar em contato com a pesquisadora 

nos telefones citados acima. O risco existente é sentir-se constrangido com a pesquisa. O 

participante não será obrigado a participar caso isso ocorra. No entanto, a pesquisa será 

conduzida para que não haja riscos, prejuízos ou desconfortos provocados pela 

participação. Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. Os benefícios decorrentes da participação da pesquisa serão as possibilidades 



Referências 92 

de melhoria nos serviços públicos de atendimento aos usuários de álcool e drogas advindos 

dos resultados dos estudos. O período de participação será o da administração dos 

questionários citados acima, o que deverá ocorrer em dois momentos com duração média 

de 50 minutos cada um.  

O conteúdo avaliado é sigiloso e os dados coletados serão armazenados no CAPS 

ad CASA para possíveis estudos futuros, que em caso de utilização, o projeto de pesquisa 

será submetido para análise de um Comitê de Ética em Pesquisa. Você tem a garantia de 

aceitação ou não do presente estudo, bem como o de retirar o consentimento, sem qualquer 

prejuízo da continuidade do acompanhamento e tratamento usual. 

 

 

Título da Pesquisa: Qualidade de Vida dos usuários de drogas ilícitas atendidos em centro 

de atenção psicossocial álcool e drogas.  

Nome e Rubrica do pesquisador: Selva Rios Campêlo 

Rubrica do sujeito participante: ................................................................................................. 

TCLE - Pág. Nº .......................................................................................................................... 

Nome e Assinatura do pesquisador........................................................................................... 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu............................................................................................................................................... 

RG...................................................................CPF.................................................................... 

Prontuário.......................................................abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo “Qualidade de Vida dos usuários de drogas ilícitas atendidos em centro de atenção 

psicossocial álcool e drogas”, sob a responsabilidade da psicóloga Selva Rios Campêlo, 

como sujeito voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

....................................................................................................................................................  

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção 

de meu acompanhamento/assistência/tratamento. 

  

Local e data................................................................................................................................ 

 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: Assinatura Dactiloscópica:  

.................................................................................................................................................... 

 

Pesquisador responsável: Selva Rios Campêlo  
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Assinatura................................................................................................................................... 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar.  

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: 

.................................................................................................................................................... 

Assinatura: 

.................................................................................................................................................... 

Nome: 

.................................................................................................................................................... 

Assinatura: 

.................................................................................................................................................... 

 

Título da Pesquisa: Qualidade de Vida dos usuários de drogas ilícitas atendidos em Centro 

de Atenção Psicossocial álcool e drogas.  

Nome e Rubrica do pesquisador: Selva Rios Campêlo............................................................ 

Rubrica do sujeito participante: ............................................................................................... 

TCLE - Pág. Nº ........................................................................................................................ 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Parecer do Comitê de Ética 

Anexo B –  World  Health Organization Quality of Life instrument-Bref – 

WHOQOL-Bref  

Anexo C – Addiction Severity Index-6 – ASI-6 

Anexo D –  Mini International Neuropsychiatric Interview - MINI 

Anexo E – Normas para publicação na Revista Eletrônica de Enfermagem 

(REE) 
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