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Resumo 

 

Introdução: Cafeína é a substância psicoativa mais usada no mundo, nos EUA, 85% dos 

adultos a usam regularmente. A cafeína aumenta a sensação de bem estar, energia e 

concentração, diminui a sensação de sono e parece não ter efeitos negativos quando usada 

moderadamente.  

A associação da cafeína com traços de personalidade é vastamente documentada. Cloninger 

desenvolveu um modelo de personalidade biopsicológico, dividido em temperamento e 

caráter. A versão revisada de escala Temperament and Character  (TCI-R) é usada para 

avaliar esse modelo e mede quatro dimensões do temperamento (busca de novidades, evitação 

de dano, dependência emocional e persistência) e três dimensões de caráter (auto-

direcionamento, auto-transcendência e cooperatividade). O objetivo deste estudo foi avaliar a 

relação entre o consumo de cafeína e traços de personalidade, mensurados com a TCI-R. A 

análise foi controlada para tabagismo, e as análises da relação de tabagismo e personalidade 

foram controladas para o consumo de cafeína. 

Materiais e métodos: Os dados foram coletados a partir do website 

www.temperamento.com.br. Foram utilizados para a pesquisa dados demográficos, TCI-R na 

versão validada para o português e os dados do consumo de cafeína foram avaliados de 

acordo com cinco categorias: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. O consumo de 

cigarro foi dividido em 4 categorias: não fumante, fumante, ex-fumante e fumante ocasional. 

A amostra final é de 8646 indivíduos, de 18 a 80 anos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do HSL-PUCRS. Os dados foram avaliados através do programa SPSS 

versão 18.0.  

http://www.temperamento.com.br/
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Resultados: A associação entre consumo de café e temperamento foi modesta, apenas 

dependência emocional foi menor nos que apresentaram consumo muito alto de café. O 

tabagismo foi associado com redução de busca por novidade. Nas dimensões de caráter, o 

auto-direcionamento foi menor em quem apresentou alto consumo de café, a cooperatividade 

foi menor nos que reportaram baixo consumo de café e a auto-transcendência foi maior nos 

que possuem alto consumo de café. O tabagismo foi mais associado com caráter em 

comparação com café. 

Conclusões: Controlando para tabagismo, as correlações entre consumo de café e 

personalidade foram modestas e restritas a um consumo muito alto. Os resultados mostraram 

que o tabagismo está mais relacionado com as diferenças de temperamento e caráter. 

 

 

 


