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Resumo 

 

Os dependentes de drogas psicoativas apresentam diversos problemas associados ao 

uso. O objetivo deste estudo é comparar dados de usuários de drogas com os da população 

geral. Trata-se de um estudo quantitativo de comparação de variáveis. A amostra do estudo 

foi de 224 participantes destes 112 usuários de drogas atendidos em locais para tratamento de 

dependência química e 112 participantes de população geral. Os pacientes responderam ao 

ASR (Adult Self Report) instrumento que faz parte da bateria ASEBA (Achenbach System of 

Empirically Based Assessment), a qual permite verificar aspectos do funcionamento 

adaptativo e problemas de comportamento. O instrumento avalia problemas internalizantes, 

como ansiedade e depressão e externalizantes, como quebra de regras. Além disso, mensura 

problemas sociais, de pensamento e de atenção. Esses problemas são classificados na faixa 

normal, limítrofe ou clínica. Da amostra de homens usuários de substâncias psicoativas, a 

idade média foi de 30 anos (DP=8,45), onde 12,9% concluíram o ensino médio e 12,1% 

tinham o ensino fundamental incompleto; e nos homens da população geral a idade média foi 

de 31 anos (DP=13,26), sendo que 25,9% tinham ensino médio completo, e 21,4% ensino 

superior incompleto ou completo. Os resultados da amostra de usuários de drogas na faixa 

clínica foram referentes aos escores de Quebra de regras (M=70,54; DP=9,56), Ponto crítico 

(M=69,08; DP=6,93), Problemas internalizantes (M=64,74; DP=9,25), Problemas 

externalizantes (M=66,76; DP=9,57) e Ansiedade e depressão (M=66,27; DP=9,53). Os 

resultados pontuados na faixa limítrofe foram Isolamento e depressão (M=62,21; DP=10,09), 

Problemas de pensamento (M=63,99; DP=10,43), Problemas de atenção (M=63,54; DP=8,62) 

e Comportamento agressivo (M=62,50; DP=8,42). Os escores que ficaram na faixa normal 

foram Problemas somáticos (M=58,87; DP=7,78), Comportamento intrusivo (M=57,05; 
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DP=7,99) e Ponto forte (M=47,21; DP=9,11). Na amostra de população geral, todas as 

subescalas ficaram na faixa normal, sendo o escore maior em Ansiedade e depressão 

(M=55,29; DP=4,74). Foi realizado o Teste T de Student para comparar os grupos e os 

resultados mostraram diferenças significativas < 0,01 em todas as variáveis em estudo. 

Conclui-se que o grupo de usuários apresentou mais problemas de comportamento que os não 

usuários, e sugere-se nos usuários de drogas a avaliação de comorbidades e de problemas de 

comportamento essenciais para intervenções com os mesmos. 

 


