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RESUMO 

Justificativa: Dado o grande número de jovens que utilizam álcool e outras drogas, são 

necessários instrumentos de triagem para avaliar o uso destas substâncias e a presença de 

problemas associados, visando um planejamento adequado de estratégias de prevenção, 

intervenção ou tratamento. Objetivo: O objetivo deste estudo foi testar a validade concorrente 

e avaliar a consistência interna da versão em português falado no Brasil do instrumento 

ASSIST-WHO (Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test), já utilizado em 

adultos, em uma amostra de adolescentes brasileiros. Método: Foram entrevistados 183 

adolescentes, entre 11 e 19 anos de idade, sendo 90 não usuários ou usuários ocasionais de 

drogas e 93 que preencheram critérios para abuso ou dependência de drogas. Além do 

ASSIST, foram aplicados dois instrumentos o CIDI (Composite International Diagnostic 

Interview) e o TEEN-ASI (Addiction Severity Index - for teenagers), como referência (padrão-

ouro). A sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos positivo e negativo na triagem 

do uso abusivo/dependência foram calculados para cada droga. A consistência interna foi 

avaliada pelo alfa de Cronbach e o nível de concordância entre os instrumentos pelo índice 

Kappa. Resultados: A confiabilidade do instrumento foi considerada boa (alfa de Cronbach de 

0,81 para tabaco, 0,78 para álcool, 0,82 para maconha e 0,83 para cocaína). Os níveis de 

concordância entre ASSIST-WHO com CIDI e ASSIST-WHO com TEEN-ASI, considerando os 

índices Kappa, variaram de satisfatórios (64% para álcool) à muito bons (93% para maconha). 

Os valores de sensibilidade variaram de 61% para álcool até 100% para tabaco, enquanto que 

os de especificidade variaram de 76% para tabaco a 99% para outras drogas. Conclusões: O 

desempenho do ASSIST-WHO como instrumento de rastreamento do uso de drogas em 

adolescentes atendeu aos padrões psicométricos considerados razoáveis podendo ser 

utilizado para detectar precocemente o uso de álcool, tabaco, maconha e cocaína/crack nessa 

população específica. Entretanto, sua sensibilidade para o uso de álcool foi relativamente 

baixa, sugerindo serem necessárias adaptações nos pontos de corte. 

 

Palavras-chaves: 1. Adolescente. 2. Alcoolismo. 3. Tabaco. 4. Drogas ilícitas. 5. Estudos de 

validação
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diversos estudos indicam que crianças e adolescentes estão se envolvendo 

cada vez mais cedo com álcool e outras drogas. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Esta  precocidade do início 

do uso destas substâncias tem sido alvo de preocupação entre educadores e 

profissionais de saúde em geral.  

Alguns autores consideram que a precocidade do uso de drogas por parte dos 

adolescentes é um fator de risco para o desenvolvimento de dependência, (7) (8) (9) (10) (11) 

(12). Neste sentido, a detecção do consumo de substâncias em fases iniciais é de 

fundamental importância, pois possibilita uma intervenção quando os problemas 

relacionados ao uso ainda não estão demasiadamente graves.(13) Segundo De Micheli e 

Formigoni (2004) (14), os programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas 

devem ser abrangentes, sendo importante realizar uma boa avaliação a fim de detectar 

o padrão de uso de maneira precisa, o que pode ser realizado com auxílio de 

instrumentos de triagem e de diagnóstico. 

 

1.1 Adolescência 

Diversas linhas teóricas buscam definir o conceito de adolescência na 

tentativa de explicar a complexa série de mudanças que ocorrem com o ser humano 

em determinado período da vida, especificamente entre a infância e a fase adulta. 

Nesse período, ocorrem importantes transformações no funcionamento biológico, 

psicológico e social, que se dão de forma simultânea, dinâmica e intensa.(15) (16) 

Não há um consenso sobre quando se inicia ou finaliza esse processo de 

maturação, por isso, muitas definições de adolescência adotam como parâmetro a faixa 

etária. De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecido pela 

Lei 8069 de 13 de julho de 1990) a adolescência seria entre o período de 12 e 18 anos 
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de idade. Uma clássica referência na área da saúde é a definição proposta pela 

Organização Mundial de Saúde, que considera a adolescência o período compreendido 

na faixa etária entre 10 e 19 anos, no qual ocorrem mudanças físicas acentuadas, 

diferentes daquelas típicas do desenvolvimento da infância, que são influenciadas por 

fatores hereditários, ambientais, nutricionais e psicológicos.(17) 

Em termos biológicos, uma série de mudanças hormonais começam a 

alterar o corpo infantil e dar forma ao corpo adulto, denotando o fenômeno da 

puberdade – o amadurecimento sexual do organismo. (18) Em uma revisão, Casey e 

cols. (2008) (19) discutem importantes mudanças cerebrais durante a adolescência que 

se refletem em comportamentos de exposição a riscos. Tais comportamentos são 

evidenciados tanto pelo modesto controle de impulsos por parte do adolescente, devido 

à maturação gradual do córtex pré-frontal, quanto pela impulsividade e processamento 

emocional frente a situações de risco. Na adolescência ocorre aumento da ativação de 

regiões como núcleo accumbens e amígdala, de modo mais intenso do que na infância 

ou na idade adulta. 

Todas essas alterações no corpo são vividas com dificuldade pelo 

adolescente. Do ponto de vista psicossocial, adolescer significa abandonar a identidade 

de criança, com seus símbolos e papéis, para estruturar a identidade adulta, com 

repertório de atitudes cada vez mais condizentes com as demandas sociais. Na 

sociedade contemporânea ocidental, estas demandas são por vezes contraditórias, ora 

exigindo dos adolescentes posturas autônomas e maduras de um adulto, ora impondo 

sanções e limitações como se ele fosse uma criança. Mesmo os pais se confundem 

quanto ao que esperar do jovem em determinadas convenções sociais (20) (21). Embora a 

família desempenhe uma importante função norteadora para o adolescente, ela deixa 

de ser a única referência na aquisição de regras acerca do funcionamento do mundo, 

passando a integrar um conjunto de referências provenientes de diversos grupos 
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sociais (15) (21). Nesse sentido, o pertencimento a grupos de amigos/pares tem especial 

importância nesse processo de construção da autonomia, da auto-estima, e da 

formação do senso moral/ético, constituindo a “entrada na vida adulta”. Em modelos 

animais de adolescência nota-se um aumento significativo da interação com pares e 

exploração do ambiente, em comparação com a infância(19). O fato de o adolescente 

passar mais tempo com amigos e menos tempo com a família pode facilitar ou dificultar 

a adoção de comportamentos de risco, dependendo do contexto.(21) (22) 

Com tamanhas transformações externas e internas, a adolescência pode ser 

entendida como uma fase de ajustamento e vulnerabilidades.(15) O adolescente, por 

vezes, adota comportamentos com alta probabilidade de danos à sua integridade física, 

mental e/ou social, como, por exemplo, dirigir sem habilitação, sem cinto de segurança 

ou após beber; praticar sexo sem preservativo, resultando em gravidez indesejada ou 

aquisição de doença sexualmente transmissível; portar armas (brancas ou de fogo); e 

usar substâncias psicotrópicas de forma abusiva.(22) 

 

1.2 Uso de drogas na adolescência 

Em um estudo realizado por De Micheli e Formigoni (2004) (14), no qual foram 

avaliados 6.417 estudantes de ensino fundamental e médio das escolas públicas da 

cidade de Barueri, município da região metropolitana de São Paulo, foi observado que 

no período de 30 dias antecedentes à entrevista, 48% dos estudantes fizeram uso de 

álcool; 22,5% de tabaco; 14% de maconha; 5% de inalantes/solventes; 3% de cocaína; 

0.5% de tranqüilizantes; 0,9% de anfetamínicos; 0,1% de anabolizantes e 0,9% de 

êxtase. Com a exceção dos tranqüilizantes e anfetaminas, os estudantes mais velhos 

relataram freqüência e quantidade significativamente mais elevadas de uso de 

substâncias que os mais jovens. Com relação ao gênero, adolescentes do sexo 
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masculino relataram consumo significativamente maior de álcool, cocaína e êxtase do 

que as meninas, assim como maior proporção de uso pesado.  

No Brasil, o I Levantamento Nacional sobre os padrões de consumo de 

álcool na população brasileira(23), realizado em 2001, que englobou uma amostra 

aleatória de 661 adolescentes entre 14 e 17 anos, mostrou que cerca de 34% dos 

jovens bebem  ao menos uma vez por mês; sendo que 8% deles foram considerados 

bebedores freqüentes1 e 5% bebedores freqüentes pesados2.  

O estudo mostrou também que, o primeiro uso de álcool entre os 

adolescentes amostrados foi, em média, aos 13,9 anos, indicando um início de uso 

mais precoce do que o relatado pelos adultos entrevistados, que referiram ter realizado 

o primeiro uso em média aos 15,3 anos. 

No II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no 

Brasil, realizado em 2005, (24)  em uma amostra aleatória de 7.939 entrevistados, com 

idades entre 12 e 17 anos, mostrou um aumento do uso na vida e dependência do 

álcool em relação ao I Levantamento Domiciliar, sendo que 54% (2001) e 61% (2005) 

relataram uso de álcool uma vez na vida, e 3,1% (2001) e 6,3% (2005) com diagnóstico 

de dependência. Em relação as outras drogas no II levantamento, as porcentagens 

mostradas dos jovens que fizeram uso uma vez na vida foram: maconha (4,1%); 

cocaína (0,5%); solvente (3,4%); benzodiazepínicos (0,9%); opiáceos (0,8%); 

alucinógenos (0,7%); anabolizantes (0,4%) e barbitúricos (0,2%).(24) 

 De acordo com o V Levantamento Nacional sobre uso de drogas entre 

estudantes realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID) 

com 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas das 27 

capitais do país, as drogas experimentadas mais precocemente pelos adolescentes 

                                                           
1
 Bebe 1 vez por semana ou mais e pode ou não consumir 5 ou mais doses por ocasião pelo menos 1 vez por 

semana, mas mais de 1 vez por ano. 
2
 Bebe 1 vez ou mais por semana e consome 5 ou mais doses por ocasião 1 vez na semana ou mais. 
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foram álcool e tabaco – por volta dos 12 anos em média; sendo maconha e cocaína 

experimentadas pela primeira vez por volta dos 14 anos, em média. As prevalências de 

uso de drogas foram: uso na vida: 65% dos jovens haviam experimentado álcool; 25% 

tabaco; 16% solventes; 6% maconha, 4% anfetamínicos; 4% ansiolíticos; 2% cocaína e 

0,7% crack, uso freqüente: 11,7% de álcool; 3,8% de tabaco; 1,5% de solventes; 0,7% 

de maconha; 0,5% de anfetamínicos; 0,4% de ansiolíticos; 0,2% cocaína e 0,1% de 

crack.  Entre os adolescentes da cidade de São Paulo, as prevalências foram 

semelhantes, 70% fizeram uso na vida de álcool; 26% de tabaco e 23% outras drogas 

(incluindo bebidas energéticas), 12% faziam uso freqüente de álcool; 4% de tabaco e 

3% de outras drogas. No Estado de São Paulo, a comparação dos índices de consumo 

entre o I e o V Levantamento, revela um aumento na prevalência de uso freqüente de 

solventes (de 0,8% em 1997, para 1,2% em 2004) e maconha (de 0,9% em 1997, para 

1,2% em 2004). (25) 

De modo geral, os dados epidemiológicos demonstram a precocidade e o 

aumento na freqüência do consumo de substâncias psicotrópicas entre os 

adolescentes e reforçam a importância da detecção precoce do consumo, com vistas a 

impedir a progressão deste bem como dos problemas associados. 

 

1.3  Instrumentos de triagem e de diagnóstico e suas propriedades psicométricas 

Validade e Confiabilidade: 

Uma vez que um instrumento foi desenvolvido ou traduzido e/ou adaptado 

para uma determinada cultura ou população específica, é de fundamental importância 

investigar suas propriedades psicométricas, principalmente sua validade e 

confiabilidade. (26) 

A validade de um teste diz respeito à sua capacidade de medir ou avaliar 

aquilo a que se propõe. Já a confiabilidade se refere ao grau em que a repetida 
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aplicação de um teste a um mesmo sujeito, ou sua aplicação por diferentes indivíduos 

produz resultados iguais, considerando-se que aquilo que está sendo medido não 

tenha sofrido alterações. Desta forma, pode-se dizer que a confiabilidade refere-se à 

consistência ou à estabilidade da medida. (26) 

Existem várias medidas estatísticas para avaliar a confiabilidade de um 

teste, entre elas o alfa (α) de Cronbach (1951) (27), que também é chamado de 

coeficiente de fidedignidade de um teste ou medida de consistência interna.  Quanto 

maior a correlação entre os itens do instrumento, maior sua consistência interna. O α 

pode assumir valores entre 1 (consistência interna perfeita) e infinito negativo (embora 

apenas valores positivos façam sentido). Considera-se satisfatório um valor de  α de 

0,70 ou superior. 

Os instrumentos ou escalas de avaliação empregados na investigação 

clínica visam a triagem ou o diagnóstico de diversos transtornos ou características. Os 

instrumentos de triagem (ou rastreamento) buscam identificar, numa determinada 

população, os primeiros sinais da doença investigada ou riscos relacionados, para que 

se possa alocar os recursos para o diagnóstico e/ou tratamento de forma mais efetiva. 

Esse tipo de instrumento deve ser simples, de fácil aplicação, baixo custo e com alto 

índice de sensibilidade, sendo, porém menos específicos do que os instrumentos de 

diagnóstico. (26) (28) 

 

Sensibilidade e Especificidade: 

Em testes para detecção de uma determinada doença que forneçam 

resultados dicotômicos (positivo = apresenta a doença ou negativo = não apresenta a 

doença), podem ocorrer erros. Quando o resultado for positivo, o indivíduo pode ter a 

doença (verdadeiro positivo - VP), ou pode não tê-la (falso positivo - FP). Da mesma 

forma, quando o resultado for negativo, o indivíduo pode não ter a doença (verdadeiro 
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negativo - VN) como pode tê-la (falso negativo - FN), como pode ser visto no Quadro 

I.(28) 

Para indicar a precisão de um teste, duas medidas são utilizadas: a 

sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade mede a capacidade do teste de 

identificar corretamente a doença entre aqueles que (de fato) a possuem, indicando o 

quão sensível é o teste. A especificidade mede a capacidade do teste de excluir 

corretamente aqueles que não possuem a doença, ou seja, o quão específico o teste é. 

(28) 

 A sensibilidade é a fração dos que obtiveram resposta positiva no teste 

entre aqueles que verdadeiramente possuem a doença: 

Sensibilidade =        

  

A especificidade é a fração dos que obtiveram resposta negativa no teste 

entre aqueles que verdadeiramente não possuem a doença: 

Especificidade =    

 



 

8 

Quadro I – Possibilidades de resultados corretos e falsos em um teste de 

triagem e cálculo de sua sensibilidade e especificidade. (28) 

 

RESULTADO 
DO TESTE 

DOENÇA TOTAL 

PRESENTE AUSENTE  

POSITIVO 
Verdadeiro  
Positivo (A) 

Falso  
Positivo (B) 

TOTAL DE 
POSITIVOS  

(A + B) 

NEGATIVO 
Falso  

Negativo (C) 
Verdadeiro  

Negativo (D) 

TOTAL DE 
NEGATIVOS 

(C + D) 

TOTAL 

TOTAL DE 
PESSOAS COM 

A DOENÇA 
(A + C) 

TOTAL DE 
PESSOAS SEM 

A DOENÇA 
(B + D) 

 
TOTAL GERAL 
(A +B + C + D) 

SENSIBILIDADE= A/ (A + C); ESPECIFICIDADE= D/(B + D) 

VALOR PREDITIVO POSITIVO= A/ A+B; VALOR PREDITIVO NEGATIVO= D/ C+D 

 

De acordo com Fletcher e Fletcher (2006),(26) idealmente, um bom 

instrumento de triagem deveria ter uma sensibilidade elevada, de modo a detectar a 

maioria dos verdadeiros casos (indivíduos que apresentam a doença em questão) e 

deveria ter alta especificidade, incluindo somente os casos verdadeiros, no entanto, em 

geral, isto não é sempre possível, pois o aumento da sensibilidade se dá, na maioria 

das vezes, às custas de perda da especificidade, e vice-versa(26). Desta forma, a 

aplicação costuma gerar alguns falsos-positivos (o teste detecta como caso, alguém 

que não tenha a doença ou condição) e falsos-negativos (pessoa que tenha a doença 

ou condição e não é detectada pelo teste).   

Além da sensibilidade e da especificidade, é importante conhecer a acurácia 

do teste, ou seja, o quanto o teste “acerta” na detecção de pessoas com e sem a 

doença. Estes índices são calculados a posteriori: o valor preditivo positivo (VPP) e o 

valor preditivo negativo (VPN). O VPP é a probabilidade de existir a doença ou 

condição se o resultado do teste for positivo.  Por outro lado, o VPN é a probabilidade 
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de não existir a doença ou condição quando o resultado do teste for negativo.  

Diferentemente dos cálculos de sensibilidade e especificidade, estes índices são 

afetados pela prevalência da doença ou condição na população avaliada.(28) Em geral, 

quanto mais sensível for um teste, maior será seu valor preditivo negativo e quanto 

mais específico, maior será o valor preditivo positivo”. (26)  

Em muitas situações ou dependendo da doença que está sendo investigada, 

após a aplicação dos testes de triagem, os casos detectados como “positivos” devem 

ser encaminhados para a realização de um diagnóstico preciso, no qual se utilizam 

procedimentos (ou instrumentos que forneçam um diagnóstico formal) que garantam 

maior especificidade e acurácia, mesmo que em detrimento da sensibilidade.(29) Assim 

a finalidade dos instrumentos de diagnóstico, devido à sua maior especificidade, é 

garantir que somente os verdadeiros casos recebam o tratamento proposto.   

 

1.4 Instrumentos de triagem e instrumento diagnóstico validados no Brasil para 

adultos 

Embora nos países desenvolvidos existam vários instrumentos padronizados 

para triagem e para diagnóstico de problemas decorrentes do uso ou do 

abuso/dependência de substâncias psicotrópicas, no Brasil a situação é um pouco 

diferente, sendo poucos os instrumentos validados para nossa população. (1) (26) Dentre 

os instrumentos de triagem do uso de álcool e/ou outras drogas mais comuns, 

validados para a população adulta destacam-se: o MAST (Michigan alcoholism 

screening test), CAGE (Cut down, Annoyed by criticism, Guilty e Eye-opener), o AUDIT 

(Alcohol Use Disorder Identificantion Test), RTQ (Revised Fargerstron Tolerance 

Questionnaire), DAST (Drug Abuse Screening Test), o ASI (Addiction Severity Index), 

MINI –Plus (Mini Internacional Neuropsychiatric Inventory versão plus) e o ASSIST- 

(Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test), entre outros. (30) (31) (32) 
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(33) (34) (35) (36) (37) Entre os instrumentos de diagnóstico validados para o Brasil está o CIDI 

(Composite International Diagnostic Interview), uma entrevista estruturada que gera 

diagnóstico de acordo com as definições e critérios da Classificação Internacional de 

Doenças (CID -10) e do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 

(DSM III-R), desenvolvido a partir de um trabalho conjunto entre a WHO (World Health 

Organization) e a ADAMHA (Alcohol Drug Abuse and Mental Health Administration's), 

que também foi validada em vários países. (38) 

 

1.5 Validação do ASSIST no Brasil 

Entre os instrumentos de triagem para detectar o uso e abuso do álcool e de 

outras substâncias psicotrópicas em adultos destaca-se o ASSIST (Alcohol, Smoking 

and Substance Involvement Screening Test), desenvolvido por um grupo internacional 

de pesquisadores apoiados pela Organização Mundial de Saúde. Suas principais 

vantagens sobre outros instrumentos são a relativa rapidez de aplicação (37) (39) e não 

requerer extenso treinamento por parte dos aplicadores. Imediatamente após sua 

aplicação é possível classificar o respondente, em relação à gravidade do risco de ter 

problemas relacionados ao uso de substâncias (baixo, moderado ou sugestivo de 

dependência). 

O ASSIST foi traduzido para várias línguas e validado em diferentes países 

(Austrália, Irlanda, Índia, Israel, Territórios Palestinos, Estados Unidos, Reino Unido e 

Zimbábue), e também no Brasil. Este processo de tradução do instrumento e validação 

foi supervisionado pelo „WHO - ASSIST Working Group”. No Brasil, os dados foram 

coletados em unidades básicas de saúde e em centros especializados em tratamento 

para álcool e outras drogas. Os resultados dos testes de confiabilidade (teste/re-teste) 

variaram entre 0.58 a 0.90, sendo considerados de satisfatórios a muito bom. (40) (41) 
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A validação concorrente do ASSIST para a língua portuguesa foi realizada por 

Henrique e cols (2004)(37). Os autores aplicaram o ASSIST e mais três instrumentos 

previamente validados no Brasil: MINI–Plus (Mini Internacional Neuropsychiatric 

Inventory versão plus; Amorim, 2000)(36), AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifiction 

Test; Mendéz, 1999)(32) e RTQ (Revised Fargerstrong Tolerance Questionnaire;  Tate e 

Schmitz,1993)(33) a uma amostra (de critério) composta por 99 pacientes de serviços de 

atenção primária ou secundária e 48 pacientes de serviços especializados. Os 

resultados indicaram confiabilidade satisfatória (alfa de Cronbach de 0,80 para álcool; 

0,79 para maconha e 0,81 para cocaína), boa correlação com os escores do AUDIT 

(r=0,73, p<0,001), e bons índices de sensibilidade e especificidade na detecção do uso 

abusivo ou dependência de uso de álcool (91 e 79% respectivamente), maconha (87 e 

95% respectivamente) e cocaína (84 e 98% respectivamente), sendo o MINI-plus 

considerado o “padrão-ouro”. 

Miller e Rollnick utilizaram em 2002(42) o ASSIST para detecção do uso de 

substâncias psicotrópicas a fim de realizar posteriormente a Intervenção Breve (IB), um 

aconselhamento baseado na técnica de entrevista motivacional, que objetiva orientar o 

usuário de risco a diminuir ou parar o uso de drogas, evitando danos mais graves. Em 

outro estudo realizado por Vianna (2008)(43) no Brasil, o ASSIST foi aplicado por 

profissionais de saúde que realizaram intervenção breve  para metade das pessoas na 

faixa de uso de risco. A outra metade do grupo recebeu apenas o resultado do teste. 

Após três meses, ambos os grupos foram re-avaliados, sendo observada redução dos 

problemas associados ao uso de álcool significativamente maior no grupo que recebeu 

IB do que no grupo controle, que somente recebeu IB após a re-aplicação do ASSIST. 

Entretanto, mesmo no grupo que foi submetido somente ao instrumento de triagem, 

observou-se alguma redução nos problemas, sugerindo que o “feedback” per se, 
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conscientizando a pessoa a respeito dos problemas associados ao uso de álcool, 

também pode ter alguma influência na redução do consumo. 

 

1.6 Instrumentos de triagem e de diagnóstico validados no Brasil para 

adolescentes 

A maioria dos instrumentos de triagem e diagnóstico do uso de álcool ou 

outras drogas foram validados e testados somente para a população adulta. Pouco se 

sabe sobre a validade desses instrumentos para adolescentes.(44)  Dentre os 

instrumentos de triagem validados no Brasil para essa população, encontram-se o T-

ASI (Addiction Severity Index - for teennagers)(35) e o DUSI (Drug Use Screening 

Inventory)(45). Embora estes instrumentos possuam boas propriedades psicométricas, 

seu tempo de aplicação é relativamente longo, tornando pouco viável sua utilização 

rotineira em serviços de atenção à saúde, onde os profissionais de saúde necessitam 

de instrumentos de detecção, que sejam de aplicação fácil e rápida, com propriedades 

psicométricas satisfatórias e adequadas às características das pessoas a serem 

avaliadas. 

 

1.7 Justificativa/ Objetivo  

Devido ao crescente envolvimento de adolescentes com drogas e a 

escassez de instrumentos validados para essa população, faz-se necessário ter 

disponível em nosso meio, instrumentos adequados para avaliar o uso de drogas, bem 

como os problemas em várias áreas, a ele associados, permitindo um planejamento 

adequado do tratamento, assim como acompanhamento da evolução e avaliação da 

efetividade de intervenções. Sendo assim, esse estudo teve por objetivos: 
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 Objetivo geral: realizar a validação concorrente e avaliar a confiabilidade do 

ASSIST (Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test) para triagem do 

uso de drogas entre adolescentes brasileiros. 

 

Objetivos específicos: 

1) Avaliar a consistência interna do ASSIST, por meio do índice alfa de 

Cronbach; 

2) Avaliar a validade concorrente do ASSIST, por meio da comparação da 

proporção de adolescentes classificados pelo ASSIST nas faixas de risco 

e “sugestivo de dependência” com a de adolescentes classificados pelo 

CIDI (adotado como padrão ouro) como apresentando ou não diagnóstico 

de abuso/dependência de substâncias psicotrópicas; 

3)  Avaliar o tempo de aplicação do ASSIST em uma amostra de 

adolescentes brasileiros; 

4) Determinar quais são as questões do ASSIST mais freqüentemente 

respondidas pelos adolescentes, de modo indicativo de problemas.  
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2. MATERIAIS E MÉTODO 

2.1. Amostra de critério 

Participaram desse estudo 183 adolescentes, da cidade de São Paulo, 

sendo que 93 (51%) deles preenchiam critérios de abuso ou dependência de álcool ou 

outras drogas de acordo com o DSMIV e 90 (49%) que não preenchiam tais critérios.  

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado assumindo-se como 5% a probabilidade 

(α) de cometer o erro do tipo I, 10% a probabilidade (β) de cometer o erro do tipo II e 

significativa uma diferença entre proporções da ordem  de 0,30 (P1) a 0,55(P2). O 

cálculo foi realizado utilizando o Software STATISTICA (data analysis software system), 

version 9.1. (StatSoft, Inc. 2010 -  www.statsoft.com). 

Os critérios de inclusão dos participantes no estudo foram: ter idade entre 11 

e 19 anos; ter no mínimo, quatro anos de escolaridade formal; não apresentar distúrbio 

cognitivo ou qualquer outra doença mental que pudesse comprometer o desempenho 

na entrevista; não estar sob efeito de qualquer substância psicotrópica; e ter 

disponibilidade de aproximadamente duas horas para realizar a entrevista e responder 

aos testes. 

O projeto de pesquisa, incluindo o termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado pelos participantes (anexo 1), foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP sob (CEP No. 0898/07). 

 

2.2. Procedimentos 

2.2.1. Locais de abordagem dos participantes 

Os adolescentes foram abordados em serviços (ambulatoriais ou  

internação) especializados no tratamento de pessoas com problemas decorrentes do 

uso de substâncias, em escolas de ensino fundamental e médio, cursinhos, faculdades, 

shoppings centers ou outros locais públicos. Ao se aproximar do adolescente, a 

http://www.statsoft.com/
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pesquisadora se identificava e apresentava a proposta do estudo, visando esclarecê-

los e motivá-los a participar. Para abordar os adolescentes que trabalhavam em lojas, 

inicialmente era solicitada autorização do gerente ou responsável pelo estabelecimento 

para o convite. Obtida a autorização, o adolescente era convidado a participar do 

estudo, caso concordasse em participar, era agendado com a pesquisadora um horário 

fora do seu expediente e local de trabalho, para a realização das entrevistas.  

Para atingir o número de adolescentes necessários para composição do 

grupo com diagnóstico de uso abusivo ou eram dependência, foram contatadas as 

seguintes instituições especializadas: Unidade de Dependência de Drogas (UDED); 

Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD); Clínica Alvorada; 

Hospital Água Funda; Associação Bom Jesus e Projeto Quixote. Inicialmente, os 

coordenadores/diretores de tais serviços foram contatados e esclarecidos sobre os 

objetivos do estudo, por meio de uma carta de apresentação (anexo 2) à qual era 

anexado um resumo do projeto (anexo3). Após autorização da direção do serviço, os 

adolescentes eram convidados a participar. Para incluir na amostra adolescentes com 

provável dependência de drogas, que não estivessem em tratamento, um informante-

chave serviu como intermediário, convidando os jovens a agendar uma entrevista com 

a pesquisadora. Utilizou-se também a técnica “bola de neve”, de modo que os 

adolescentes participantes indicavam outros adolescentes. 

 

2.2.2. Realização das entrevistas 

As entrevistas foram realizadas em local isolado, estando presentes 

somente a entrevistadora e o adolescente, tendo duração média de 50 minutos.  

Para evitar o possível viés devido ao cansaço do participante ao responder 

os últimos questionários da entrevista, variou-se a ordem de aplicação dos 
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instrumentos compondo cinco baterias diferentes. A exceção foi o questionário 

sociodemográfico, que era sempre o primeiro a ser aplicado. 

 

2.3. Instrumentos 

Foram aplicados um questionário de dados sociodemográficos (anexo 7) e o 

ASSIST (Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test)  (anexo 4), 

versão validada no Brasil para população adulta por Henrique e cols (2004). (37) Outros 

dois instrumentos foram aplicados como padrão-ouro:  

1. Entrevista CIDI (Composite International Diagnostic Interview) (anexo 5), 

versão brasileira previamente traduzida e validada por Quintana e cols (2004) restrita 

às seções de Tabaco, Álcool e Drogas, para determinação do diagnóstico de 

dependência de acordo com os critérios do DSM-III R (47) utilizando o software CIDI 2.1, 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde. (48) 

2. T-ASI (Addiction Severity Index - for teennagers) (anexo 6), instrumento 

padronizado para avaliação periódica do uso de drogas, tendo sido utilizada a versão 

brasileira traduzida e validada por Sartes (2009).(35)Neste estudo foi utilizada apenas a 

seção de uso de substâncias. 

 

2.4. Avaliação das propriedades psicométricas do ASSIST 

A validação do ASSIST foi realizada por meio da metodologia de validade 

concorrente (ou de critério). Ou seja, procurou-se avaliar a capacidade do instrumento 

de discriminar pessoas que diferem em determinados padrões de uso de substâncias 

psicotrópicas de acordo com um critério padronizado, o qual é aceito como 

representando o uso “real” ou “verdadeiro” de substâncias (também denominado 

“padrão ouro” ou gold standard). 
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Os resultados fornecidos pelo instrumento de triagem ASSIST foram 

comparados com os resultados fornecidos pelo CIDI, instrumento utilizado para 

estabelecimento do diagnóstico, e pelo T-ASI, instrumento utilizado para avaliação de 

adolescentes com problemas associados ao uso de substâncias psicoativas, sendo os 

dois intrumentos considerados “padrão-ouro”, no presente estudo. 

 

2.5. Análises estatísticas 

Utilizando-se como critério diagnóstico o resultado do CIDI, os participantes 

foram estratificados em dois grupos: adolescentes não usuários ou com uso ocasional 

de álcool ou outras drogas – denominado grupo “Não-dependentes”, e adolescentes 

que preenchiam critérios para abuso ou dependência de drogas – ao qual nos 

referiremos como grupo “Dependentes”.  

Os dados referentes às características sociodemográficas dos participantes, 

prevalência de uso e tempo de aplicação dos instrumentos foram analisados 

inicialmente por estatísticas descritivas. A comparação entre os grupos quanto às 

características sociodemográficas foi realizada por meio de testes de hipóteses: Qui-

quadrado para as variáveis categóricas – sexo, raça, trabalho; Mann-Whitney para as 

variáveis ordinais – defasagem escolar e classe socioeconômica; e Teste t de Student 

para amostras independentes para comparação da idade (após confirmação da 

distribuição normal realizada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov). 

Para classificar o padrão de uso dos participantes, de acordo com o ASSIST, 

mantiveram-se os mesmos pontos de corte utilizados para adultos: escores de 0 a 3 

(ou 0 a 10 se em relação ao álcool) sendo considerados indicativos de baixo risco, sem 

necessidade de intervenção; escores de 4 a 26, considerados indicativos de uso de 

risco, sendo recomendada intervenção breve e escores de 27 ou mais indicando uso 

sugestivo de dependência e de necessidade de tratamento. Visando determinar se os 
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pontos de corte utilizados seriam adequados para discriminar entre “não-dependentes” 

e “dependentes” na amostra de adolescentes foram construídas curvas ROC (Receiver 

Operating Characteristic ou Curva da Característica Operativa do Receptor), utilizando 

os valores de sensibilidade e especificidade associados com diferentes pontos de corte 

(escores do ASSIST). As curvas ROC foram utilizadas para calcular a adequação do 

ajuste de uma classificação binária e foram calculadas projetando-se as taxas de 

“verdadeiros poisitivos” em um dos eixos e “falsos positivos” no outro eixo, 

considerando-se os possíveis pontos de corte. Quanto mais próximas da borda 

esquerda e da borda superior, maior a acurácia do teste e quanto mais próximas da 

diagonal de 45º do espaço ROC, menor a acurácia.  

                Com base nos resultados do ASSIST foram agrupados os casos 

considerados uso de risco ou uso sugestivo de dependência em um único grupo 

(“positivo” para problemas decorrentes do uso de substâncias) e os casos de baixo 

risco em outro grupo (“negativo” para problemas decorrentes do uso de substância). O 

mesmo foi feito com os resultados do CIDI, sendo a categoria de resultado positivo 

constituída por casos classificados como “uso abusivo” e “dependência”, e a categoria 

de resultado negativo pelos que não receberam nenhum diagnóstico. Assim também se 

procedeu com o T-ASI, agrupando-se na categoria de resultado positivo os casos 

classificados como tendo “problemas moderados”, “consideráveis” e “graves” e, na 

categoria de resultado negativo, os casos considerados como tendo “nenhum 

problema” ou “problemas leves”.  

A validade discriminante do ASSIST, indicada por sua capacidade de classificar 

corretamente os abstêmios ou usuários de baixo risco (Não-dependentes) e os 

usuários abusivos ou dependentes (Dependentes), foi verificada por meio dos cálculos 

de sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivo e negativo (com correção 

para prevalência). Calculou-se também o grau de concordância dos resultados dos 
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instrumentos, indicados pelo índice Kappa, calculado segundo a fórmula proposta por 

Bartko e Carpenter (1976). (49) Para interpretação dos valores de Kappa, foram 

adotados os graus de concordância propostos por Landis e Koch (1977), (50) ou seja, 

valores acima de 0,75 indicam concordância excelente, valores abaixo de 0,40 

concordância pobre e valores entre 0,40 e 0,75 concordância suficiente a boa. A 

confiabilidade do ASSIST para essa amostra foi avaliada por meio da consistência 

interna das respostas às suas questões, indicada pelo alfa de Cronbach, calculado 

para cada droga separadamente. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Descrição da Amostra  

A tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos da amostra estudada, 

considerando os grupos de adolescentes não-dependentes de álcool ou outras drogas 

(N=90) e adolescentes dependentes (N=93). Os grupos foram semelhantes em relação 

às proporções de sexo, idade, classe socioeconômica e raça. Contudo, detectou-se 

diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto à defasagem escolar, 

maior entre os dependentes dos quais 63% apresentavam pelo menos um ano de 

atraso em relação à série esperada para a sua idade, enquanto o grupo de não 

dependentes, apenas 21% apresentavam defasagem (U=2187,5; p<0,001). Diferença 

significante entre os grupos também foi observada em relação à proporção de 

participantes que trabalhavam, sendo esta maior entre os dependentes do que entre os 

não-dependentes (66,5% e 35,5% respectivamente (X2
(gl=1)=17,72; p<0,001).  

 

3.2. Prevalências de uso de substâncias segundo os diferentes      instrumentos 

A tabela 2 apresenta o diagnóstico de abuso e dependência de drogas entre 

os adolescentes, nos últimos 12 meses, de acordo com o CIDI. Considerando o 

diagnóstico de dependência na amostra geral, observou-se que 34,5% dos 

adolescentes eram dependentes de maconha, 29,5% de tabaco, 27% de álcool e 

11,5% de cocaína. Em relação ao diagnóstico de abuso, 5% dos adolescentes faziam 

uso abusivo de álcool, 1,5% de inalantes e 1% de maconha e de cocaína.  
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TABELA 1- Dados sociodemográficos dos participantes (amostra geral e estratificada de acordo com o CIDI – agrupando-se como 

“Dependentes” os que receberam diagnóstico de dependência ou abuso) 

Característica 
Amostra Geral 

Não-dependentes 
(N=90) 

Dependentes 
(n=93) 

Estatística 

% % % Teste P 

Sexo 
Masculino 66 71 61,3 

X2
(gl=1)=1,97 

 p = 0,16 
n.s. Feminino 34 29 38,5 

Idade 
Média                   
(± Desvio Padrão) 

17,5 (±1,77) 17 (±2,00) 17,5 (±1,49) t (gl=181)=-1,850 
p = 0,07 

n.s. 

Escolaridade 
(defasagem 
escolar) 

Sem defasagem 
escolar 

57,5 79 37 

U=2187,5 p<0,001* 
1 a 2 anos 21 16,5 25 

3 anos ou mais 21,4 4,5 38 

Classe 
socioeconômica 

A 17,5 16,5 18,5 

U=4043,5 
p= 0,8 

n.s. 

B 35 39 31,5 

C 35,5 32 39 

D 11,5 12 11 

Possui trabalho 
com renda 

Sim 48,5 35,5 66,5 
X2

(gl=1)=17,72 p<0,01* 
Não 51,5 64,5 33,5 

Raça 

Branca 65 70 60 

X2
(gl=2)=2,195 

p= 0,5 
n.s. 

Parda 21,5 19 23,5 

Negra ou Amarela 13,5 11 16 

Local da 
abordagem para 
entrevista 

Instituição 12 0,0 23,5 

  Rua/ Shopping/ 
Locais públicos 

88 100 76,5 

* diferença significativa entre os grupos de dependentes e não-dependentes (p<0,05); n.s. diferença não significativa 
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TABELA 2- Porcentagem da amostra total (N=183) de adolescentes com diagnóstico de abuso ou dependência de drogas, nos últimos 12 meses, 

de acordo com o instrumento CIDI. As categorias indicativas de problemas (abuso e dependência) foram agrupadas (“dependentes”) em análises 

posteriores.  

Classificação 
pelo CIDI 

 
Maconha 

 
Tabaco Álcool Cocaína Inalantes 

Sedativos/ 
Hipnóticos 

Anfetaminas Alucinógenos Opiáceos 
Outras 
drogas* 

Nenhum 
diagnóstico 
(não 
dependentes) 
 

64,5 70,5 68 87,5 97,5 99 99 99 100 64 

Uso abusivo 
(“dependentes”) 
 

1 --- 5 1 1,5 --- 0,5 0,5 --- 
1 
 

Dependência 
(“dependentes”) 
 

34,5 29,5 27 11,5 1 1 0,5 0,5 --- 35 

* considerando maconha, cocaína, anfetaminas, inalantes, sedativos/hipnóticos, alucinógenos ou opiáceos.
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A tabela 3 mostra a classificação dos adolescentes de acordo com a 

gravidade de problemas relacionados ao uso de drogas de acordo com o T-ASI e com 

o CIDI, considerando-se os últimos 30 dias,. Observou-se que o T-ASI classificou 23% 

dos participantes (amostra total) como tendo problemas moderados, consideráveis ou 

graves associados ao uso de álcool, e 48,5% devido ao uso de qualquer outra droga, 

incluindo o tabaco. Dentre os classificados pelo CIDI como não apresentando 

problemas de abuso ou dependência de álcool, 91% foram também foram classificados 

pelo T-ASI como sem problemas, de modo semelhante ao observado para outras 

drogas (92%). Entretanto, dentre os considerados como casos de abuso ou 

dependência de álcool pelo CIDI, 29% foram classificados pelo T-ASI como não 

apresentando problemas. Esta proporção de não concordância foi menor em relação a 

problemas associados a outras drogas (7,5%).  

A tabela 4 mostra a classificação dos adolescentes pelo ASSIST e pelo CIDI, 

nas nove categorias de drogas. Observou-se certa discordância entre os instrumentos. 

Admitindo-se o CIDI como padrão ouro, o ASSIST classificou “erroneamente” como 

falsos positivos 10% dos usuários de tabaco (8% uso de risco e 2% sugestivo de 

dependência) e 3,5% dos usuários de álcool (uso de risco), sendo eles considerados 

como “nenhum diagnóstico” pelo CIDI. Quanto aos “falsos negativos”, o ASSIST 

considerou como “baixo risco” 18,5% dos considerados pelo CIDI como dependentes 

de tabaco, 61,5% dos dependentes de álcool e 30% dos dependentes de quaisquer 

outras drogas. Apenas uma pequena parte dos considerados pelo CIDI como 

apresentando abuso ou dependência de maconha cocaína (23%), anfetamina (6,5%), 

inalantes (5,3%).               
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TABELA 3- Porcentagem de adolescentes com problemas decorrentes do uso de drogas, nos últimos 30 dias, de acordo com o 

instrumento T-ASI  e classificados pelo CIDI como dependentes (incluindo aqui os classificados como abuso) ou não dependentes 

(nenhum diagnóstico) 

                                   Diagnóstico pelo CIDI  

Classificação pelo T-ASI 

Álcool Outras Drogas * 

Amostra 
Total 

Não-dependentes Dependentes 
Amostra 

Geral 
Não-dependentes Dependentes 

Nenhum problema, 
tratamento não indicado 

59,5 91 29 49 92 7,5 

 
Problemas leves; 
tratamento se necessário 

17,5 8 27 2,5 3,5 2 

 
Problemas moderados; 
tratamento indicado 

14 1 27 10 1 18,5 

 
Problemas consideráveis; 
necessita tratamento 

4 0 7,5 23 3,5 42 

 
Problemas graves; 
tratamento necessário 

5 0 9,5 15,5 0 30 

       

* (considerando tabaco, maconha, cocaína/crack, anfetaminas, inalantes, sedativos/hipnóticos, alucinógenos, opiáceos/analgésicos 

ou êxtase). 
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TABELA 4- Porcentagem de adolescentes com problemas decorrentes do uso de drogas, de acordo com o instrumento ASSIST e 

classificados pelo CIDI como dependentes (incluindo aqui os classificados como abuso) ou não dependentes (nenhum diagnóstico) 

 

Classificação          Classificação 
pelo ASSIST            pelo CIDI                           

          

 Tabaco Álcool 
Outras 
drogas* 

Maconha 
Cocaína/ 

Crack 
Anfetamina Inalantes 

Hipnóticos/ 
Sedativos 

Alucinógenos Opióides 

Baixo 
 Risco 

Amostra total 53,5 78,5 64,5 66,5 88 96,5 97 99 99 100 

Não-dependentes 90 96,5 100 100 100 100 100 100 100 100 

Dependentes 18,5 61,5 30 34,5 76,5 93,5 94,5 98 08 --- 

Uso de  
 Risco 

Amostra total 18,5 14 15 14 5,5 2,5 2,2 --- 1 --- 

Não-dependentes 8 3,5 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Dependentes 29 24,5 29 28 11 5,5 4,3 --- 2 --- 

Sugestivo de 
dependência 

Amostra total 28 7 21 19 6,5 0,5 0,5 1 --- --- 

Não-dependentes 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Dependentes 52,5 14 41 37,5 13 1 1 2 --- --- 

 

* (resultados agrupando maconha, cocaína, anfetaminas, inalantes, sedativos/hipnóticos, alucinógenos e opióides). 
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As porcentagens de respostas positivas em cada questão do ASSIST são 

apresentadas na tabela 5.  A questão referente ao forte desejo (fissura) de usar a droga 

(questão 3) foi a que se mostrou mais  sensível, sendo o sintoma mais relatado pelos 

participantes (81% dos dependentes de tabaco e álcool e 63% dos dependentes de 

cocaína). Em seguida, destacaram-se a preocupação por parte de amigos/familiares 

(questão 6), tentativas frustradas para reduzir o consumo (questão 7) e problemas 

associados ao uso (questão 4) como os critérios mais assinalados. A questão que 

apresentou menor prevalência foi a que investiga a negligência de atividades, para a 

qual a porcentagem máxima de relatos foi de 49% entre os dependentes de maconha. 

Nenhum dos participantes respondeu afirmativamente à questão 8 (uso de drogas 

injetáveis) que, assim como a questão 1 (uso na vida), não é considerada no cálculo do 

escore do ASSIST.  

3.3 Propriedades Psicométricas 

Algumas análises das propriedades psicométricas não foram realizadas em 

relação às anfetaminas, inalantes, hipnóticos/sedativos, alucinógenos, e opióides 

devido à baixa freqüência de relatos de uso destas substâncias pela amostra. Isto 

violaria alguns pressupostos básicos necessários para os cálculos de sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos e índice kappa. 
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TABELA 5- Porcentagem dos participantes que responderam afirmativamente cada uma das questões do ASSIST, para cada droga. 

Droga GRUPOS 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 Questão 7 

Uso na 
vida 

Uso nos 
últimos 3 
meses 

Desejo ou 
fissura 

Problemas 
associados 

Negligência 
de atividades 

Preocupação 
dos outros 

Tentativa 
de reduzir 

Tabaco 
Não-dependentes 31 12 4 2 --- 6 6 

Dependentes 94 82 81 57 5 74 73 

Álcool 
Não-dependentes 31 12 4 2 --- 6 6 

Dependentes 94 82 81 57 5 74 73 

Maconha 
Não-dependentes 10 --- --- --- --- --- --- 

Dependentes 85 67 63 42 49 62 56 

Cocaína/ 
Crack 

Não-dependentes 1 --- --- --- --- --- --- 

Dependentes 39 25 17 14 14 22 15 

Anfetaminas 
Não-dependentes 3 --- --- --- --- --- --- 

Dependentes 26 9 6 4 --- 3 2 

Inalantes 
Não-dependentes 1 --- --- --- --- ---  

Dependentes 31 8 4 3 1 4 4 

Hipnóticos/ 
Sedativos 

Não-dependentes --- --- --- --- --- --- --- 

Dependentes 4 3 2 2 2 2 2 

Alucinógenos 
Não-dependentes --- --- --- --- --- --- --- 

Dependentes 10 3 1 1 --- --- 1 

Opiáceos 
Não-dependentes --- --- --- --- --- --- --- 

Dependentes --- --- --- --- --- --- --- 
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A tabela 6 apresenta os valores de sensibilidade, especificidade, valores 

preditivos positivo e negativo e o índice de concordância Kappa do ASSIST 

considerando como padrão-ouro os critérios diagnósticos fornecidos pelo CIDI para 

tabaco, álcool, maconha e cocaína. Para efeito comparativo, análise semelhante foi 

realizada considerando-se o T-ASI como padrão-ouro para álcool e outras drogas 

agrupadas. Em relação ao diagnóstico de dependência de tabaco pelo CIDI, o ASSIST 

apresentou excelente sensibilidade (100%) e boa especificidade (76%), com um valor 

preditivo positivo (VPP) de 64%, valor preditivo negativo (VPN) de 100%. Em relação 

às outras três substâncias, o ASSIST apresentou índices de sensibilidade que variaram 

de moderada (61% para álcool) a excelente (92% para maconha) e excelente 

especificidade de 98% (álcool) ou 99% (maconha e cocaína). Os níveis de 

concordância (índice kappa) observados foram considerados bons para maconha 

(93%) e cocaína (87%), e razoáveis para tabaco (65%) e álcool (64%). 

 Considerando o T-ASI como padrão-ouro, o ASSIST apresentou 

sensibilidade de 69% e especificidade de 93% para detecção de problemas associados 

ao uso de álcool. Em relação às outras drogas, verificou-se sensibilidade de 80% e 

especificidade de 99%. No que se refere aos níveis de concordância entre o ASSIST e 

o T-ASI, o índice de concordância foi razoável (kappa de 64%) para problemas 

associados ao uso de álcool e satisfatório (79%) para outras drogas (exceto álcool).  
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TABELA 6- Valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo 

e negativo e concordância (kappa) do ASSIST para a amostra de adolescentes 

considerando o CIDI e o T-ASI como “padrão ouro”. 

 

 

A figura 1 apresenta a curva ROC dos escores do ASSIST em relação ao CIDI 

para álcool, tabaco, maconha e cocaína. Nota-se que as áreas sob a curva variaram de 

93% para o álcool e cocaína/crack a 98% para maconha, indicando bom desempenho 

do ASSIST. A curva ROC dos escores do ASSIST em relação ao T-ASI para álcool 

também tem área sob a curva de 93%. 

 
Droga(s) Sensibilidade Especificidade 

Valor Preditivo 

Positivo 

       Valor 

Preditivo                                     

Negativo     

Índice 

Kappa 

ASSIST X CIDI 

Álcool 61% 98% 92% 84%                 64% 

Tabaco 100% 76% 64% 100%                65% 

Maconha 92% 99% 98% 96%                 93% 

Cocaína 87% 99% 91% 98%                 87% 

ASSIST X T-ASI 

Álcool 69% 93% 74% 91%                 64% 

Outras drogas 

exceto álcool 
80% 99% 99% 84%                      79% 
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Figura 1 -  Curvas ROC considerando a pontuação do ASSIST e a classificação pelo CIDI para 

álcool, tabaco, maconha e cocaína e pelo T-ASI para álcool.  

 

Tabaco  

(Área sob a curva: 94%) 

Álcool  
(Área sob a curva: 93%) 

T-ASI versus Pontuação do 
ASSIST para álcool (Área sob 

a curva: 93%) 

   

Maconha  
(Área sob a curva: 98%) 

Cocaína/Crack  
(Área sob a curva: 93%)  

 
 

 

 

A tabela 7 apresenta os índices de consistência interna do ASSIST para as 

diversas drogas, utilizando o alfa de Cronbach. Os índices de consistência interna 

variaram de 0,78 a 0,83, sendo portanto satisfatórios para a maioria das substâncias. 
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TABELA 7- Índice de confiabilidade (alfa de Cronbach) do ASSIST para cada uma 

das drogas 

 

Subescala do ASSIST Alfa de Cronbach 

Tabaco 0,81 

Álcool 0,78 

Maconha 0,82 

Cocaína 0,83 

Anfetamina 0,80 

Inalantes 0,81 

Hipnóticos/Sedativos 0,83 

Alucinógenos 0,77 

 

3.4. Baterias de instrumentos e tempo de aplicação 

No que se refere à ordem de aplicação dos instrumentos, não detectamos 

influência sobre os resultados do CIDI (X2
(gl=4)=8,00, p=0,117), do T-ASI (X2

(gl=4)=4,21, 

p=0,519) ou do ASSIST, sugerindo não terem ocorrido vieses  relativos ao cansaço ao 

responder os últimos instrumentos da bateria. 

A aplicação do ASSIST foi realizada em média, 5 (±3) minutos, a do CIDI  

em 14 (±,9) minutos,e a do T-ASI completo em média,  20 (±12) minutos. O tempo total 

da entrevista incluindo o questionário sociodemográfico variou de 40 a 50 minutos. 
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4. DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados do presente estudo, a versão brasileira do 

ASSIST apresentou bom desempenho quanto às suas propriedades psicométricas 

demonstrando que pode ser útil para triagem do uso de drogas entre os adolescentes. 

A avaliação das propriedades psicométricas do ASSIST aplicado a 

adolescentes, empregando a mesma versão e pontos de cortes da versão validada 

para população adulta, apresentou bons índices de sensibilidade e especificidade, com 

exceção da sensibilidade em relação ao álcool e da especificidade para tabaco. 

Embora os valores de especificidade para o álcool tenham sido altos (98% tendo o CIDI 

como padrão-ouro e 93% com o T-ASI), os valores de sensibilidade foram 

considerados razoáveis (61% CIDI, 69% T-ASI). Com esses índices, os valores 

preditivos positivos variaram de 74% (T-ASI) a 92% (CIDI) e os valores preditivos 

negativos de 84% (CIDI) a 91% (T-ASI). Entretanto há que se considerar que, na 

amostra estudada, a prevalência do uso de substâncias era relativamente alta (63% da 

amostra total), sendo um pouco acima do observado no II levantamento domiciliar para 

essa faixa etária (54%). (24) A aplicação do ASSIST a populações com menores taxas 

de prevalência, muito possivelmente, ocasionaria uma redução dos valores preditivos, 

como no caso de uso do instrumento para rastreamento de dependentes. Por exemplo, 

se considerarmos os dados do IV Levantamento do uso drogas psicotrópicas no Brasil 

(6) a prevalência de dependência de álcool entre jovens na faixa de 12 a 17 é de 

aproximadamente 7% (intervalo de confiança de 4,4 a 9,5). Neste caso, os valores 

preditivos negativos e positivos do teste corrigidos para a prevalência seriam de 98 e 

65%, respectivamente. Esses resultados indicam que, para o rastreamento de uso de 

álcool entre adolescentes, o desempenho do ASSIST deixa a desejar em relação à 

sensibilidade, ou seja, muitos casos de uso abusivo ou dependência não seriam 
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detectados, embora aqueles que fossem teriam alta probabilidade de estarem corretos. 

De acordo com os resultados da curva ROC, a redução do ponto de corte em relação 

ao uso de álcool de 10 (utilizado para adultos) para 5, levaria a melhora na 

sensibilidade, que aumentaria de 61 para 78% e do valor preditivo negativo que iria de 

84 para 90%. Entretanto, isto causaria alguma queda na especificidade (de 98 para 

91%) e no valor preditivo positivo (de 92 para 81%). Esta alteração elevaria o nível de 

concordância, pois  o índice Kappa subiria de 64 para 68%. Considerando o T-ASI 

como referência, o ponto de corte 5 para uso de álcool no ASSIST também aumentaria 

a sensibilidade (de 69 para 86%) e valor preditivo negativo (de 91 para 95%), mas 

reduziria a especificidade (de 93 para 85%) e o valor preditivo positivo (de 74 para 

63%), neste caso, o índice kappa iria para 63%.  

Quanto ao tabaco ocorre o inverso. Os índices de sensibilidade e valor 

preditivo negativo foram máximos (100%), porém a especificidade foi moderada. O 

ASSIST foi capaz de detectar todos os casos de dependência de tabaco 

diagnosticados pelo CIDI, mas detectou também alguns casos de não-dependentes – 

os “falsos positivos”. Em termos estatísticos, quando o ASSIST resulta positivo, a 

probabilidade de estar “correto” é de 64%. 

O ASSIST produziu resultados satisfatórios para o rastreamento de cocaína, 

com sensibilidade de 87% e especificidade de 99%, bem como valores preditivos 

positivos e negativos acima de 90%. O melhor desempenho do ASSIST com os pontos 

de corte para adultos foi para a maconha, dados os altos índices obtidos tanto para 

sensibilidade quanto para especificidade. O profissional de saúde que empregar o 

ASSIST teria alta probabilidade de detectar corretamente o uso abusivo ou 

dependência de maconha, caso a prevalência fosse semelhante à  da nossa amostra. 

No presente estudo, um resultado positivo do ASSIST em 98% das vezes estaria 

correto (valor preditivo positivo); assim como, um resultado negativo teria 96% de 
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chance de acerto (valor preditivo negativo). Houve poucos casos de falsos positivos e 

falsos negativos em relação à maconha. 

Os níveis de concordância entre os instrumentos ao classificar 

dicotomicamente os participantes como abstêmios/uso de baixo risco ou uso 

abusivo/dependência foram satisfatórios segundo o artigo clássico de Landis e Koch 

(1977), (50) valores de kappa de 60 a 79% indicam concordância substancial, e acima de 

80% indicam concordância quase perfeita entre os instrumentos. A concordância entre 

o ASSIST e o CIDI a respeito do resultado para problemas associados ao uso de 

maconha e cocaína foi alta, enquanto que para as demais drogas foi menor, mas, ainda 

assim, suficiente para demonstrar a validade do instrumento. 

A consistência interna do ASSIST, avaliada pelo alfa de Cronbach para cada 

droga, também foi boa. Considera-se que valores de alfa menores que 0,70 indicam 

uma escala não confiável; valores de 0,70 a 0,80 são aceitáveis e acima de 0,80 são 

desejáveis para comprovar a confiabilidade da escala.(51)  Considerando que o menor 

valor de alfa encontrado foi 0,77 para a escala de alucinógenos, e o maior foi 0,83 para 

cocaína e para hipnóticos/sedativos, pode-se assumir que o ASSIST é um instrumento 

com boa consistência interna quando aplicado a adolescentes. 

Com relação ao uso de drogas, no presente estudo, as drogas com 

prevalências mais significativas na amostra foram álcool, tabaco, maconha e cocaína. 

Galduróz e cols. (2005)(25) mostraram que entre adolescentes, estudantes de escolas 

públicas da capital São Paulo, em 2004, o uso na vida e o uso freqüente de drogas foi, 

respectivamente, em ordem de prevalência: álcool (70 e 12%), tabaco (26 e 4%), 

solventes/inalantes (16 e 1%), maconha (7 e 1%), anfetamínicos (3 e 0,5%), 

ansiolíticos,  (3 e 0,2%) e cocaína (2 e 0,2%).  A diferença na ordem de prevalência das 

drogas mais consumidas pode estar ligada ao fato de parte dos dependentes incluídos 
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terem sido abordados em instituições de recuperação ou em locais públicos, não só em 

escolas, como no levantamento entre estudantes. 

As porcentagens de respostas positivas dos adolescentes em cada questão 

do ASSIST mostraram que a fissura (desejo pela droga) foi o sintoma mais relatado 

(81% dos dependentes de tabaco e álcool e 63% dos dependentes de cocaína). Isto 

poderia ser devido ao fato de que na adolescência, o sistema de reforço se revela 

super ativo, ocorrendo nessa fase, exatamente o oposto com os sistemas inibitórios 

que deveriam controlar o sistema de recompensa (comportamento do uso), ou seja, os 

estímulos motivacionais associados com o sistema de recompensa do cérebro (via 

mesolímbica) ficam cada vez mais fortes aumentando a fissura pela droga.(52) Uma das 

questões respondidas, de maneira positiva pelos participantes foi “tentativas frustradas 

de reduzir o uso das drogas”. Segundo Garcia e cols (2005),(53) ocorrem prejuízos em 

diversos aspectos do funcionamento executivo em usuários de diferentes substâncias. 

As funções executivas desempenham um importante papel no processo de 

dependência, no impulso em usar a droga e nas dificuldades para interromper o uso. 

Por esta razão, é provável que muitos participantes tenham respondido de maneira 

positiva essa questão. 

A questão com resposta positiva menos prevalente foi relativa à “negligência 

de atividades por conta do uso”, com porcentagem máxima de 49% para maconha e 

mínima para as outras drogas. Esta negligência das atividades associada ao uso de 

maconha, possivelmente se deve ao fato de que essa substância leva à “síndrome 

amotivacional”, dentre outros prejuízos cognitivos. (54) 

Durante a aplicação do instrumento observamos que vários adolescentes 

mencionaram que seus pais ou responsáveis desconheciam seu uso de substancias ou 

o subestimavam. Este fato pode ter influenciado negativamente as respostas às 

questões sobre “preocupação dos outros”. Além disso, o fato de que metade deles não 
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trabalhava pode ter ocasionado a baixa freqüência de resposta à questão sobre 

“negligência de atividades”. Uma eventual adaptação desta questão, focalizando-a em 

atividades escolares talvez pudesse aumentar a proporção de respostas positivas.  

De forma geral, o instrumento foi bem aceito e compreendido pelos jovens 

avaliados. Tendo sido comprovada a validade e confiabilidade do ASSIST para essa 

amostra de adolescentes, pode-se afirmar que ele apresenta a vantagem de ser de 

mais rápida aplicação do que o CIDI ou o T-ASI, pois em média foram necessários 

apenas 5 minutos, tempo significativamente menor do que os 15 minutos da entrevista 

CIDI e os 20 minutos do T-ASI. Outra vantagem é que permite avaliar simultaneamente 

os problemas associados ao uso de diversas drogas.  

Assim como em relação ao uso do instrumento ASSIST em adultos, 

recomenda-se que seja realizada uma intervenção breve para os casos na faixa de uso 

de risco ou encaminhamento para serviços especializados nos casos sugestivos de 

dependência. A devolutiva imediata do resultado do teste pode ser um bom ponto de 

partida para tais intervenções. 

  

Considerações adicionais 

Entre as dificuldades encontradas na realização do estudo destaca-se a 

localização de adolescentes mais novos que fossem usuários e mais velhos que não o 

fossem. Para sanar esta dificuldade, buscou-se equiparar as idades ao entrevistar o 

grupo de usuários/ dependentes e grupo controle. Inferimos que esta dificuldade pode 

estar relacionada com o intervalo de tempo entre as primeiras experimentações de uma 

droga e o início de uso de forma abusiva. Wittchen e cols (2008) (55) verificaram em um 

estudo prospectivo de duração de 10 anos, em uma amostra de 3.021 indivíduos com 

idades entre 14 e 24 anos que, com exceção do álcool, o espaço de tempo para 

intervenção preventiva a fim de impedir a progressão é extremamente pequeno, pois a 
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transição é rápida. No estudo de Laranjeira e cols. (2007),(23) em uma amostra de 

adolescentes brasileiros de 14 a 17 anos, verificou-se que embora a experimentação 

de bebidas alcoólicas aconteça por volta dos 13,9 anos, o uso regular ocorre um pouco 

mais tardiamente, em média aos 14,6 anos. Em outro estudo, De Micheli e Formigoni 

(2004),(14) avaliaram as relações entre características sociodemográficas e o uso de 

drogas por adolescentes, verificando que os adolescentes mais velhos tendiam a usar 

drogas em maiores quantidades e mais freqüentemente do que os mais novos. 

Observou-se maior defasagem escolar entre dependentes do que entre não-

dependentes, como relatado anteriormente em outros estudos, nos quais foi observada 

associação entre uso de drogas e pior desempenho escolar em jovens estudantes. (56) 

(57) (58) (59) Isto possivelmente se deve tanto ao fato de ocorrerem alterações 

neuropsicológicas decorrentes do uso de substâncias que dificultam a aprendizagem 

escolar e também porque o baixo rendimento escolar geralmente afeta a auto-

estima,sendo um fator de risco para o uso de drogas.  

No presente estudo, os grupos “não-dependentes” e “dependentes” não 

diferiram estatisticamente quanto à classe socioeconômica. Entretanto, a proporção de 

jovens com trabalho remunerado foi maior entre os dependentes. Se considerarmos 

que com isto eles tinham mais acesso a dinheiro, seria possível  que isto fosse um fator 

de risco para o uso de drogas. Alguns autores relataram associação entre o consumo 

de drogas ilícitas e maior poder aquisitivo. Segundo Muza e cols., 1997(58) quanto maior 

o poder aquisitivo, maior o acesso às substâncias ilegais, dado o alto custo destas se 

comparadas ao álcool e tabaco. Em um estudo realizado por Baus e cols. (2002) (60) 

com estudantes brasileiros, o consumo de drogas ilegais foi nitidamente maior entre 

estudantes da classe média do que entre os de classe baixa. Contudo, outros estudos 

sugerem que dependentes de maconha, por sofrerem de “síndrome amotivacional”, 

estariam mais propensos a não permanecer em empregos ou em atividades estudantis. 
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(61) (62) São necessários outros estudos, com planejamento adequado para estudar esta 

questão e com maior controle destas variáveis para entender melhor a relação entre 

dependência de drogas e emprego ou poder aquisitivo. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1- O presente estudo demonstrou a validade do instrumento ASSIST para 

rastreamento do uso de álcool, tabaco, maconha e cocaína entre adolescentes, 

indicando serem satisfatórias suas propriedades psicométricas (sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos positivo e negativo e nível de concordância). 

2- Para aumentar a sensibilidade em relação a problemas decorrentes do 

uso de álcool o ponto de corte deveria ser reduzido para 5. 

3- O ASSIST demonstrou ser um instrumento com boa consistência interna 

quando aplicado a adolescentes, considerando a avaliação realizada pelo alfa de 

Cronbach.  

 4- O ASSIST, na mesma versão utilizada para adultos, pode ser usado por 

profissionais da área da saúde que atuam junto à população de adolescentes. 

Entretanto, algumas questões como as relativas a negligência de atividades e 

preocupação de outros apresentaram baixa proporção de respostas afirmativas. 
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Anexo 1 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

1- Título do projeto: VALIDADE E CONFIABILIDADE DO ASSIST (ALCOHOL 

SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST) PARA ADOLESCENTES. 

Esse estudo está sendo desenvolvido por investigadores da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) que tem por objetivo, a validação e confiabilidade de um instrumento de 

triagem do uso de álcool e drogas, ASSIST, para uso numa população de adolescentes 

brasileiros.  Diante do crescente consumo de álcool e drogas por adolescentes, faz-se 

necessário o uso de um instrumento de triagem específico para esta população, capaz de 

avaliar precocemente a gravidade do uso, e todos os aspectos que envolvem a dependência 

de substâncias, possibilitando um maior sucesso no tratamento. 

2- Caso você decida participar desse estudo, será entrevistado por um profissional da 
área da saúde, que utilizará alguns questionários (ASSIST, CIDI, TEEN-ASI). Essa entrevista 
deverá durar entre 1 ou 2 horas. Você não precisa responder algum item, de qualquer um 
desses instrumentos, caso se sinta desconfortável para isso, todas as informações serão 
mantidas em sigilo, assim como sua identificação, que será conhecida apenas pelo 
entrevistador.  

3- O estudo não envolve risco, apenas o desconforto que você possa sentir ao 
responder alguns itens do questionário. Entretanto, lembre-se que você não precisa responder 
a um item caso não queira. Sua participação poderá auxiliá-lo a entender melhor qual o nível 
de problemas que você possui que possam ser devidos ao seu uso de álcool e outras drogas. 

4- Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. Maria 
Lucia Formigoni que pode ser  encontrada no endereço: R. Napoleão de Barros, 1038. São 
Paulo/ tel: 5549-2500. Caso você tenha dúvidas sobre a ética desta pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP) na Rua Botucatu, 572 - 1º andar conj. 
14 ou pelos telefones 5571-1062 / 5539-7162 (fax) ou pelo email: cepunifesp@epm.br 

5-  Nenhum tratamento específico será oferecido nesse estudo, mas ao final da coleta 
de dados poderemos lhe indicar locais para obter mais informação e tratamento. Toda 
informação coletada nesse estudo é confidencial. O seu nome não será utilizado quando os 
resultados desse estudo forem publicados. Todos os esforços serão feitos para manter em 
completo sigilo todas as informações coletadas, à exceção daquelas que forem requeridas por 
ordem legal ou judicial como suspeita ou denúncia de abuso infantil.  

6- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento 
médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Declaração do paciente: 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo ”VALIDAÇÃO E CONFIABILIDADE DO ASSIST 

(ALCOHOL SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST) PARA 

ADOLESCENTES”. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

................................................................................. 

Assinatura do paciente/representante legal  Data         /       /       

 

.......................................................................... 

Assinatura da testemunha                                   Data         /       /    

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo              Data         /      /  
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Anexo 2 

Carta de apresentação à instituição 

 

São Paulo, ... de .... de 20.. 

 

Sr (a). ..................... 

Função na instituição..... 

Instituição ......................... 

 

Venho por meio desta, apresentar a psicóloga Vanessa de Jesus Patrick 

Carminatti, que está  desenvolvendo, sob minha orientação, seu projeto de mestrado 

denominado “VALIDADE E CONFIABILIDADE DO ASSIST (ALCOHOL, SMOKING AND 

SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREEENING TEST) PARA ADOLESCENTES” que se 

encontram em anexo. 

Solicitamos a permissão de V.Sa para a realização de entrevistas com 

pacientes adolescentes em tratamento na Instituição......., mediante consentimento dos 

mesmos, após informação detalhada a respeito dos objetivos do estudo, conforme 

consentimento em anexo (aprovado pelo comitê de ética da UNIFESP). As entrevistas serão 

realizadas pelas psicólogas Laisa M.A. Sartes ou Vanessa J.P. Carminatti. Para a realização 

das entrevistas solicitamos autorização do uso de uma sala ou outro local isolado, a ser 

indicado por V.S.a.,  a fim de garantir a confidencialidade das informações que serão 

prestadas. Caso seja possível atender a essa solicitação, por favor envie uma autorização, ou 

uma cópia desta com o seu “De acordo”.  Agradeço antecipadamente a sua atenção e 

colaboração. Encontro-me a seu dispor para maiores informações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Dra. Maria Lucia O. Souza Formigoni 

Professora Adjunta  Livre-Docente 
Departamento de Psicobiologia - Escola Paulista de Medicina 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
Coordenadora da Unidade de Dependência de Drogas (UDED) 
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Anexo 3 

Resumo do projeto de pesquisa apresentado às instituições 
 

INTRODUÇÃO: Diante do crescente envolvimento de adultos e adolescentes com drogas, faz-

se necessário ter disponível, em nosso meio, instrumentos adequados para avaliar o uso de 

drogas e problemas associados em várias áreas, para detecção precoce do uso abusivo em 

adolescentes, para permitir um planejamento adequado do tratamento, assim como 

acompanhamento da sua evolução e avaliação da efetividade.  

Projeto: Validade  e Confiabilidade do ASSIST (Alcohol Smoking and Substance Involvement 

Screening Test) para adolescentes 

OBJETIVO: Realizar a validação concorrente e confiabilidade de um instrumento de triagem do 
uso de álcool e drogas, ASSIST, para uso numa população de adolescentes brasileiros.  

METODOLOGIA: Serão entrevistados cerca de 200 adolescentes entre 11 e 19 anos de idade 

com no mínimo 4 anos de escolaridade formal. Esta será uma amostra de critério, na qual os 

participantes serão abordados diretamente por uma psicóloga ou pesquisadora em seus locais 

de estudo ou trabalho e em clínicas especializadas em dependência de drogas, ou 

indiretamente através da técnica bola de neve.  

PROCEDIMENTO: Serão utilizados três questionários padronizados, sendo eles:  

1) ASSIST (Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test) WHO, 2002, 
versão brasileira traduzida por Henrique et al.,(2004), composto por  08 questões sobre 
o uso de sustâncias psicoativas. 

2) CIDI (Composite International Diagnostic Interview) versão brasileira previamente 
traduzida (Wittchen et al., 1991). Serão utilizadas as seções de Tabaco, Álcool e 
Drogas. 

3) T-ASI (Escala de Gravidade da Dependência - para Adolescentes), composto por 154 
questões divididas em sete áreas: uso de substâncias, escolar, familiar, emprego, 
amigos, legal e psiquiátrica. Vem sendo alvo de pesquisas no Brasil desde 2003. 

4) Entrevista Inicial: dados sociodemográficos 
 

A aplicação dos questionários será feita no mesmo dia pelo mesmo pesquisador. Portanto, 
os questionários a serem aplicados serão: T-ASI, CIDI, ASSIST. 

No momento da aplicação, será solicitado que os entrevistados assinem um Termo de 

Consentimento de Participação do projetos sendo que este garante o caráter sigiloso das 

informações fornecidas. O presente projeto foi aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP. 

TEMPO GASTO E O QUE SERÁ NECESSÁRIO: Em média o tempo gasto com cada 

entrevista será de 90 minutos realizada em ambiente isolado, onde será solicitado uma sala ou 

local semelhante para que possa ocorrer a aplicação. 

HORÁRIO DISPONÍVEL: Período Vespertino ou Diurno. 

Os questionários serão aplicados pelas psicólogas Laisa Marcorela Andreoli Sartes, aluna 

de doutorado do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), ou pela psicóloga Vanessa de Jesus Patrick Carminatti, aluna de mestrado do 

mesmo Departamento e pesquisadora principal do Projeto. 
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Anexo 4 

ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) 
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Anexo 5 

CIDI – Composite Internetional Diagnostic Interview 

SEÇÃO B 

B1 Agora vou fazer algumas perguntas sobre tabagismo. Alguma vez  você (LEIA AS ALTERNATIVAS) 

diariamente, durante um mês ou mais? CODIFIQUE NA COLUNA A. 

       COLUNA  A                  COLUNA B 

       NÃO SIM  Nº POR DIA 

a) fumou cigarros                                                      1            5       ___/___ 

b) fumou charutos                                              1            5                       ___/___ 

c) fumou cachimbo                                    1            5       ___/___ 

d) usou tabaco para cheirar/mascar                    1            5            ___/___ 

 SE NENHUM “5” FOR CODIFICADO NA COLUNA A, SALTE PARA C1. 

 PARA CADA “5” NA COLUNA A, PERGUNTE E CODIFIQUE EM B1 NA COLUNA B: Quantos 

(cigarros/charutos/cachimbos/fumo de mascar, ou rapé) você (fumou/usou) por dia durante o período em que 

estava (fumando/usando) mais? 

B2 Você acha que depois de estar fumando por algum tempo você sentia 

necessidade de fumar mais frequentemente ou fumar um tipo mais forte de tabaco 

para se sentir satisfeito? 

NÃO...................................1 

SIM..(CIRC B2, CT 

B1)..........5 

 SE B1a-B1c CODIFICAREM “1”, SALTE PARA B4.  

B3 Você é um daqueles fumantes que acendem um cigarro no  outro? NÃO..................................1 

SIM..(CIRC B3, CT 

B1)..........5 

B4 Você freqüentemente teve períodos de dias em que (fumava muito 

mais/usava muito mais tabaco) do que pretendia? 

NÃO..................................1 

SIM..(CIRC B4, CT 

B1)..........5 

B5 Você quis parar de fumar ou diminuir o uso mais de uma vez? NÃO................................1 

SIM..(CIRC B5, CT 

B1)..........5 

B6 Alguma vez tentou parar ou diminuir o fumo e descobriu que não 

conseguia? 
NÃO.....................................

.....1 

SIM...(CIRC B6, CT 

B1).........5 

B7 Vou lhe fazer algumas perguntas acerca de problemas que pode ter tido nos 

primeiros dias em que diminuiu ou parou de fumar. SE NUNCA PAROU OU 

DIMINUIU, CODIFIQUE B7.1= “6" E PULE PARA B12; OUTROS LEIA ITENS 

1-12 E CODIFIQUE PARA CADA UM: 

 

 

NÃO      SIM         NUNCA 

                                       

 1) Por exemplo, nos primeiros dias, ficou com muita vontade de fumar 

um (cigarro/charuto/cachimbo/ tabaco)? 

1               5                6     

 2) Estava mais irritado ou bravo do que o normal? 1               5 

 3) Estava mais nervoso que o normal para você? 1                 5  

 4)      Estava mais inquieto que o normal para você? 1                 5  

 5) Estava com mais dificuldade em se concentrar que o seu normal? 1                 5  

 6) Sentia o coração bater mais devagar?  1                 5  

 7) Seu apetite aumentou ou ganhou peso?  1                 5  

 8) Sentiu-se deprimido?  1                 5  
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 9) Tinha mais problemas para dormir que o habitual para você?  1                 5  

 10) Sentiu-se mais cansado ou fraco do que o usual? 1                 5  

 11) Tinha tosse persistente? 1                 5  

 12) Você notou feridas na sua boca? 1                 5  

               SE NENHUM “5” FOI CODIFICADO EM 1-12, SALTE PARA B11.  

               SE ALGUM “5” CODIFICADO DE 1-12, CIRCULE B7 NO CARTÃO B1. 

B8 Estes problemas decorrentes da tentativa de parar ou diminuir o uso de 

tabaco foram bastante difíceis ou desagradáveis? 

NÃO............................1 

SIM..............................5 

B9 Quanto tempo durou o período mais longo em que teve qualquer um destes 

problemas por diminuir ou parar o consumo de tabaco? EM TORNO DA ÚLTIMA 

SEMANA OU 1-3 DIAS = 00; 4-10 DIAS = 01, ETC. 9+ SEMANAS = 96. 

SEMANAS ___/___ 

B10 Alguns desses problemas decorrentes da tentativa de parar ou diminuição 

do fumo interferiram em sua habilidade de trabalhar ou sentir-se bem com outras 

pessoas? 

NÃO............................1 

SIM..............................5 

B11 Você alguma vez voltou a usar tabaco para evitar de ter os problemas 

causados por parar ou diminuir?  

NÃO................................1 

SIM...(CIRC B11, CT 
B1)...5 

B12 Alguma vez continuou a (fumar/usar tabaco) quando teve uma doença 

grave sabendo ser desaconselhável continuar? 

NÃO...............................1 

SIM..(CIRCULE B12, CT 
B1)...5 

B13 O tabaco trouxe algum problema de saúde para você tal como tosse, 

problemas com o coração ou pressão arterial, ou problemas de pulmão? 

NÃO..(SALTE PARA 

B14).......1 
.......................................5 

A. Continuou a usar tabaco depois de saber que isto lhe causou problemas de 

saúde? 

NÃO...............................1 

SIM..(CIRC B13A, CT 
B1)........5 

B14 O uso do tabaco fez você ficar nervoso, agitado ou trouxe qualquer outro 

problema emocional? 
NÃO.....(SALTE PARA 

B15)....1 

SIM.................................5 

A. Continuou a usar tabaco após ficar sabendo que este lhe deixava nervoso ou 

lhe causava problemas emocionais? 

NÃO................................1 

SIM..(CIRCULE B14, CT 
B1)...5 

B15 Alguma vez sentiu que precisava ou era dependente do fumo? NÃO................................1 

SIM...(CIRCULE B15, CT 
B1)...5 

B16 Alguma vez abandonou ou reduziu muito atividades importantes tais como 

esportes ou trabalho ou ficar com amigos e parentes, para poder (fumar/usar 

tabaco)? 

NÃO...(SALTE PARA 

B17)......1 
SIM.................................5 

A. Alguma vez repetidamente você deixou de fazer atividades importantes 

para (fumar/usar tabaco) ou você fez isso por um mês ou mais? 

NÃO................................1 

SIM..(CIRCULE B16A,CT 
B1)..5 
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B17SE NENHUM ITEM FOR CIRCULADO NO CARTÃO B1, SALTE PARA  C1. 

 PRIMEIRA/ÚLT VEZ: Você disse que (ÍTENS CIRCULADOS NO 

CARTÃO B1). Quando foi a (primeira/última) vez que você teve qualquer umas 

destas experiências devido ao uso do tabaco? 

INÍC:1     2     3     4     5     6 

IDADE INÍC:         ___/___ 

ÚLT VEZ:1  2   3   4   5   6 

IDADE ÚLT VEZ:  
___/___ 

B18      SE MENOS DE 3 ITENS CIRCULADOS NO CARTÃO B1,   SALTE PARA  C1. 

 Você alguma vez já teve 3 ou mais destes problemas em um período de um  

ano? 

NÃO....(SALTE PARA 

C1).......1 
SIM...............................…5 

B19 PRIMEIRA/ÚLT VEZ: Quando foi a (primeira/última) vez que você teve 3 

ou mais destes problemas em um período de um ano? 

INÍC:    1   2    3    4     5    6 

IDADE INÍC:                   

___/___ 

ÚLT VEZ:   1   2  3  4   5   6 

IDADE ÚLT VEZ:           

___/___ 

 

SEÇÃO J 

 

J1 APRESENTE O CARTÃO J1 PARA O ENTREVISTADO.  Agora eu vou 

fazer algumas perguntas sobre o uso de bebidas alcoólicas por você como cerveja, 

vinho ou cachaça. Em toda sua vida tomou pelo menos 12 doses de qualquer dessas 

bebidas? Por favor, conte as doses como mostra este cartão. 

NÃO 

 ...... .....................................1 

SIM...(SALTE  

P/J2).............5 

A. Você já bebeu ao menos 12 doses mesmo contando com ocasiões especiais 

ou feriados? 

NUNCA TOMOU MAIS 

DE 12...DOSES...(SALTE  

P/L1)...1 

TOMOU MAIS DE 12 

DOSES...........................5 

J2 Nos últimos 12 meses, tomou pelo menos 12 doses de qualquer tipo de 

bebida alcoólica? 

NÃO  . .............................1 

SIM...(SALTE  

P/J3).............5 

A. E no passado, em um período qualquer de 1 ano de toda sua vida, você 

tomou no mínimo 12 doses de qualquer bebida alcoólica? 

NÃO....(SALTE  

P/K1).........1 

SIM.....(SALTE 

P/J5A).........5 

J3 Nos últimos 12 meses, você tomou no mínimo uma dose.... (CODIFIQUE 

O PRIMEIRO SIM) 

Quase todos 

dias?..................1 

3 ou 4 dias por 

semana?.........2 

1 ou 2 dias por 

semana?.........3 

1 a 3 dias por 

mês?.................4 

menos de 1 vez por 

mês?.......5 



 
 

57 

 

J4 Nos últimos 12 meses, nos dias em que bebia mais, quantas doses tomava 

usualmente em um dia? REGISTRE RESPOSTA E CODIFIQUE QUANTIDADE 

BEBIDAS USANDO CARTÃO J1._________________________________ 

___/___ 

QUANTIDADE DE 

DOSES EM 24 HORAS 

J5 Agora pensando em toda sua vida, alguma vez houve um período no qual 

você bebeu mais do que nos 12 meses passados? 

NÃO...(SALTE 

P/C).............1 

SIM.................................5 

A. Focalizando no período em que você mais bebia, com que frequência 

bebia? Era...(CODIFIQUE O PRIMEIRO SIM) 

Quase todos  

dias?..............1 

3 ou 4 dias por 

semana?........2 

1 ou 2 dias por 

semana?.........3 

1 ou 3 dias por 

mês?...............4 

menos de 1 vez / mês?.......5 

B. Durante o ano no qual estava bebendo mais, mais ou menos quantos doses 

você tomaria em um dia? REGISTRE RESPOSTA E CODIFIQUE DOSES 

USANDO CARTÃO J1_______ 

___/___ 

QUANTIDADE DE 

DOSES EM 24 HORAS 

  

C. Quando que você começou a beber (FREQÜÊNCIA E QUANTIDADE 

EM A E B, OU SE EM BRANCO, EM J3 E J4)? 

INÍC:   1    2    3    4    5    6 

IDADE INÍC:             

___/___ 

D. Quando você bebeu pela última vez (FREQÜÊNCIA E QUANTIDADE 

EM A E B, OU SE EM BRANCO, EM J3 E J4)? 

ÚLT VEZ: 1  2  3   4   5  6 

IDADE ÚLT VEZ:     

___/___ 

J6 Alguma vez houve um período em sua vida em que estar embriagado ou de 

ressaca frequentemente interferiu na sua atividade na escola, trabalho ou em casa? 

NÃO............... ...............1 

SIM .................. .............5 

J7 Alguma vez houve um período na sua vida em que você frequentemente 

entrava em brigas enquanto bebia? 

NÃO...............................1 

SIM.................................5 

A.        O seu modo de beber frequentemente causava problemas entre você e os 

membros da sua família ou amigos? 

             SE J7 E J7A AMBOS CODIFICADOS “1”, SALTE PARA J8. 

NÃO...............................1 

SIM.................................5 

B. Você continuou bebendo após saber que isto estava lhe causando 

problemas no relacionamento com outras pessoas ?  

NÃO...............................1 

SIM ................................5 

J8 Alguma vez você foi preso por perturbar a paz ou por dirigir enquanto 

estava sob a influência do álcool?  

NÃO...............................1 

SIM.................................5 

J9 Houve um período em sua vida na qual com frequência estava sob 

influência do álcool em situações nas quais poderia se ferir, por exemplo andando 

de bicicleta, dirigindo, operando uma máquina, ou qualquer outra coisa? 

NÃO...............................1 

SIM.................................5 
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J10       SE NENHUM “5” CODIFICADO EM J6-J9, SALTE PARA J11. 

 INÍC/ÚLT VEZ: Quando foi a (primeira/última) vez (SINTOMAS 

CODIFICADOS “5” EM J6-J9)? 

INÍC:    1   2    3    4    5    6 

IDADE INÍC:            

___/___ 

ÚLT VEZ:  1  2  3   4   5    

6 

IDADE ÚLT VEZ: ___/___ 

J11 Alguma vez você teve que beber muito mais do que estava acostumado 

para conseguir ter o efeito que queria? 

NÃO ................................1 

SIM.(SALTE PARA 

J12)....5* 

A. Alguma vez achou que beber a mesma quantidade de álcool tinha menos 

efeito do que antes?  

NÃO..................................1 

SIM 

......................................5* 

J12 Alguma vez na sua vida você sentiu um desejo tão forte ou uma 

necessidade de beber que você não conseguiu ficar sem beber?  
NÃO..................................1 

SIM. ............(SALTE 

P/J13).........5* 

A. Alguma vez você sentiu tanta vontade de beber que não podia pensar em 

outra coisa?  
NÃO..................................1 

SIM .................................5* 

J13 Alguma vez houve um período na sua vida no qual você bebeu mais do que 

desejava?  
NÃO.................................1 

SIM..(SALTE P/ 

J14)..........5* 

A.         Alguma vez houve um período no qual você com        frequência se 

manteve bebendo por muito mais tempo do que desejava?  

NÃO ................................1 

SIM .................................5* 

J14 Houve algum período na sua vida no qual você quis parar ou diminuir o uso 

de bebida? 

NÃO.....................................

...1 

SIM................................5* 

A. Alguma vez tentou parar ou diminuir o uso de bebida mas não conseguiu?  NÃO 

......................................1 

SIM 

.....................................5* 

J15 Houve um período na sua vida em que gastou muito tempo consumindo 

bebida alcoólica ou se recuperando de seus efeitos?  

NÃO 

......................................1 

SIM 

......................................5* 

J16 O hábito de beber alguma vez o fez abandonar ou reduzir atividades muito 

importantes, como participar em atividades esportivas, ir a escola ou trabalho, ou 

encontrar-se com amigos ou parentes? 

NÃO.................................1 

SIM 

......................................5* 
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J17 Vou lhe fazer perguntas sobre alguns problemas que você pode ter tido nos 

primeiros dias após ter parado ou diminuído o consumo de bebida. MOSTRE O 

CARTÃO J2 AO ENTREVISTADO. SE NUNCA PAROU OU DIMINUIU, 

CODIFIQUE J17.1 =  “6” E SALTE PARA B. OUTROS LEIA ITENS 1-11 E 

CODIFIQUE PARA CADA UM. 

 

 

NÃO  SIM  NUNCA  

  PAROU 

1.           Por exemplo, nos primeiros dias, você teve tremores (mãos trêmulas)? 1 5 6 

2.           Teve mais problema para dormir do que o usual? 1 5 

3. Você estava mais nervoso que o usual?  1 5 

4. Sentiu-se mais inquieto que o usual? 1 5 

5. Você suou? 1 5 

6. Sentiu seu coração batendo rápido? 1 5 

7. Você teve náuseas ou vômitos? 1 5 

8. Você teve dor de cabeça? 1 5 

9. Você sentiu-se fraco? 1 5 

10. Você viu, escutou, ou sentiu coisas que outros não viam, escutavam ou 

sentiam? 

1 5 

11. Você teve um ataque epiléptico? 1 5 

A.         EXISTEM 2 OU MAIS "5" CODIFICADOS DE 1- 11? 

 SINTOMA = parar ou diminuir causou problemas 

NÃO 

......................................1 

SIM...(SALTE 

P/J18)..........5* 

B.        Alguma vez você bebeu para evitar de ter estes problemas (ou bebia para 

fazer eles desapareceram) 

NÃO ..............................1 

SIM ................................5* 

J18 APRESENTE O CARTÃO J3 PARA O ENTREVISTADO.  Na sua vida 

inteira, beber alguma vez lhe causou algum dos problemas médicos como os do 

cartão: 

 

 NÃO       SIM  

1. doença do fígado ou hepatite? 1 5 

2. doença do estômago ou vômito de sangue? 1 5 

3. formigamento ou adormecimento nos pés?  1 5 

4. problemas de memória mesmo quando não estava bebendo? 1 5 

5. pancreatite? 1 5 

6. alguma outra doença?  Qual?______________ 1 5 

 SE ALGUM "5" FOR CODIFICADO EM 1-6, PERGUNTE A. OUTROS 

SALTE PARA J19. 

 

A. Você continuou a beber após saber que estava lhe causando um problema 

de saúde?  
NÃO 

......................................1 

SIM 

......................................5* 

J19 Você continuou a beber quando soube que tinha alguma (outra) doença 

física grave que piorava com a bebida? 

NÃO 

......................................1 

SIM 

......................................5* 
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J20 APRESENTE O CARTÃO J4 AO ENTREVISTADO.  O álcool alguma 

vez lhe causou algum dos problemas emocionais ou psicológicos  como os do 

cartão:  

 

 

  

             NÃO        SIM  

1. sentir-se desinteressado das suas atividades usuais? 1 5 

2. sentir-se deprimido? 1 5 

3. suspeitar ou desconfiar dos outros? 1 5 

4. ter pensamentos estranhos? 1 5 

 SE ALGUM “5” CODIFICADO DE 1-4, PERGUNTE A;   

             OUTROS SALTE PARA B. 

A. Você continuou a beber mesmo sabendo que a bebida estava lhe causando 

problemas emocionais ou psicológicos?  
NÃO............................   ..1 

SIM .................................5* 

B. EXISTEM 3 OU MAIS “5*” EM J11-J20? NÃO..(SALTE PARA J23) 

...1 

SIM.............................5 

J21 Você disse que (LISTE OS ÍTENS CODIFICADOS “5” EM J11-J20). 

Houve algum período da sua vida em que você teve 3 ou mais desses problemas no 

mesmo ano? 

NÃO..(SALTE PARA 

J23)...1 

SIM..............................5 

J22 INÍC/ÚLT VEZ:  Quando foi a (primeira/ultima) vez que você teve 3 ou 

mais desses problemas decorrentes do álcool em um mesmo ano? 

INÍC:    1    2    3    4    5    6 

IDADE/INÍC:              

___/___ 

ÚLT VEZ:  1  2  3   4   5    

6 

IDADE ÚLT VEZ:     

___/___ 

J23       SE NENHUM “5*” CODIFICADO EM J11-J20, SALTE PARA K1 

 INÍC/ÚLT VEZ:  Quando foi a (primeira/ultima) vez que você teve 

qualquer um dos problemas mencionados? 

INÍC:  1    2    3    4    5    6 

IDADE INÍC:              

___/___ 

ÚLT VEZ:1   2   3   4   5    

6 

IDADE ÚLT VEZ:     

___/___ 

 

SEÇÃO L 

 

L1 Agora eu gostaria de lhe fazer perguntas sobre sua experiência com 

remédios (APRESENTE O CARTÃO L1 AO ENTREVISTADO). 

 

 Veja os remédios no alto do cartão na Parte A. Alguma vez um médico 

receitou algum deles para você?  

NÃO.(SALTE PARA 

L2)....1 

SIM...............................5 

A. Já tomou algum desses remédios na Parte A em quantidade maior do que 

tenha sido prescrito ou por período maior do que o prescrito? 

B. Quais? (Algum outro?)  

            CONTINUE PERGUNTANDO ATÉ QUE O  ENTREVISTADO DIGA 

NÃO. CIRCULE O NOME EM 2A, 3
 
A, OU 4A EM L4 E CODIFIQUE “5” 

PARA CADA CATEGORIA NA COLUNA A 

NÃO(SALTE PARA 

L2)....1 

SIM.................................5 
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L2 Já tomou algum desses remédios na Parte A por conta própria por mais do 

que 5 vezes sem que lhe tenham sido prescritos, para relaxar, sentir-se melhor, 

ficar com o astral mais alto, mais ativo ou desperto?  

NÃO.(SALTE PARA 

L3)..1 

SIM ..................................5 

A. Quais? (Alguma outra?)  

            CONTINUE PERGUNTANDO ATÉ QUE O ENTREVISTADO DIGA 

NÃO.CIRCULE O NOME EM 2, 3, OU 4 EM L4 E CODIFIQUE “5” PARA 

ESTA CATEGORIA NA COLUNA A. 

 

L3 Agora eu gostaria de perguntar sobre sua experiência com outras drogas. 

Veja as drogas na Parte B do cartão. Já usou algumas destas drogas por mais de 5 

vezes? 

NÃO.(SALTE PARA 

L4)..1 

SIM...................................5 

A.         Quais? (Alguma outra?)  

            CIRCULE O NOME EM 1, 2, 4-8 EM L4 E CODIFIQUE “5” PARA 

AQUELA CATEGORIA NA COLUNA A. 

 

L4 Já tomou algum outros remédio ou droga mais de 5 vezes (por sua conta),  

para relaxar, sentir-se melhor, ficar com o astral mais alto, mais ativo ou desperto?  

A. Quais?  

            ESCREVA O NOME EM 9 E CODIFIQUE 5 PARA AQUELA 

CATEGORIA NA COLUNA A. PERGUNTE: Algum outro? SE SIM 

CODIFIQUE 5 PARA AQUELA CATEGORIA NA COLUNA A. 

NÃO.(SALTE PARA 

L5)..1 

SIM ..................................5 

 
 A 

 NÃO 
SIM  

 B 

 VIA 

1)MACONHA, HAXIXE, SKANK 1        5 1  2  3  4  5  6 

2)ESTIMULANTES: ANFETAMINAS, ECSTASY 1        5 1  2  3  4  5  6 

2A)ESTIMULANTES RECEITADOS: ANFETAMINAS 1        5  

3)SEDATIVOS, TRANQUILIZANTES E COMPRIMIDOS PARA DORMIR: 

BARBITÚRICOS, RIVOTRIL, VALIUM, DIAZEPAN, LORAX, LEXOTAN 

1        5 1  2  3  4  5  6 

3A)SEDATIVOS RECEITADOS, TRANQUILIZANTES E COMPRIMIDOS 

PARA DORMIR: BARBITÚRICOS, RIVOTRIL, VALIUM, DIAZEPAN, 

LORAX, LEXOTAN 

1        5  

4)OPIÓIDES: HEROÍNA, CODEÍNA, MORFINA, ÓPIO 1         5 1  2  3  4  5  6 

4A)OPIÓIDES RECEITADOS:  HEROÍNA, CODEÍNA, MORFINA, ÓPIO 1         5  

5)COCAÍNA, CRACK, FOLHAS DE COCA, MESCLADO, FREEBASE 1         5 1  2  3  4  5  6 

6)PCP 1         5 1  2  3  4  5  6 

7)PSICODÉLICOS: LSD, CHÁ DE COGUMELO, CHÁ DE LÍRIO, CHÁ DE 

CANUDO, ARTANE 

1         5 1  2  3  4  5  6 

8)INALANTES/SOLVENTES: COLA, TOLUENO, GASOLINA, BENZINA, 

LANÇA PERFUME, TINER, LOLÓ, ESMALTE 

1         5 1  2  3  4  5  6 

9)OUTROS: QUAIS?____________________________ 1         5 1  2  3  4  5  6 

L5 CODIFIQUE 1 EM TODAS CATEGORIAS QUE NÃO CODIFICARAM “5”.  SE NÃO EXISTIR 

NENHUM “5” NA COLUNA A, SALTE PARA M1.  SE HOUVER ALGUM “5”, CIRCULE O NOME DA 

DROGAS NO CARTÃO L2.  APRESENTE O CARTÃO L2 PARA QUE O ENTREVISTADO O USE 

DURANTE A SEÇÃO. CIRCULE AS MESMAS DROGAS NO CARTÃO L1 PARA SEU USO. 
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 Agora, por favor, olhe para o Cartão L2. Nas próximas questões eu estarei perguntando sobre categorias 

de drogas, e quando eu disser (CATEGORIA DE DROGAS), quero que você pense em todas as drogas 

circuladas nessa categoria. DIGA AS DROGAS CIRCULADAS NA CATEGORIA DE DROGAS. 

L6 PARA CADA DROGA QUE CODIFICOU “5” NA COLUNA A, PERGUNTE: Por favor olhe para 

parte inferior do Cartão L2. Esta é uma lista de várias maneiras que as pessoas usam remédios ou drogas. Quais 

são as maneiras que você já usou (CATEGORIA DE DROGAS)? 

 CODIFIQUE TODAS QUE SE APLICAM NA COLUNA B DE L4. 

 VEIA, IV                        =   6 ASPIRAR, CHEIRAR                                    =   3 

 SOB A PELE, NO MÚSCULO   =  

5 

PILULAS PELA BOCA, BEBER, MASCAR =  2 

 FUMOU, BASEADO              =   4 OUTROS                                                =   1 

L7 Pense no período de tempo em que você estava usando (CATEGORIA DE DROGA) com mais 

frequência. Neste período, com que frequência usou? Era quase todo dia (PAUSA), 3 a 4 dias por semana, 

(PAUSA) 1 a 3 dias por mês (PAUSA), ou menos de uma vez por mês?  (CODIFIQUE PRIMEIRO SIM) 

 A. Quantos anos você tinha quando usou pela primeira vez (CATEGORIA DE DROGA) com essa 

frequência? 

 B. Que idade tinha quando parou de usar (CATEGORIA DE DROGA) com essa frequência? 

 C. Quando foi a última vez que usou (CATEGORIA DE DROGA)? 

 

1) Quase todo o dia? 

2) 3 a 4 dias/semana? 

3) 1 a 2 dias/semana? 

4) 1 a 3 dias por mês? 

5) menos que 1 

vez/mês? 

 1) Maconha 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC: 1   2  3  4  5  6 

 IDADE INIC :

 ___/___ 

B. ULT VEZ:1 2  3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

 2/2A) Estimulantes 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC:   1  2  3 4  5  6 

 IDADE INIC :

 ___/___ 

B. ULT VEZ:1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

 3/3A) Sedativos 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC:  1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC :___/___ 

B. ULT VEZ:1 2  3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

 

1) Quase todo o dia? 

2) 3 a 4 dias/semana? 

3) 1 a 2 dias/semana? 

4) 1 a 3 dias por mês? 

5) menos que 1 

vez/mês? 

 

 4/4A) Opióides 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC:  1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC :

 ___/___ 

B. ULT VEZ:1 2  3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

 5) Cocaína 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC: 1  2  3  4  5   6 

 IDADE INIC :

 ___/___ 

B. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

 6) PCP 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC:  1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC :___/___ 

B. ULT VEZ:1 2  3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 
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1) Quase todo o dia? 

2) 3 a 4 dias/semana? 

3) 1 a 2 dias/semana? 

4) 1 a 3 dias por mês? 

5) menos que 1 

vez/mês? 

 7) Psicodélicos 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC:  1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC :

 ___/___ 

B. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

 8) Inalantes 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC :

 ___/___ 

B. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

 9) Outros 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

A. INIC:  1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC :___/___ 

B. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

C. ULT VEZ: 1 2 3 4 5 6 

 IDADE ULT:___/___ 

L8 Em toda a sua vida, o uso de algum destes remédios ou drogas 

freqüentemente interferiram no seu desempenho na escola, no seu trabalho ou 
em casa? 

NÃO...(SALTE PARA 

L9)....1 

SIM........................................
.5* 

A. O uso de (CATEGORIA DE DROGA) freqüentemente interferiu com seu desempenho na escola, no seu 

trabalho ou em casa? 

1) Maconha 

A. NÃO...............................1 

 SIM  ........................ ...5# 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO.................................1 

 SIM  ............................ 5# 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO.............................1 

 SIM  ............................ 5# 

4/4A) Opióides 

A. NÃO...............................1 

 SIM  ........................... 5# 

5) Cocaína 

A. NÃO.................................1 

 SIM  ............................ 5# 

6) PCP 

A. NÃO............................1 

 SIM  ............................ 5# 

7) Psicodélicos 

A. NÃO...............................1 

 SIM  ........................ ...5# 

8) Inalantes 

A. NÃO.................................1 

 SIM  ............................ 5# 

9) Outros 

A. NÃO............................1 

 SIM  ............................ 5# 

L9 Em toda a sua vida, o uso de algum destes remédios ou drogas já lhe 

causou problemas com sua família, amigos, trabalho ou na escola? 

NÃO....................................1 

SIM ...................................5* 

A. Em toda a sua vida, o uso de algum destes remédios ou drogas já lhe 

causou problemas com a polícia? 

 SE L9 E L9A CODIFICADO “1”, SALTE PARA L10. 

NÃO....................................1 

SIM....................................5* 

B. A (CATEGORIA DE DROGA) alguma vez causou problemas com sua família, amigos, no trabalho, na 

escola, ou com a polícia? 

 SE SIM, CODIFIQUE “5” E PERGUNTE C. SE NÃO, CODIFIQUE “1” E SALTE PARA PRÓXIMA 

CATEGORIA DE DROGA    CIRCULADA 

C. Continuou a usar (CATEGORIA DE DROGA) depois que percebeu que estava lhe causando qualquer 

destes problemas? 

1) Maconha 

B. NÃO...............................1 

 SIM  ........................... 5# 

C. NÃO...............................1 
 SIM  ........................... 5# 

2/2A) Estimulantes 

B. NÃO.................................1 

 SIM   ........................... 5# 

C. NÃO.................................1 
 SIM  ............................ 5# 

3/3A) Sedativos 

B. NÃO..............................1 

 SIM  ............................ 5# 

C. NÃO..............................1 
 SIM  ............................ 5# 

4/4A) Opióides 

B. NÃO...............................1 

 SIM ............................ 5# 

C. NÃO...............................1 

 SIM ............................ 5# 

5) Cocaína 

B. NÃO.................................1 

 SIM  ............................ 5# 

C. NÃO.................................1 

 SIM  ............................ 5# 

6) PCP 

B. NÃO.............................1 

 SIM ............................. 5# 

C. NÃO.............................1 

 SIM ............................. 5# 
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7) Psicodélicos 

B. NÃO...............................1 

 SIM ............................ 5# 

C. NÃO...............................1 

 SIM ............................ 5# 

8) Inalantes 

B. NÃO.................................1 

 SIM ............................. 5# 

C. NÃO.................................1 

 SIM ............................. 5# 

9) Outros 

B. NÃO..............................1 

 SIM ............................. 5# 

C. NÃO.............................1 

 SIM ............................. 5# 

L10 Alguma vez  teve períodos no qual usava algum destes remédios ou 

drogas em situações nas quais poderia se ferir, por exemplo, quando andava de 

bicicleta, dirigindo um carro ou um barco, operando uma máquina, ou qualquer 

outra coisa? 

NÃO.(SALTE PARA L11).1 

SIM...................................5* 

A. Alguma vez você usou (CATEGORIA DE DROGA) em situações nas quais poderia se ferir? 

 

1) Maconha 

A. NÃO..............................1 
 SIM ........................... 5# 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO................................1 
 SIM ............................. 5# 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO................................1 

 SIM ............................. 5# 

4/4A) Opióides 

A. NÃO..............................1 
 SIM ........................... 5# 

5) Cocaína 

A. NÃO................................1 
 SIM ............................. 5# 

6) PCP 

A. NÃO................................1 
 SIM ............................. 5# 

7) Psicodélicos 

A. NÃO..............................1 
 SIM ........................... 5# 

8) Inalantes 

A. NÃO................................1 
 SIM ............................. 5# 

9) Outros 

A. NÃO................................1 
 SIM ............................. 5# 

L11 SE NENHUM “5” CODIFICADO EM L8-L10, SALTE PARA L12, OUTROS PERGUNTE: 

 Você disse que teve problemas como resultado do uso de (CATEGORIA DE DROGA COM “5#”) 

como (ITENS CODIFICADOS “5#” DE L8-L10 PARA CADA CATEGORIA DE DROGA) 

INÍC: Quando foi a primeira vez que você teve um destes problemas como resultado do uso de (CATEGORIA 

DE DROGA COM “5#”)? 

ÚLT VEZ: Quando foi a última vez? 

1) Maconha 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

2/2A) Estimulantes 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 DATA ÚLT VEZ:___/___ 

3/3A) Sedativos 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ULT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ULT VEZ :___/___ 

4/4A) Opióides 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ :___/___ 

5) Cocaína 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 DATA ÚLT VEZ:___/___ 

6) PCP 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ :1  2  3  4  5  6 

 DATA ÚLT VEZ :___/___ 

7) Psicodélicos 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 DATA ÚLT VEZ:___/___ 

8) Inalantes 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

9) Outros 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

 

L12 Já achou alguma vez que precisava de maior quantidade de algum 

destes remédios ou drogas do que antes, para obter o efeito que desejava? 

NÃO 

.......................................1 

SIM..(SALTE PARA 

B).........5* 
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A. Alguma vez se deu conta que a mesma quantidade de remédios ou 

drogas faziam menos efeito em você que antes?  

NÃO..(SALTE PARA 

L13)....1 

SIM..(PERGUNTE L12B     

.......SEM 

PARÊNTESES)......5* 

B. Alguma vez achou (que começou a necessitar muito mais de[CATEGORIA DE DROGA] para obter o 

mesmo efeito ou) que a mesma quantidade de [CATEGORIA DE DROGA] tinha menos efeito que antes? 

1) Maconha 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

2/2A) Estimulantes 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM .............................. 5# 

3/3A) Sedativos 

B. NÃO..............................1 

 SIM.............................5# 

4/4A) Opióides 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

5) Cocaína 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM .............................. 5# 

6) PCP 

B. NÃO..............................1 

 SIM.............................5# 

7) Psicodélicos 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

8) Inalantes 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM .............................. 5# 

9) Outros 

B. NÃO.............................1 

 SIM............................5# 

L13 Alguma vez sentiu um desejo tão forte ou urgente de usar algum 

remédios ou droga, não conseguindo resistir?  

NÃO........................................1  

SIM..(SALTE PARA 
B).........5* 

A. Já teve uma vontade tão intensa de usar algum destes remédios ou 

drogas, que não podia pensar em outra coisa? 

NÃO..(SALTE PARA L14)....1 

SIM...(PERGUNTE L13B     

...........SEM 

PARÊNTESES)..5* 

B.         Alguma vez você (sentiu um desejo tão forte de usar [CATEGORIA DE DROGA], que não conseguiu 

resistir em usá-la ou) quis [CATEGORIA DE DROGA] tão desesperadamente que não conseguia pensar em 

mais nada?  

1) Maconha 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

2/2A) Estimulantes 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

3/3A) Sedativos 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

4/4A) Opióides 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

5) Cocaína 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

6) PCP 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

7) Psicodélicos 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

8) Inalantes 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

9) Outros 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

 

L14 Alguma vez na sua vida você quis parar ou diminuir o uso de algum 

destes remédios ou drogas? 

NÃO..(SALTE PARA 

L15)..1 

SIM.................................5* 

A. Alguma vez você quis parar ou diminuir o uso de (CATEGORIA DE DROGA)? 

            SE NÃO, CODIFIQUE “1” E SALTE PARA A PRÓXIMA CATEGORIA DE DROGA     

CIRCULADA. SE SIM, CODIFIQUE “5” E PERGUNTE B. 

B. Você sempre foi capaz de diminuir por no mínimo 1 mês? 

 SINTOMA = incapaz de diminuir por 1 mês 

1) Maconha 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

B. NÃO .......................... 5# 

 SIM.............................. 1 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

B. NÃO .......................... 5# 

 SIM.............................. 1 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

B. NÃO.......................... 5# 

 SIM ............................. 1 
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4/4A) Opióides 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

B. NÃO .......................... 5# 

 SIM.............................. 1 

5) Cocaína 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

B. NÃO .......................... 5# 

 SIM.............................. 1 

6) PCP 

A. NÃO............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

B. NÃO.......................... 5# 

 SIM ............................. 1 

7) Psicodélicos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

B. NÃO .......................... 5# 

 SIM.............................. 1 

8) Inalantes 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

B. NÃO .......................... 5# 

 SIM.............................. 1 

9) Outros 

A. NÃO............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

B. NÃO.......................... 5# 

 SIM ............................. 1 

L15 Houve algum período em sua vida que você gastou parte do seu tempo 

usando remédios ou drogas, tentando consegui-las, ou recuperando-se dos seus 

efeitos? 

NÃO...(SALTE PARA 

L16)...1 

SIM................................5* 

A. Alguma vez você  gastou muito do seu tempo usando, tentando conseguir, ou recuperando-se dos 

efeitos da (CATEGORIA DE DROGA)? 

1) Maconha 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM.............................. 5# 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM .............................. 5# 

4/4A) Opióides 

A. NÃO.............................1 

 SIM............................ 5# 

5) Cocaína 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM.............................. 5# 

6) PCP 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM .............................. 5# 

7) Psicodélicos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM............................ 5# 

8) Inalantes 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM.............................. 5# 

9) Outros 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM .............................. 5# 

 

L16 Você com frequência teve períodos nos quais usava uma quantidade 

maior de alguma destas drogas sem ter tido intenção ou usou qualquer uma 

destas drogas por períodos muito mais longos do que desejava? 

NÃO.......................................1  

SIM...(SALTE 

P/B)...................5* 

A. Alguma vez começou a usar um remédio ou droga e achou difícil de 

parar antes que você estivesse intoxicado ou alto? 

NÃO...(SALTE PARA 

L17).........1 

SIM ..(PERGUNTE L16B SEM 

PARÊNTESES)...............5* 

B.        Você com frequência (usou [CATEGORIA DE DROGA] em quantidades maiores ou por um período 

mais longo do que você tencionava ou) achou difícil parar de usar [CATEGORIA DE DROGA] antes de ficar 

intoxicado ou alto? 

1) Maconha 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

2/2A) Estimulantes 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

3/3A) Sedativos 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

4/4A) Opióides 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

5) Cocaína 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

6) PCP 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

7) Psicodélicos 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

8) Inalantes 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

9) Outros 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 
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L17 Dentro de algumas horas ou dias após ter parado ou diminuído 

qualquer um destes remédios ou drogas você algum destes problemas listados 

no cartão? APRESENTE CARTÃO L3 PARA O ENTREVISTADO. 

NÃO..(SALTE PARA L18).....1 

SIM.......................................5* 

A. Parar ou diminuir (CATEGORIA DE DROGA) alguma vez causou-lhe algum destes problemas? 

 SINTOMA = parar ou diminuir causou problemas 

         SE NÃO, CODIFIQUE “1” E PERGUNTE B. 

 SE SIM, CODIFIQUE “5” E SALTE PARA A PRÓXIMA CATEGORIA DE DROGA CIRCULADA 

B. Alguma vez você usou esta ou outra droga semelhante a ela somente para evitar de ter problemas como 

estes no cartão? 

1) Maconha 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO.................................1 

 SIM ............................. 5# 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

4/4A) Opióides 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

5) Cocaína 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

6) PCP 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

7) Psicodélicos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

8) Inalantes 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

9) Outros 

A. NÃO...................................1 

 SIM...................................5# 

B. NÃO...................................1 

 SIM...................................5# 

 

L18 Você já teve algum problema de saúde como uma overdose 

acidental, uma tosse persistente, uma convulsão (epilepsia), uma infecção, 

hepatite, abscesso, AIDS, problemas cardíacos ou um ferimento como 

resultado do uso de algum destes remédios ou drogas?  

NÃO...(SALTE PARA 

L19).....1 

SIM.........................................5* 

A. A (CATEGORIA DE DROGA) alguma vez lhe causou algum destes problemas de saúde? 

 SE NÃO, CODIFIQUE “1” E SALTE PARA A PRÓXIMA CATEGORIA DE DROGA CIRCULADA. 

 SE SIM, CODIFIQUE “5” E PERGUNTE B. 

B.        Você continuou a usar (CATEGORIA DE DROGA)  depois que percebeu que ela estava causando estes 

problemas de saúde?  

1) Maconha 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................... 5 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................... 5 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

4/4A) Opióides 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

5) Cocaína 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................... 5 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

6) PCP 

A. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................... 5 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 
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7) Psicodélicos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

8) Inalantes 

A. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................... 5 

B. NÃO .............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

9) Outros 

A. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................... 5 

B. NÃO ............................. 1 

 SIM ............................. 5# 

L19 Você já teve algum problema emocional ou psicológico por 

usar algum destes remédios ou drogas como, por exemplo: 

desinteresse por suas atividades habituais, depressão, suspeita ou 

desconfiança das pessoas ou pensamentos estranhos?  

NÃO...(SALTE PARA L20)......1 

SIM...........................................5* 

A. A (CATEGORIA DE DROGA) já lhe causou algum destes problemas emocionais ou psicológicos? 

 SE NÃO, CODIFIQUE “1” E SALTE PARA A PRÓXIMA CATEGORIA DE DROGA CIRCULADA 

 SE SIM, CODIFIQUE “5” E PERGUNTE B. 

B. Você continuou a usar (CATEGORIA DE DROGA) depois de perceber que ela estava lhe causando 

algum desses problemas emocionais?  

1) Maconha 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO ........................... 1 

 SIM ............................ 5 

B. NÃO ........................... 1 

 SIM .......................... 5# 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

4/4A) Opióides 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

5) Cocaína 

A. NÃO ........................... 1 

 SIM ............................ 5 

B. NÃO ........................... 1 

 SIM .......................... 5# 

6) PCP 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

7) Psicodélicos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

8) Inalantes 

A. NÃO ........................... 1 

 SIM ............................ 5 

B. NÃO ........................... 1 

 SIM .......................... 5# 

9) Outros 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

B. NÃO ............................ 1 

 SIM ........................... 5# 

L20 Alguma vez já abandonou ou reduziu muito as atividades 

importantes para poder conseguir ou usar drogas ou medicamentos, 

atividades como esportes, trabalho ou relacionamentos com amigos ou 

parentes? 

NÃO...(SALTE PARA 

L21).......1 

SIM.............................................

5* 

A. Você fez isto para usar (CATEGORIA DE DROGA) por um mês inteiro ou várias vezes durante 2 

meses? 

 SINTOMA = abandonou atividades importantes para usar (CATEGORIA DE DROGA) 

1) Maconha 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

2/2A) Estimulantes 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

3/3A) Sedativos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

4/4A) Opióides 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

5) Cocaína 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

6) PCP 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

7) Psicodélicos 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

8) Inalantes 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 

9) Outros 

A. NÃO ............................ 1 

 SIM ............................ 5# 
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L21 AO MENOS TRÊS “5*” FORAM CODIFICADOS DE L12 A L20? NÃO..(SALTE PARA 

L23).....1 

SIM ..................................... 5 

L22 CONTE OS “5#” PARA CADA CATEGORIA DE DROGA DE L12-L20.  PARA CADA 

CATEGORIA DE DROGA COM 3 OU MAIS “5#” CODIFICADO EM L12-L20, PERGUNTE: 

            Você disse que (CATEGORIA DE DROGA COM TRÊS “5#”) causou vários problemas para você, 

como (LISTA DE ÍTENS CODIFICADO “5#” EM L12-L20).  Você alguma vez teve três ou mais destes 

problemas com (CATEGORIA DE DROGAS) no mesmo ano?  

            SE NÃO, CODIFIQUE “1”, E SALTE PARA PRÓXIMA CATATEGORIA DE DROGA 

            COM 3 OU MAIS “5#” CODIFICADOS EM L12-L20.  SE SIM, CODIFIQUE “5” E PERGUNTE 

INÍC/ÚLT VEZ 

INÍC:      Que idade você tinha na primeira vez que teve três ou mais desses problemas com    

                  (CATEGORIA DE DROGA COM TRÊS “5#”) no mesmo ano? 

ÚLT VEZ: Quantos anos você tinha na última vez que você teve três ou mais destes problemas com  

                  (CATEGORIA DE DROGA COM TRÊS “5#”) no mesmo ano? 

1) Maconha 

 NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

 IDADE INIC: __/__ 

 IDADE ÚLT VEZ:

 ___/__ 

2/2A) Estimulantes 

 NÃO .............................. 1 

 SIM ............................... 5 

 IDADE INIC: ___/___ 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

3/3A) Sedativos 

 NÃO...............................1 

 SIM................................5 

 IDADE INIC:     ___/___ 

 IDADE ÚLT VEZ: __/__ 

4/4A) Opióides 

 NÃO ............................ 1 

 SIM ............................. 5 

 IDADE INIC: ___/___ 

 IDADEÚLTVEZ:__/___ 

5) Cocaína 

 NÃO .............................. 1 

 SIM ............................... 5 

 IDADE INIC: ___/___ 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

6) PCP 

 NÃO...............................1 

 SIM..... ..........................5 

 IDADE INIC:  __/__ 

       IDADE ÚLT VEZ:__/___ 

7) Psicodélicos 

 NÃO...............................

.1 

 SIM ............................. 5 

 IDADE INIC: ___/___ 

 IDADE ÚLT VEZ:

 ___/___ 

8) Inalantes 

 NÃO .............................. 1 

 SIM ............................... 5 

 IDADE INIC: ___/___ 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

9) Outros 

 NÃO...............................1 

 SIM................................5 

 IDADE INIC: ___/___ 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

L23 NO MÍNIMO UM “5*” FOI CODIFICADO DE L12 A L20? NÃO..(ENCERRE A 

ENTREVISTA)..1 

SIM...............................................5 

L24      PARA CADA CATEGORIA DE DROGA COM UM OU MAIS “5#” CODIFICADO EM  

L12-L20, PERGUNTE: 

INÍC: Quando foi a primeira vez que você teve problema com (CATEGORIA DE DROGA COM “5#”)? 

     ÚLT VEZ: Quando foi a última vez? 

1) Maconha 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:

 ___/___ 

2/2A) Estimulantes 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

3/3A) Sedativos 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 
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4/4A) Opióides 

 INIC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:

 ___/___ 

5) Cocaína 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

6) PCP 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/____ 

7) Psicodélicos 

 INIC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INIC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:

 ___/___ 

8) Inalantes 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

9) Outros 

 INÍC: 1  2  3  4  5  6 

 IDADE INÍC: ___/___ 

 ÚLT VEZ:1  2  3  4  5  6 

 IDADE ÚLT VEZ:___/___ 

 

 

 CARTÃO B1 

 

 

B2 Necessitou de mais quantidade ou de tabaco mais forte 

 

B3 Acender um cigarro no outro 

 

B4 Usou muito mais tabaco do que tencionava 

 

B5 Quis parar ou diminuir o tabaco 

 

B6 Tentou parar ou diminuir o tabaco mas não conseguiu 

 

B7 Teve problemas após parar ou diminuir o uso de tabaco 

 

B11 Iniciou a usar tabaco novamente para evitar os problemas por ter parado 

 

B12 Usou tabaco quando uma doença grave fazia seu uso desaconselhável 

 

B13A Usou tabaco após ter lhe  causado problemas de saúde  

 

B14A Usou tabaco após ele ter causado problemas nos seus nervos (problemas emocionais) 

 

B15 Sentiu-se dependente do tabaco 

 

B16A Desistiu de atividades para usar tabaco 
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CARTÃO J1 

 

EQUIVALÊNCIAS PARA ÁLCOOL 

 

DESTILADOS 
  

1 drink com água ou gelo = 1 dose 

1 dose (25ml) destilados (whisky, cachaça) = 1 dose 

1 dose (50ml) destilados (whisky, cachaça)  = 2 doses 

1 garrafa de aguardente ou whisky (750ml) = 30 doses 

VINHO 
  

1 copo de vinho = 1   dose 

1 garrafa de vinho (750ml) = 8   doses 

1 "cooler" de vinho = 1   dose 

1 garrafão de vinho (5 litros) = 53 doses 

1 copo de licor ou Vinho do Porto = 2   doses 

CERVEJA 
  

1 lata/garrafa pequena de cerveja (350ml) = 2 doses 

1 garrafa de 600 ml = 3   doses 

1 copo cerveja (200ml) = 1 dose 

1 Caneca de cerveja   

 

 

CARTÃO J2 

 

 tremores (mãos tremulas) 

 

 problemas para dormir 

 

 sentindo-se muito nervoso 

 

 sentindo-se muito cansado 

 

 suando 

 

 aceleração batimento cardíaco 

 

 náuseas e vômitos 

 

 dor de cabeça 

 

 fraqueza 

 

 ver, escutar, ou sentir coisas que outros não podem 

 

 ataques 
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 CARTÃO J3 

 

 

 Doença do fígado ou hepatite 

 

 Doença no estômago ou vomitando sangue 

 

 Formigamento ou dormente 

 

 problemas de memória mesmo sem ter bebido 

 

 pancreatite 

 

 qualquer outra doença 

 

 

  

 CARTÃO J4 

 

 

 

 Sem interesse nas suas atividades habituais 

 

 Deprimido 

 

 Desconfiado ou desconfiado dos outros 

 

 Tendo pensamentos estranhos 
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 CARTÃO L1  
A: MEDICAMENTOS 

Tranquilizantes, Sedativos  e Pílulas p/ 

dormir Opióides 
Anfetaminas 

Anosedil Max-pax 
Morfina Dualid 

Ansienon Mesmerin Demerol Hipofagin 

Ansilive Nervium Dolantina Desobese 

Ansitec Neurilan Codeína Inibex 

Bromazepam Noan Elixir Paregórico Absten 

Bromopirin Noctal Metadona Dasten 

Brozepax Novazepam Belacodid  Delgar 

Buspanil Olcadil Bromalgina Dietilpropiona 

Buspar 
Psicossedin 

Setux Fagolipo 

Calmex Rivotril Tylex  Fluramina 

Calmociteno Rohypnol Doloxene FLURIL 

Clozal Seconal Nalorfina  Lipless 

Compaz Somalium Narcan Magrinex 

Deptran Somaplus  Moderine 

Diazepan Sulpan Barbitúricos Optalidon 

Dienpax Tranxilene 
Gardenal 

Nobese AP 

Dormonid Urbanil  Hidantal  

Elum Valium Fenitoína Estimulantes 

Frisium  Relaxil Artane 

Frontal  Pazolini 
Akineton 

Kiatrum  Dialudon Biperideno 

Letansil 
 

Edhanol Cinetol 

Lexotan  Epelin Triexidyl 

Librium  Fenital  

Limbitrol  Fenobarbital  

Lorax  Fenocris  

Lorium  Taludon  

 

  
B: DROGAS 

LSD Gasolina Tinner 

Maconha Tolueno Heroína 

Folha de Coca Cocaína Mesclado 

Haxixe Cola de Sapateiro Ice 

Ecstasy Crack Ópio 

Benzina   
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 CARTÃO L2 

 

 

Medicamentos e drogas usados mais de 5 vezes quando eles não foram prescrito para você: 

 

Maconha Maconha, Haxixe 

Estimulantes Anfetaminas, Ecstasy 

Sedativos Tranquilizantes, sedativos e pirulas para dormir (Soníferos, 

Barbitúricos, Rivotril. Valium, Librium, Diazepan, Diaenpax, 

Lorax, Lexotan, Sonebon, Rohypnol, Dormonid) 

Opióides Heroína, Codeína, Demerol, Morfina,  Ópio 

Cocaína Cocaína, Crack, Folha de Coca  

PCP PCP 

Psicodélicos LSD, Chá de cogumelo, Artane 

Inalantes Cola, Tolueno, Gasolina, Benzina, Tinner 

Outros __________________________________________ 

 

 

 

COMO TOMA 

 

  6. IV, pela veia 

  5. Injeção subcutânea 

  4. Fumando, baseado 

  3. Traga, aspira, cheira 

  2. Via oral: pílulas, bebe, masca 

  1. Outros métodos 
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 CARTÃO L3 

 

  Fadiga ou exaustão 

 

  sudorese 

 

  diarréia 

 

  ansiedade 

 

  depressão 

 

  irritabilidade 

 

  impaciência 

 

  problemas para dormir 

 

  tremores (mãos trêmulas) 

 

  dor de estômago 

 

  dor de cabeça 

 

  fraqueza 

 

  náusea ou vômitos 

 

  convulsão ou ataques epilépticos 

 

  dor muscular ou câimbras 

 

  lacrimejamento ou coriza 

 

  bocejo 

 

  ansiedade intensa (desejo intenso de usar a droga) 

 

  ver ou ouvir coisas que não estavam realmente ali 

 

  coração disparou 

 

  mudanças no apetite 
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Anexo 6 

 

T-ASI  

TEEN ADDICTION SEVERITY INDEX 

 

 

 

 

Este instrumento requer treinamento para seu 
uso adequado e deve ser utilizado de acordo 
com as instruções do seu manual. 
 
Versão brasileira: 
Tradução para o português falado no Brasil 
realizada por Laisa Marcorela Andreoli Sartes, 
Dra. Denise De Micheli e Prof.a Dra. Maria 
Lucia O. Souza Formigoni, após permissão 
dos autores. Retro-tradução realizada por 
Maria Helena Pagdi e conferida por Y. 
Kaminer. 
Estudo de validação :  
Sartes, L.M.A. (2005). Versão Brasileira do T-
ASI (Teen Addiction Severity Index): Análise 
da Consistência Interna e Validação da Área 
de Uso de Substâncias. Tese de Mestrado. 
Disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso 
de Drogas 
Departamento de Psicobiologia 
Universidade Federal de São Paulo – Brasil 
Rua Botucatu 862 1° andar F: (11) 55390155 
Email:mlformig@psicobio.epm.br e 
laisamarcorela@psicobio.epm.br 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
Quando apropriado, coloque  os códigos : 
      X =  questão não respondida (paciente 
não entendeu OU  não sabe a resposta) 
OBS: se o paciente tiver problemas para 
entender muitas questões PARE A 
ENTREVISTA. 
 N =  questão não aplicável 
 0 = sem problemas 
Não deixe nenhum item sem codificação 
 
Itens com o número circulado devem ser 
abordados nos seguimentos de avaliação 
(follow-up).  
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1. Nome 
_____________________________________ 
 
2. Nome do 
Informante___________________________
___________ 
 
3. Grau de 
parentesco___________________________
___________ 
 
4.Endereço___________________________
___________ 
 
5. Número do 
RG_________________________________ 
 
6. Data de Admissão____/___/___      
                                       
7. Data da Entrevista ___/___/___       
                 
 
8. Categoria:    I___I 
     1. Admissão     
     2. Follow -up    
 
9. Contato:   I___I 
     1. Entrevista     
     2. Telefone    
     3. Correspondência    
 
10. Sexo:       I___I 
     1. Masculino     
     2. Feminino   
 
11. Horário de Início:      I____I____I 
 
12. Situação:   I___I 
     1. Paciente finalizou    
     2. Paciente recusou    
     3. Paciente incapaz de responder  
 
13. Data de Nascimento: ___I___I__ 
                                                      
14. Raça:   I___I 
     1. Branco   
     2. Negro   
     3. Pardo   
     4. Amarelo 
     5. Hispânico   
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15. Preferência Religiosa:          I___I 
     1. Protestante  
     2. Católico   
     3. Judeu   
     4. Espírita   
     5. Islâmica    
     6. Outra   
     7. Nenhuma   
 
16. Você esteve em um ambiente 
controlado no último ano?  I___I 
     0. não     
     1. cadeia/prisão     
     2. tratamento para droga e /ou álcoo 
     3. tratamento médico    
     4. tratamento psiquiátrico    
     5. Outro     
  
17.Por quantos dias:         I___I___I 
Registre as 
datas:________________________________
__  

(Não se aplica = N se o item 16 for 0=Não) 
 
PERFIL DE GRAVIDADE 
- Uso de substâncias  

_______________________________ 
0        1            2           3              4 
 
-       Escola             
_______________________________ 
 0           1            2           3              4 
 

- Emprego/ 
      Sustento 
_______________________________ 
  0           1            2           3              4 
  

 

- Família 
 _______________________________ 

   0           1            2           3             4 

- Amigos/ 
  Relacionamento Social 
_______________________________ 
   0           1            2           3              4  
 
  

- Legal               
_______________________________ 

    0           1            2           3              4 
 
-      Psiquiátrico  
_______________________________ 
     0           1            2             3            4 

 

ESCORES DE GRAVIDADE 
 

As notas de gravidade são estimativas do 
entrevistador sobre a necessidade do  
paciente de tratamento adicional em cada 
área. A escala varia de 0 (tratamento não é 
necessário) a 4 (tratamento absolutamente 
necessário para intervir em situação que 
ameaça a vida). Cada nota é baseada na 
história do paciente de sintomas 
problemáticos, estado atual e avaliação 
subjetiva de sua necessidade de tratamento 
em cada uma das áreas. Para uma descrição 
detalhada do processo de derivação e 
conversão das notas de  gravidade, veja o 
manual.  
Nota: Estas notas de gravidade são 
opcionais. 

  
 
 
ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DO 
PACIENTE 
 
0. Não/Nada/Nunca 
1. Um pouco 
2. Moderadamente (mais ou menos) 
3. Muito 
4. Demais/sempre 

1.   USO DE SUBSTÂNCIAS 

 (Álcool e/ou Drogas) 

 
[*1]. Quais substâncias químicas você usou 
nos últimos 30 dias?  

Qtos dias     Idade de início      Via de adm.* 

 

1. Álcool I___I___I               I___I___I         
I___I 

2. Maconha I___I___I               I___I___I         
I___I 

3. Inalantes I___I___I               I___I___I         
I___I 

4. AnfetaminasI___I___I              I___I___I         
I___I 

5. Cocaína/crackI___I___I           I___I___I         
I___I  

6. Ecstasy I___I___I               I___I___I         
I___I          
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7. Sedativos/hipn.I___I___I         I___I___I         
I___I 

8. Opiáceos/analg.I___I___I         I___I___I         
I___I 

9. Alucinógenos    I___I___I         I___I___I         
I___I   

10. Tabaco        I___I___I             I___I___I         
I___I 

11. Outros          I___I___I            I___I___I         
I___I 

 
* Via de administração: 1=Oral; 2= Nasal; 3= 
Fumada;  4= Injeção não EV; 5= Injeção EV 
 
[ * 2 ].  Há substâncias que você já usou 
antes mas que você não 
         tenha usado nos últimos 30 dias? 
(USO NA VIDA) 

 

           Idade de início      Idade de término 
1. Álcool  I___I___I            I___I___I     

2. Maconha  I___I___I            I___I___I    

3. Inalantes  I___I___I            I___I___I     

4. Anfetaminas I___I___I           I___I___I    

5. Cocaína/crack I___I___I        I___I___I 

6. Ecstasy   I___I___I           I___I___I  

7. Sedativos/hipn. I___I___I       I___I___I   

 8. Opiáceos/analg. I___I___I     I___I___I  

  9. Alucinógenos I___I___I        I___I___I   

10. Tabaco    I___I___I             I___I___I 

 

Nota: Se nunca usou nos últimos 30 dias (Q.1) ou 

na vida (Q.2)= marque NÃO SE APLICA (N) para 

as demais questões desta seção e pule para a 

seção seguinte (Situação escolar). 

 
 
[3].   Quais combinações de álcool e/ou 
drogas você usou no último mês? 
 

Drogas N° de dias 

  

  

  

  

 

Comentários: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___________________________________ 

 

4. Qual(is) drogas(s) ou combinação de 
drogas você  acredita ser seu principal 
problema? Priorize. 

 

Drogas 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

OBS:  Coloque pela ordem das drogas mais 
problemáticas. 
ATENÇÃO: Se o paciente disser que não tem 
problemas com álcool/ drogas mas no item 18 
relatar problemas, retorne a este item e 
determine qual substância ele considera seu 
maior problema 
     
[5].  Por que você acredita que esta (s) droga 
(s) é (são) um problema importante? Qual o 
motivo.  
 
Área de problemas (7 áreas do T-ASI): 
 I___I 
1. Perda de controle e/ou fissura 
2. Escola     
3. Emprego/Sustento   
4. Família   
5. Amigos/Relacionamento Social   
6. Legal     
7. Psiquiátrico      
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[6]. Quanto tempo durou o seu último 
período de abstinência voluntária de todas as 
substâncias abusadas?(inclui álcool e tabaco) 
I____I____I  
     Meses  
 
Nota:  Se atualmente estiver abstinente, 
marque 0;   
 Se nunca esteve abstinente, marque 00 
Prisão e hospitalização(não relacionada a 
dependência) não são contados. 
 

 [7].  Há quantos meses atrás esta 
abstinência terminou ? 
 
I____I____I 
 Meses 
 
[*8]. Quantas vezes você:   
 
         - Apresentou um “blackout” (não se 
lembrava do ocorrido na ocasião  em que 
usou droga)?                        
I___I___I 
 
         -Teve uma overdose de drogas?            
I___I___I 
 
[*9]. Quantas vezes na sua vida você foi 
tratado por: 

1. Abuso ou dependência de álcool    

I___I___I 

2. Abuso ou dependência de drogas     

I___I___I 

3. Abuso ou dependência de álcool e drogas  

|___I___I 

 

OBS: Qualquer tratamento de álcool/drogas, 

incluindo desintoxicação, hospital dia, 

ambulatório e AA ou NA se freqüentou 3 + 

sessões num período de 1 mês.  
 
[*10]. Quantos destas vezes foram apenas 
para desintoxicação? 

1. Álcool   I___I___I 

2. Drogas   I___I___I 

[11]. Quanto dinheiro você diria que gastou 

nos últimos 30 dias com: 

 1. Álcool         R$_____________ 

 2. Drogas       R$_____________ 

 3. Tabaco      R$ _____________ 

[12].   Você obteve as drogas através de: 

 I___I 

 1. Favores sexuais   

 2. Atividades ilegais  

 3. Amigos / Familiares  

  

 4. Traficante    
 
[13]. Quantos dias você esteve em tratamento 
ambulatorial para álcool ou drogas no último 
mês? I___I___I  dias 

Nota: Não inclui aconselhamento/orientação 

ou terapia para uso de substâncias 
 
[14]. Em quantas reuniões de grupos de auto-
ajuda (AA, NA, etc.)  você participou no 
último mês?  I___I___I dias 
 
[15].   Quantos dias você participou de grupos 
de auto-ajuda (AA, NA,  etc.)  desde o seu 
último acompanhamento clínico?  I___I___I 
dias 
                 
[16].   Quantos dias você esteve em 
tratamento ambulatorial para álcool ou drogas 
desde o seu último seguimento? I___I___I                                
dias 
 
 [17]. Quantos dias você ficou internado 
(comunidades terapêuticas, clínicas, etc) por 
álcool e drogas desde seu último 
seguimento?  
I___I___I dias 
 
[18]. Quantos dias nos últimos 30 dias você 
apresentou: 

 1. Problemas com álcool I___I___I 

 2. Problemas com drogas I___I___I 

 
Comentários: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 
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 [19].  O quanto você se sentiu incomodado 
ou perturbado nos            
        últimos 30 dias por: 
 1. Problemas com Álcool I___I 

 2. Problemas com Drogas I___I 

 3. Problemas com Tabaco     

 I___I 
 
[20].  Qual a importância para você agora um 
tratamento para: 

 1. Problemas com Álcool I___I 

 2. Problemas com Drogas I___I 

 3. Problemas com Tabaco  I___I 

 ESCORES DE GRAVIDADE DO 
ENTREVISTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[21]. Como você classificaria a necessidade 
do paciente de  
         tratamento para: 

 1. Abuso ou dependência de álcool

 I___I 

 2. Abuso ou dependência de drogas

 I___I 

AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 

As informações acima foram 
significativamente distorcidas por: 

 
[22]. Resposta propositadamente errada do 
paciente?      I___I 

(0) Não (1) Sim 

[23].  Incapacidade de entendimento do 
paciente?        I___I 
 
(0) Não (1) Sim 

 
 

2. SITUAÇÃO ESCOLAR 

 

[1].   Você está na escola?       
        
I___I 
          (0) Não     (1) Sim   
  
 
[2].  Quantos dias você faltou na escola no 
último mês? I__I__I 
 
[3].  Nos últimos 3 meses?  
 I__I__I 
 
[4].  Quantos dias você chegou atrasado na 
escola  no último mês? I__I__I 
         
 
[5].   Nos últimos 3 meses?                               
 I__I__I 
 
[6]. Quantas vezes você foi punido, ou 
qualquer outra medida foi tomada, por razões 
disciplinares último mês (ex:sala do 
diretor/coordenador)          I__I__I 
  
 
[7].  Nos últimos 3 meses?  
 I__I__I 
       
[8].  Quantos dias você foi suspenso (na 
escola no  último mês?    I__I__I 
                         
 
[9].  Nos últimos 3 meses? I__I__I 
 
[10]. Quantos dias você “cabulou” (faltou) às
 aulas no último mês? I__I__I 
           
 
[11]. Nos últimos 3 meses? I__I__I 
 
[12]. Qual foi sua nota média no último 
boletim?   I__I__I 
 
[13]. Em média, quais foram suas notas 
último ano?     I__I__I 
 
[14]. Você participou de alguma atividade 
extracurricular  no último mês?   I__I__I 
          (0) Não    (1) Sim  
   Nota: “participação” refere-se a participação 
ativa do sujeito. 

     
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
DO PACIENTE PARA A QUESTÃO  19/20  
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 

0- nenhum problema; tratamento não indicado 

1- problemas leves; tratamento se necessário 

2- problemas moderados; tratamento indicado 

3- problemas consideráveis; necessita tratamento 

4- problemas graves; tratamento é absolutamente necessário 
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[15]. Você esteve presente em alguma 
atividade extracurricular no último mês?    
I___I 
         (0) Não   (1) Sim 
 
Nota: “esteve presente” refere-se a 
participação passiva do sujeito. 
   

Comentários: 

_____________________________________

_____________________________________

________________________________ 
 
 

   
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DO 
PACIENTE PARA AS QUESTÕES 16 E 17 

   
     
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 
 

 
[16].  O quanto você se sentiu incomodado 
por  causa destes problemas na escola, no 
ultimo mês?           I___I   
          
 
Nota: não inclui problemas de relações 
sociais 
 

 
[17].  Qual a importância para você agora um 
aconselhamento para esses problemas 
escolares?  I___I  
 
ESCORES DE GRAVIDADE DO 
ENTREVISTADOR  
 

   
[18].  Como você classificaria a necessidade 
de um           I___I 
         aconselhamento escolar   
       
  
 
AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 
As informações acima foram 
significativamente distorcidas por: 

[19].   Resposta propositadamente errada do 
paciente?     I___| 

(0) Não (1) Sim 

 

[20].   Incapacidade de entendimento do 
paciente?           I___I 
(0) Não (1) Sim 
 
 
 
Comentários: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___________ 

 

3. EMPREGO/SUSTENTO 

 

(somente pacientes que não sejam 
estudantes, devem ser entrevistados nesta 
seção) 
 
 
[*1].  Educação completada (quantos anos 
estudou e não a idade que  deixou de 
estudar)   

I___I___I         I___I___I 
     anos    meses 
 
2.  Se você não está na escola, quando a 
abandonou? (Ex:saiu da escola há 3 anos) 
I___I___I I___I___I 
     anos   meses 
 
[*3]. Treinamento ou educação técnica 
completada. 

I___I___I I___I___I 
    anos   meses 
  
 
4. Você tem uma profissão ou ocupação? 
I___I 
  (0) Não (1) Sim 
 
Se Sim, 
especifique:___________________________
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

0- nenhum problema; tratamento não indicado 

1- problemas leves; tratamento se necessário 

2- problemas moderados; tratamento indicado 

3- problemas consideráveis; necessita tratamento 

4- problemas graves; tratamento é absolutamente necessário 
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NUMERAÇÃO PARA AS QUESTÕES 5 E 6: 

 

1=trabalhador ou estudante em período integral 

(40h/semana) 

2=trabalhador ou estudante em meio período (horários 

regulares) 

3=meio período (horários irregulares). 

4=desempregado 

 

 
 
 
 
 
 
[ 
 
 
5].  Padrão de emprego no último mês.
 I___I 
 
[6].  Nos últimos 3 meses.  
 I___I 
 
Nota: Se não trabalhou no último mês e/ou 
nos últimos 3 meses, marque N e pergunte a 
questão 17 (ano passado). 
 
7. Quanto tempo durou seu mais longo 
período de emprego no último ano?  
I___I 
       
 
[8].  Quantos dias você foi pago para 
trabalhar no último mês?    I___I___I 
         
 
 
[9]. Nos últimos 3 meses?       I___I___I 
 
 
[10]. Quantos dias você se atrasou para o 
trabalho no último mês? I___I___I 
           
 
[11]. Nos últimos 3 meses?       I___I___I 
 
 
Comentários: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___________ 

 

[12]. Quantos dias você faltou ao trabalho no          
último mês? 
  I___I___I 
 
[13]. Quantos dias você faltou ao trabalho nos          
últimos 3 meses? 
I___I___I 
             

[14]. Quantos dias você faltou ao trabalho 
devido a doença no último mês? 
I___I___I 
          
 
[15]. Quantos dias você faltou ao trabalho 
devido a  doença nos  últimos 3 meses?  
I___I___I 
               
 
[16]. Quantas vezes você foi demitido de um              
trabalho no último mês? I___I___I 
            
 
[17]. Quantas vezes você foi demitido de 
umtrabalho no último ano?  I___I___I 
                           
 
[18]. Quantas vezes você foi dispensado no              
último mês?  I___I___| 
                 
 
[19]. Quantas vezes você foi dispensado nos            
últimos 3 meses?I___I___I 
          
 
                             

   

   
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
DO PACIENTE PARA A QUESTÃO  20/21  
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 

 
 

 
 
[20].  O quanto satisfeito você esteve com 
seu desempenho no trabalho no último 
mês?  I___I 
               
   
 
[21]. O quanto satisfeito você esteve com seu 
desempenho no trabalho no último ano?             
I___I 
  
 
 
[22].  Se desempregado, quantos dias você 
procurou   por um trabalho no último mês? 
I___I___I 
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[23].  Se desempregado, quantos dias você 
procurou   por um trabalho nos últimos 3 
meses? I___I___I 
           
 
[24]. Quantos dias você apresentou 
problemas  de trabalho no último mês? 
I___I___I 
         
 
     
[25]. Quantos dias você apresentou 
problemas  de trabalho nos últimos 3 
meses? |___|___|           
         
 
[26]. Alguém ou alguma agência 
governamental lhe sustenta de alguma 
maneira?(bolsa escola, etc)      I___I 
         
 [27]. Se sim, esta fonte fornece a maioria do 
seu sustento?  I___I       
 
 
[28]. Qual porcentagem de sua renda é 
gerada por atividade ilegal?  I___I                 
 
[29]. Quantas pessoas dependem de você 
para maioria  de sua alimentação, abrigo, 
etc.?I___I 
        
 
 
Comentários: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

   
     

USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DO 
PACIENTE PARA A QUESTÃO  30/31  
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 
 

 

[30]. O quanto você se sentiu incomodado por 
problemas de desemprego no último mês? 
I___I 
           

[31]. Qual a importância para você agora um 
aconselhamento para esses problemas de 
trabalho?      I___I 
  

 ESCORES DE GRAVIDADE DO 
ENTREVISTADOR 

 

 

 

 

 

 

 
 
[32]. Como você classificaria a 
necessidade de um  aconselhamento  
para o trabalho? I___I               

 

 AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 

 As informações acima foram 
significativamente distorcidas por: 

 
[33].  Resposta propositadamente errada do 
paciente?     I___I 

(0) Não (1) Sim 

 
[34].  Incapacidade de entendimento do 
paciente?    I___I 
 
(0) Não (1) Sim 
                        
Comentários: 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

   
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
DO PACIENTE PARA A QUESTÃO  6 a 
11  
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 

0- nenhum problema; tratamento não indicado 

1- problemas leves; tratamento se necessário 

2- problemas moderados; tratamento indicado 

3- problemas consideráveis; necessita tratamento 

4- problemas graves; tratamento é absolutamente necessário 
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4. RELAÇÕES FAMILIARES 

 
[1].  Qual é sua situação de moradia atual?
 I___I 
 
 1. com ambos os pais 
 2. com só um dos pais 
 3. com outros membros da família 
 4. com amigos 
 5. com namorado(a) ou cônjuge  
 6. sozinho 
 7. em ambiente controlado 
 8. situação não estável 
 
[2].  Há quanto tempo você tem vivido nesta 
situação?   
 
                    I___I___I     I___I___I 
                        anos          meses 
 

[3].  Você está satisfeito(a) com esta situação 
de moradia? I___I 
(0) Não (1) Sim  
 
 
 
 
[4].  Você tem apresentado sérios conflitos ou 
problemas com: 
 

      1. mãe    I___I 
      2. pai     I___I 
      3. irmãos               I___I  
      4. outros membros da família  I___I 
      5. responsável    I___I 
 
Nota: registre N quando não há um membro 
da família na categoria (paciente sem irmãos) 
ou quando o paciente não está em contato 
com aquele familiar 
 
[5a].   Quantos dias no último mês?         
   I___I___I 
 
[5b].Quantos dias nos últimos 3 meses?     
   I___I___I    
 
 
 
 
 
 

 
 
6. O quanto você sente que os membros da 
sua família  apóiam/ajudam uns aos outros?
   I___I      
      
7. Com que freqüência os membros da sua 
família brigam ou tem conflitos uns com os 
outros ?I___I 
         
8. Com qual freqüência os membros da sua 
família  participam de atividades conjuntas? 
  I___I 
 
9. O quanto você sente que as regras são                        
cumpridas/obedecidas em sua casa ? 
I___I 
10. O quanto você sente que pode confiar nos 
seus  pais/responsáveis? I___I 
        
 
[11]. O quanto você pode se expressar e ser 
ouvido  na sua família?  
I___I 
        Comentários: 
_____________________________________

_____________________________________

________________________________ 

 

12. Você foi agredido por algum membro da 
sua família  no último mês? 
 I___I 
 
 
[13]. Nos últimos 3 meses?    
I___I 
 
 
[14].  Você teve alguma atividade sexual com 
algum  membro da sua família no último 
mês? (excluindo cônjuges/namorado(a))  
I___I 
          
[15]. Nos últimos 3 meses?                    
I___I 
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[16]. O quanto você se sentiu incomodado por                 
problemas familiares no último mês?I___I 
          
     
  
[17]. Qual a importância para você agora um 
tratamento/  aconselhamento para esses 
problemas familiares?I___I 
   
 

      ESCORES DE GRAVIDADE DO 
ENTREVISTADOR 

 

 

 

[18]. Como você classificaria a necessidade 
de um                  I___I 
          
 

AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 

 
As informações acima foram 
significativamente distorcidas por: 

 

[19]. Resposta propositadamente errada do 
paciente?  I___I 

    (0) Não  (1) Sim  

 
[20].   Incapacidade de entendimento do 
paciente?  I___I 
    (0) Não   (1) Sim 
 
 
Comentários: 
_____________________________________

_____________________________________ 

 
 

 

5. RELACIONAMENTO COM 
PARES/SOCIABILIDADE 

 
 

1. Quantos amigos próximos você tem? 
 I___I___I 
 
 
2. Quantos amigos próximos você tem que 
usam regularmente: 
 
           

 

 

1. Álcool  

            I___I___I  

          2. Tabaco        

 I___I___I 

          3. Maconha   

 I___I___I 

          4. Cocaína   

 I___I___I 

          5. Inalantes (lança-perfume, cola, loló)

 I___I___I 

           6. Outras drogas ilícitas 

 I___I___I 

 
 
3.  Quantos conflitos/discussões sérias você 
teve com  seus amigos no último mês? 
(exclua seu namorado/a)? I___I___I 
       
 
 
4.  Nos últimos 3 meses?                       
I___I___I 
 
 

   
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DO 
PACIENTE PARA A QUESTÃO  5  
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 demais/sempre 

 

 
[5].  Quão satisfeito você está com a 
qualidade  destes relacionamentos com seus 
amigos?  I___I 
  

   
     

   
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
DO PACIENTE PARA A QUESTÃO  16/17  
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 

 
 

0- nenhum problema; tratamento não indicado 

1- problemas leves; tratamento se necessário 

2- problemas moderados; tratamento indicado 

3- problemas consideráveis; necessita tratamento 

4- problemas graves; tratamento é absolutamente necessário 
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[6].   Você tem um namorado/a?   
I___I 
 (0) Não (1) Sim 
 
[7].  Há quantos meses namora esta pessoa?
 I___I___I 
 
 
[8].  Quantos namorados(as) você teve no        
último ano? I___I___I 
      
 
[9].Seu atual namorado(a) usa regularmente:   
(0) Não  (1) Sim        
                   

1. Álcool    I___I  

2. Tabaco                  I___I 

3. Maconha               I___I 

4. Cocaína    I___I 

5. Inalantes (lança-perfume, cola)  I___I 

 6. Outras drogas ilícitas  I___I 

[10]. Número total de conflitos e discussões 
sérias com seu namorado no último mês. 
 
I___I___I 
         
[11]. Nos últimos 3 meses?        

I___I___I 
 
 
Comentários: 
 

 

 

 

     
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
DO PACIENTE PARA A QUESTÃO  12/13 
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 
 

 
[12]. Quão satisfeito você está com a 
qualidade do relacionamento com seu/sua 
namorado(a)?  I___I 
           
 
 
 

[13]. Com quem você passa a maior parte do 
seu  tempo livre?  
I___I 
     
1.Família 
2.Amigos 
3.Gangue 
4.Namorado(a) 
5.Sozinho(a) 
 

   

   
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
DO PACIENTE PARA A QUESTÃO 14/15   
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 

  

 
[14]. O quanto você se sentiu incomodado por 
problemas com amigos  no último mês?I___I 
            
 
[15]. Qual a importância para você agora um 
aconselhamento para esses problemas com 
amigos?I___I 
  
[16].  Como você classificaria a necessidade 
de um  aconselhamento para o 
relacionamento?   
I___I 
  ESCORES DE GRAVIDADE DO 
ENTREVISTADOR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 
 
 As informações acima foram 
significativamente distorcidas por: 

[17].   Resposta propositadamente errada do 
paciente? I___I 

(0) Não (1) Sim 

[18].   Incapacidade de entendimento do 
paciente? I___I 
(0) Não (1) Sim 

0- nenhum problema; tratamento não indicado 

1- problemas leves; tratamento se necessário 

2- problemas moderados; tratamento indicado 

3- problemas consideráveis; necessita tratamento 

4- problemas graves; tratamento é absolutamente necessário 
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Comentários: 

_________________________________________

_________________________________________

__________________ 

 

 
6. SITUAÇÃO LEGAL 

 

1. Esta admissão foi imposta ou sugerida pelo 
sistema de   justiça criminal? (juiz, liberdade 
condicional/vigiada, etc)?   I___I 
   
(0) Não    (1) Sim 
 
[2]. Você está em liberdade 
condicional/vigiada?   I___I 
 
(0) Não    (1) Sim 
 
[*3]. Quantas vezes na sua vida você foi 
acusado e/ou preso por algum crime?  
I___I___I 
         

Qual acusação Idade 

  

  

  

  

 
 
[*4]. Quantas destas acusações resultaram 
em   sentenças/condenações?   
I___I___I  
          
 
[5].  Quantas vezes na vida você foi preso, 
colocado  em um centro de detenção para 
jovens? 
 I___I___I 
  
[6]. Quanto durou sua última prisão?(registre 
N= se não se aplica) 
 I___I___I 
 [7].  Pelo que foi acusado?  (em caso de 
múltiplas acusações marque as mais sérias; 
N= não se aplica) 
I___I 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

 

[8].  Atualmente você está aguardando 
acusações, julgamento ou sentenças? I___I 
        
  (0) Não    (1)  Sim  
 
[9].  Pelo que foi acusado? (em caso de 
múltipla acusações marque as mais sérias; 
N= não se aplica) 
 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

 

Comentários: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________ 

[10]. Quantos dias no último mês  você foi 
detido ou preso?             
dias  I___I___I 
            
 
[11]. Quantos dias no último mês  você se 
envolveu  em atividades ilegais visando lucro? 
dias I___I___I 
         
 

    
    USE A ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
DO PACIENTE PARA A QUESTÃO  12/13  
 0  não/nada  1    um pouco  2 
moderadamente  3 muito 4 
demais/sempre 

 
 

 
[12]. Quão sério você acredita ser seus 
problemas com a lei   (exclua problemas civis)  
I___I 
          
 
[13]. Quão importante é para você agora o 
aconselhamento ou encaminhamento para 
estes problemas com a lei?  I___I 
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ESCORES DE GRAVIDADE DO 
ENTREVISTADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14]. Como você classificaria a necessidade 
do paciente de um aconselhamento ou 
serviço legal? I___I                     

 
AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 
 
 As informações acima foram 
significativamente distorcidas por: 

[15].  Resposta propositadamente errada do 
paciente? I___I 

(0) Não (1) Sim 

[16].  Incapacidade de entendimento do 
paciente? I___I 
(0) Não (1) Sim 
 
 
Comentários: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

7. SITUAÇÃO PSIQUIÁTRICA 
 

[*1]. Quantas vezes você foi tratado por 
algum problema psicológico     ou emocional 
(não inclui aconselhamento por problemas de 
uso  de substância, emprego ou familiar)? 

 1. no hospital (internado) 

 I__I__I 

 2. em consultório/clínica (ambulatório)

 I__I__I 

 3. total 

           I__I__I 

 
 
Você teve um período significativo (que 
não seja um resultado direto do uso de 
drogas ou álcool) no qual você:  
 

(0) Não   (1) Sim 
 
 
 
[2].  apresentou depressão grave I___I 
  
[3].  apresentou ansiedade ou tensão grave 
I___I 
 
[4].  apresentou delírios  I___I 
  
[5].  apresentou alucinações I___I 
   
[6].  apresentou problemas de compreensão, 
concentração ou memória I___I   
 
[7]. apresentou problemas em controlar 
comportamento violento I___I 
           
 
[8].  apresentou pensamentos sérios sobre 
suicídio I___I 
 
[9].  tentou suicídio I___I 
 
[10]. Você tomou alguma medicação prescrita 
devido a  algum problema psicológico/ 
emocional? I___I 
 
 [11]. Quantos dias no último mês você 
apresentou  estes problemas psicológicos ou 
emocionais?I___I___I 
          
  
 
 

[12].  O quanto você tem se sentido 

incomodado com este problemas psicológicos 

ou emocionais no último mês?I___I 
       
 
[13].   Quão importante é para você agora um 
tratamento  para estes problemas 
psicológicos?I___I 

 
 
 

 

0- nenhum problema; tratamento não indicado 

1- problemas leves; tratamento se necessário 

2- problemas moderados; tratamento indicado 

3- problemas consideráveis; necessita tratamento 

4- problemas graves; tratamento é absolutamente necessário 
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OS ITENS SEGUINTES DEVEM SER 
PREENCHIDOS 

 PELO ENTREVISTADOR 
 
Durante a entrevista o paciente esteve:        
(0) Não  (1) Sim 
 
[14].  claramente depressivo/retraído 
 I___I 
 
[15].  claramente hostil  
 I___I 
 
[16].  claramente ansioso/nervoso  
 I___I 
 
[17]. apresentando problemas com a 
percepção da realidade,  distúrbios de 
pensamentos,  pensamento paranóico 
 I___I 
    
    
[18].  apresentando problemas de 
compreensão, concentração, memória  
            I___I 
 
[19]. apresentando pensamentos suicidas 
 I___I 
 

 
        ESCORES DE GRAVIDADE DO 
ENTREVISTADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 
[20]. Como você classificaria a necessidade 
do paciente de um tratamento psiquiátrico ou 
psicológico?                                                      
I___I 
          
AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 
 
 As informações acima foram 
significativamente distorcidas por: 

[15].   Resposta propositadamente errada do 
paciente? I___I 

(0) Não (1) Sim 

[16].   Incapacidade de entendimento do 
paciente? I___I 
(0) Não (1) Sim 

 
Comentários: 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

 

. 

0- nenhum problema; tratamento não indicado 

1- problemas leves; tratamento se necessário 

2- problemas moderados; tratamento indicado 

3- problemas consideráveis; necessita tratamento 

4- problemas graves; tratamento é absolutamente necessário 
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Anexo7 

Ficha de dados sociodemográficos 

 

FICHA DE REGISTRO DE DADOS      DATA:__/__/__ 

   

   9 ou 99  não se aplica/não tem o dado/não respondeu 

 

A) DADOS SOCIO- DEMOGRÁFICOS 

 

Idade: 

A1. Estado Civil  1 Solteiro  2 Casado  3 Outros   |__| 
  

A2. Defasagem escolar 0 sem defasagem 1 1 a 2 anos  2 ≥ 3        |__| 

 

A3. Escala Sócio-Econômica (ABIPEME)              |__| 

CRITÉRIO 

ITEM Não tem 1 2 3 4 5 6 ou 

+ 

 

TV 

Rádio 

Banheiro 

Automóvel 

Empregada 

Aspirador 

Máq. Lavar 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

2 

1 

2 

4 

6 

5 

2 

 

4 

2 

4 

8 

12 

5 

2 

 

6 

3 

6 

12 

18 

5 

2 

 

8 

4 

8 

16 

24 

5 

2 

 

10 

5 

10 

16 

24 

5 

2 

 

12 

6 

12 

16 

24 

5 

2 
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Instrução do chefe da família_____________________PONTOS 

Analfabeto / primário incompleto...............................................0 

Primário completo / ginasial incompleto....................................1 

Ginasial completo / colegial incompleto....................................3 

Colegial completo / superior incompleto...................................5 

Superior completo....................................................................10 

 

 

Classificação:   Classe  Pontos 

         A....................... 35 ou mais 

         B....................... 21 a 34 

         C....................... 10 a 20 

         D....................... 5 a 9 

         E....................... 0 a 4 

 

  B) DADOS DE REFERÊNCIA (no caso de estar em tratamento) 

 

B1. De quem foi a iniciativa 1 Própria 2 Outros |__| 

 

B2. Se encaminhado 1 Familiares   2 Amigos  |__| 

    3 Clientes   4 Serviço Saúde, Médico 

    5 Trabalho   6 Escola 

    7 Autoridade Legal  8Outros_____________ 
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C) HISTÓRIA DE USO DE DROGAS NA FAMÍLIA 

(0) Sem uso             (1) Uso Social                 (2) Uso com problemas 

 

C1. ÁLCOOL 

A- Pai................................................................................................ |__| 

B- Mãe.............................................................................................. |__| 

C- Irmãos.......................................................................................... |__| 

D- Primos ou outros parentes........................................................... |__| 

  

C2. DROGAS 

 A- Pai................................................................................................ |__| 

B- Mãe.............................................................................................. |__| 

C- Irmãos.......................................................................................... |__| 

D- Primos ou outros parentes........................................................... |__| 

E- Especificar qual droga usada:_____________________________ 
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ABSTRACT 

Rationale: Given the large number teenagers using alcohol and other drugs, 

screening tools are necessary to assess drug use and the presence of 

problems associated aiming an appropriate planning for prevention, intervention 

or treatment strategies. Objective: The objective of this study was to assess, in 

a sample of Brazilian teenager, the concurrent validity and to evaluate the 

internal consistency of the Brazilian Portuguese version of the WHO ASSIST 

(Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test) instrument, 

already used in adults. Method:  A hundred eighty three teenagers between the 

ages of 11 to 19 years were interviewed. Ninety were not users (or occasional 

users) and 93 met criteria for drug use or addiction. Besides the ASSIST, two 

other instruments, CIDI (Composite International Diagnostic Interview) and 

TEEN-ASI (Addiction Severity Index - for teenagers), were used as gold 

standards. We calculated the sensitivity, specificity, negative and positive 

predictive values for screening of each drug risk use/dependence. Internal 

consistency was assessed by Cronbach´s alpha and the agreement among the 

instruments was analyzed by kappa index. Results: The instrument reliability 

was considered good (Cronbach´s alpha: 0.81 for tobacco, 0.78 for alcohol, 

0.82 for marijuana and 0.83 for cocaine). The agreement between ASSIST - 

CIDI and ASSIST - TEEN-ASI was evaluated by kappa indexes which ranged 

from satisfactory (64% for alcohol) to very good (93% for marijuana). Sensitivity 

values ranged from 61% for alcohol to 100 % for tobacco, while specificity 

ranged from 76% to 99% for other drugs. Conclusions: ASSIST performance 

as screening tool for use of risk/dependence on drugs by teenagers presented 

reasonable psychometric values. It can be administered for early detection of 

tobacco, marijuana and cocaine/crack use in this specific population. However, 

sensitivity for alcohol use was relatively low, suggesting that further adjustments 

are required on the ASSIST cut-off points for alcohol.     

Key-Words: 1. Adolescent. 2. Alcoholism. 3. Tobacco. 4. Street drugs. 5. 
Validation studies. 


