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RESUMO 

De Freitas Andrade, Cintia. Avaliação de traços de personalidade como 

preditores do uso precoce de álcool e outras substâncias em escolares de 

Niterói. 2018. Tese (Doutorado em ciências biomédicas) – Programa de Pós-

Graduação em Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2018. 

No Brasil cerca de 5% dos estudantes experimenta alguma droga antes dos 10 anos 

de idade e 42,8% dos estudantes entre 16-18 anos relatou já ter feito uso de alguma 

substância psicoativa. Importantes modificações em estruturas cerebrais e sistemas 

de neurotransmissão ocorrem na adolescência e podem ser afetados pelo uso de 

drogas. Este estudo objetivou determinar correlações doSubstance Use Risk 

ProfileScale (SURPS) com o uso de substâncias de abuso e outros comportamentos 

de risco em adolescentes de Niterói/RJ. Foi realizado corte transversal com alunos 

de duas escolas e uma delas foi seguida por 12 meses. Os participantes tinham 

entre 11 e 17 anos e estudavam em escolas públicas. Os desfechos estudados 

foram experimentação de álcool, de tabaco e de maconha, e envolvimento em 

situações de risco. Foi encontrada relação positiva entre experimentação de álcool e 

as escalas de impulsividade, desesperança, busca de sensações e com o valor total 

do SURPS; a escala de desesperança e a experimentação de tabaco; o uso de 

maconha e a escala de busca de sensações; e desta com comportamentos de risco 

no último mês. Os resultados apontam ainda para a associação entre o valor total do 

SURPS e a experimentação de álcool nos próximos 12 meses. Os dados 

encontrados são compatíveis com os achados de grandes estudos prospectivos 

realizados nesta mesma faixa etária em outras culturas e endossam a existência de 

uma relação entre os escores do SURPS e o início de uso de substâncias, mais 

especificamente, álcool, tabaco e maconha, ainda na adolescência. Adicionalmente, 

o estudo aponta para uma relação entre essas mesmas escalas e o número de 

comportamentos de risco com os quais o adolescente se envolveu no último mês. 

Palavras-chave: Uso de drogas, Comportamento de risco, SURPS, 

Adolescência. 
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ABSTRACT 

De Freitas Andrade, Cintia. Evaluation of personality traits as predictors of 

the early onset of alcohol and other substances in schoolchildren in Niteroi. 

2018. Thesis (Doctor in biological sciences) – Universidade Federal Fluminense, 

Niteroi, 2018. 

InBrazil,about5%ofstudents begins drugs usebefore10 yearsofage and42.8% 

between 16-18 reports that they have tried some substance. The Central Nervous 

System is not yet fully developed in adolescence and the use of substances in this 

moment can lead to dangerous consequences. This study aimed to determine 

correlations between the Substance Use Risk Profile (SURPS), the use of drugs 

and other risk behaviors in adolescents of public schools in Niteroi / RJ. This is a 

longitudinal study with 12 months follow-up and its outcomes include alcohol, 

tobacco and marijuana use, as well as involvement in risk situations. These data 

show a positive relationship between alcohol experimentation and the scales of 

Sensation Seeking,Hopelessness, and Impulsivity and also with the total score for 

the SURPS; between the Hopelessness scale and tobacco experimentation; the 

Sensation Seeking scale and the experimentation of marijuana; and between 

Sensation Seeking and Impulsivity and the number of risk behaviors assumed in the 

last month. Additionally, this data support that SURPS accurately predict the onset of 

alcohol use until the next 12 months. This is compatible with the findings of large 

prospective studies conducted in adolescents in other cultures and endorsed the 

existence of a relationship between the SURPS scores and the beginning of 

substance use, specifically alcohol, tobacco and marijuana, in adolescence. 

Additionally, this study points to a relationship between these scales and the number 

of risk behaviors assumed in the last month. 

Keywords: drug use, risk behavior, SURPS, adolescence. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história das drogas se confunde com a história da própria humanidade. 

Desde a pré-história, membros das mais diversas culturas humanas utilizam 

substâncias extraídas de plantas e de animais para obter seus efeitos psicoativos. 

Para cada cultura, seu uso era revestido de diferentes propósitos, seja como parte 

de rituais religiosos, como substâncias medicinais ou com fins recreativos. O uso do 

ópio, por exemplo, vem sendo registrado por diversos povos, desde os sumerianos, 

em 3000 a.C. Já o álcool, cuja utilização também remonta à pré-história, teve seu 

uso medicinal reportado pelos mesopotâmios em 2200 a.C. Na América pré-

colombiana, vários tipos de tabaco eram utilizados com finalidades medicinais, 

religiosas e recreativas; e os estimulantes, como a coca, foram usados em diferentes 

continentes com objetivo de aumentar a energia e diminuir a fome. Há evidências 

ainda de que vários desses povos já tinham conhecimento de possíveis efeitos 

deletérios dessas substâncias, correlacionando-os à dose ou à frequênciade uso 

(Escohotado, 1994; Richardsonetal., 2012). 

1.1 Panorama atual do uso de drogas 

Em 2010 oUnited Nations Office onDrugsand Crime (UNODC) estimou 

que230 milhões de pessoas consumiram substâncias consideradas ilícitas pelo 

menos uma vez ao longo daquele ano. Constatou ainda que 27 milhões delas faziam 

uso abusivo ou eram dependentes de alguma dessas substâncias(UNODC, 2012). 

Frequentemente o primeiro contato com essas substâncias acontece ainda na 

passagem da infância para a adolescência. De fato, a idade de experimentação de 

álcool nos Estados Unidos tem se tornado cada vez menor nas últimas quatro 

décadas e, atualmente, é de 12 anos em média(Johnstonet al., 2012); sendo que 

mais de 50% dos estudantes do que corresponde ao ensino médio brasileirojá 

consomem álcool pelo menos uma vez ao mês; e 31% atingem a embriaguez pelo 

menos uma vez, mensalmente(Lowinson, 1997). No Brasil, o padrão de consumo 

entre os jovens mudou bastante ao longo dos anos, sendo que os estudos da 

década de 80 não mostravam perfil alarmante de uso entre os 

estudantes(Morgadoet al, 1983). No entanto, desde 1987têm sido feitos 

regularmente levantamentos populacionais nessa faixa etária pelo Centro Brasileiro 
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de Informações sobre as Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de São 

Paulo (CEBRID) e são encontradas taxas crescentes de consumo, alertando para a 

necessidade de medidas específicas para esta população.  No último levantamento, 

realizado em 2010 com crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares 

das 27 capitais do país, observou-se, pela primeira vez, queda de algumas dessas 

taxas que, no entanto, se mantém em níveis preocupantes. Cerca de 5% dos 

estudantes inicia a experimentação de drogas ainda antes dos 10 anos de 

idade(Carliniet al., 2010)e ouso na vida de drogas em geral foi relatado por 10,4% 

dos alunos com 10-12 anos; 22,5% dos de 13-15 anos e 42,8% dos entre 16-18 

anos. Índices que merecem atenção, principalmente se levarmos em conta os 

desdobramentos e implicações do início precoce do uso de substâncias.  

1.2 Impacto do uso de substâncias na adolescência 

Adolescentes são um grupo de grande vulnerabilidade, em cujas vidas o 

impacto das mudanças fisiológicas e psicossociais do uso de substâncias 

psicoativas pode ter maior repercussão que em outros estágios do amadurecimento. 

Esse efeito está diretamente relacionado ao fato de que os cérebros de 

crianças e adolescentes ainda não estão completamente maduros, estando mais 

sujeitos ao fenômeno conhecido como neuroplasticidade, sendo que algumas áreas 

consolidam sua maturação antes de outras. Os dois circuitos cerebrais mais 

implicados na dinâmica do uso de drogas são o Sistema de Recompensa e o córtex 

pré-frontal.  O Sistema de Recompensa, que é evolutivamente mais antigo que as 

regiões corticais e tem relação com o Sistema Nervoso Autonômico, está implicado 

em certos comportamentos necessários à sobrevivência, como a busca por alimento 

e por sexo, bem como por todos os comportamentos ligados ao prazer hedônico. 

Normalmente este circuito já atingiu a maturidade ao final da infância e é através 

dessa via que todas as atividades que levam a sensações prazerosas, medeiam, em 

última instância, a liberação de dopamina em fendas sinápticas de regiões 

específicas. Já o córtex pré-frontal, responsável por analisar situações, ponderar e 

tomar decisões, evitando o comportamento impulsivo, permanece imaturo até que o 

indivíduo atinja a segunda década de vida. Com relação aos sistemas de 

neurotransmissão, o que vemos é uma maturação do sistema dopaminérgico que 

antecede à do sistema serotoninérgico. Nesse contexto, o adolescente encontra-se 
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especialmente vulnerável, com grande propensão aos comportamentos impulsivos e 

escolhas motivadas pela possibilidade de prazer e recompensa rápida, com pouca 

ponderação a respeito das consequênciasem longo prazo(Robertson et al., 2003; 

Stahl, 2009).Como a liberação de dopamina produzida pelas drogas de abuso é 

significativamente mais intensa que a desencadeada por eventos prazerosos 

cotidianos, o sistema de recompensa passa a reconhecer e buscar essas 

substâncias. 

O ato impulsivo da experimentação pode, com a repetição, tornar-se 

atocompulsivo, sobre o qual já não se exerce a adequada deliberação e 

controle(Stahl, 2009). Assim, com um sistema de recompensa hiperestimulado, o 

desequilíbrio entre seu papel e o do córtex pré-frontal torna-se mais marcado, 

influenciando o direcionamento da maturação e aumentando a propensão a 

comportamentos impulsivos em geral ao longo da vida(Andersen e Teicher, 2009). 

(Ellicksonet al.,2003) acompanhando um total de 13792 crianças americanas 

por um período de 16 anos concluiu que o consumo precoce de álcool, assim como 

sua experimentação, aumentavam as chances de apresentar mau desempenho 

acadêmico, uso de substâncias, e comportamento delituoso em idades 

subsequentes.  

Para os adultos jovens, ter sido um usuário precoce de álcool esteve 

associado com problemas trabalhistas, uso abusivo de outras substâncias e 

comportamento violento e contraventor.Além disso, foi observado menor índice de 

matrimônios, e maiores índices de divórcios e abortamentos entre adultos que 

iniciaram uso de substâncias na adolescência(Kandelet al., 1986). 

Outro estudo, desta vez com adolescentes dinamarqueses, acompanhou 729 

adolescentes dos 15 aos 19 anos e concluiu que o uso de álcool aos 15 anos 

predizia o uso semanal e em quantidades excessivas 4 anos depois; e que beber na 

adolescência pode ter implicações na frequência e quantidade de uso na vida 

adulta(Andersenet al., 2003). 

(Tapertet al., 2002)seguiram jovens usuários de substâncias e seus controles 

realizando testagens neuropsicológicas seriadas ao longo de oito anos. Neste 

estudo observaram que tanto o uso quanto a abstinência interferem com parâmetros 
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cognitivos, sendo que o uso intenso está ligado a dificuldades de aprendizado, 

atenção e retenção de informações; enquanto a abstinência delas levaria a prejuízos 

da função visuo-espacial. 

Embora a experimentação de álcool e de outras drogas seja um 

comportamento muito comum durante a adolescência, apenas uma pequena parcela 

desses indivíduos chegará a fazer uso problemático dessas substâncias. Identificar 

os indivíduos sob risco aumentado desse comportamento é fundamental quando se 

pretende implementar programas de prevenção mais eficazes (Hartel e Glantz, 

1999). 

1.3 Fatores de risco para o uso de substâncias 

 Vários fatores de risco para o uso de drogas estão bem estabelecidos e, em 

geral, a chance de se tornar dependente de alguma delas está relacionado ao 

número e tipo de fatores protetores e de risco (Willset al., 1996). Os fatores de risco 

para uso de substâncias podem ser divididos em três categorias: genéticos; do meio 

ambiente e individuais.  

Fatores genéticos podem influenciar tanto o comportamento de busca quanto 

o uso abusivo de álcool, cannabis, tabaco e outras drogas e os estudos com gêmeos 

ajudaram a mostrar essa relação (Loxley et al., 2005; Lynskeyet al., 2002). 

Entre os determinantes do meio ambiente, a influência dos pares e o controle 

parental parecem ser dois dos fatores mais importantes, sendo que o engajamento 

em um grupo que encoraja o uso aumenta as chances do consumo precoce; 

enquanto estar inserido em uma família com regras claras de conduta e saber que 

está sendo observado pelos pais, as diminui. A disponibilidade da droga na 

vizinhança ou nas proximidades da escola; exposição à violência física ou 

emocional; além da convivência familiar com usuários de drogas, também provaram 

ter papel importante.(Jessor e Jessor, 1977). 

Fatores individuais como doenças psiquiátricas - principalmente depressão, 

transtornos ansiosos e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - estão 

implicados nesta propensão(Sussmanet al., 2008). 
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Ainda entre os determinantes individuais, o papel dos traços de personalidade 

também está bem estabelecido(CaspI et al., 1996; Chassinet al., 2002), acreditando-

se que eles possam mediar a relação entre fatores genéticos e o uso de 

substâncias(Laucht et al., 2007). 

Determinados traços de personalidade podem ter relação com parâmetros da 

adição a substâncias, como a droga de escolha(Gerraet al., 2008) e a motivação 

para o uso (Comeauet al., 2001), configurando-se como um alvo promissor quando 

se pretende estruturar programas de prevenção mais específicos.  

1.4 Programas de prevenção ao uso de substâncias 

A adolescência é uma fase crítica em termos de aquisições sociais e 

emocionais e a transição para a idade adulta é de grande vulnerabilidadea 

comportamentos de risco, incluindo o uso de substâncias (Andrewset al., 2001). 

Não por acaso, há um crescente interesse no desenvolvimento de programas 

de prevenção ao uso de substâncias entre adolescentes. Estratégias de prevenção 

podem ser desenhadas para o contexto comunitário, familiar ou escolar e uma 

recente revisão da literatura concluiu que a ação nas escolas tem se mostrado a 

mais promissora para a prevenção do uso tanto de álcool quanto de outras 

drogas(Emmerset al., 2015). A abordagem em escolas mostra-se promissora por um 

conjunto de fatores, incluindo o fato de que em diversos países, e também no Brasil, 

a matrícula das crianças em uma unidade de ensino é obrigatória entre osquatro e 

os dezessete anos de idade, tornando possível acessar amplamente os indivíduos 

dessa faixa etária sem um aumento significativo de custos. 

Programas de prevenção podem ainda ter abordagens universais ou 

específicas (Offord et al., 2000). As universais são formuladas para contemplar todo 

o contingente daquela localidade, por exemplo, todos os alunos de uma determinada 

escola, atingindo indistintamente indivíduos de alto e baixo risco. É centrada em 

esclarecer os jovens a respeito das consequências danosas do uso indevido, 

fortalecer genericamente as habilidades de enfrentamento ao uso e melhorar a 

relação interpessoal com os pares, diminuindo os efeitos da superestimação dos 

níveis de uso destes, já que esta costuma levar a um aumento de consumo dos 

outros indivíduos daquele grupo(Wild, 2002). 
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As abordagens específicas, ao contrário, usam diferentes critérios para 

selecionar indivíduos de alto risco para os comportamentos de uso e abuso, 

formando grupos de intervenção direcionados às características daqueles mais 

vulneráveis e focando sua atuação sobre eles (Conrodet al., 2006).  

Atualmente, grande parte dos programas centrados em escolas usa 

abordagens universais, no entanto, há vasta evidência de que os programas de 

abordagem universal, mesmo nas escolas, têm poder limitado(Faggianoet al., 2014; 

Foxcroft e Tsertsvadze, 2011). Alguns protocolos mostraram-se eficazes para 

desfechos específicos, como redução de incidência de embriaguez e 

bingedrinking(Foxcroft e Tsertsvadze, 2012), mas outros se mostraram até mesmo 

iatrogênicos, como o The AdolescentSubstance Abuse PreventionStudy, que em 

2009 encontrou resultados negativos na prevenção do uso de álcool e tabaco ao 

longo dos cinco anos de seguimento em jovens que nunca haviam tido contato com 

as substâncias(Slobodaet al., 2009). Além disso, a abordagem universal demanda 

tempo e recursos, em geral ao menos 12 sessões com cada grupo, sendo difíceis de 

implementar(Faggianoet al., 2014). 

 Embora sejam implementados menos frequentemente, há evidências de que 

estratégias mais seletivas tenham melhores resultados, com um maior impacto em 

termos de saúde pública(Willenbring, 2013). Outra vantagem é que, por se tratar de 

grupos menores, os recursos disponíveis, em geral limitados, são alocados de forma 

mais precisa. Além disso, atendem as necessidades do grupo de interesse, atuando 

no processo etiológico implicado.O pequeno número de programas baseados nessa 

estratégia pode ser explicado pela dificuldade em identificar consistentemente esses 

grupos de risco e estabelecer estratégias adequadas e custo-efetivas para a 

intervenção em cada grupo(Offord, 2000). 

Os transtornos por uso de substâncias, embora sejam frequentemente 

tratados como um constructo homogêneo, apresentam-se clinicamente de forma 

bastante variada(Hesselbrock e Hesselbrock, 2006). Parâmetros como idade de 

início, comorbidades, história familiar, motivação para o uso e perfil de 

personalidade podem diferenciar grupos de usuários, embora os sistemas 

diagnósticos atuais não os considerem para fins nosológicos. Considerando a 

importância dessa diferenciação, vários grupos de pesquisa têm tentado estabelecer 
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subgrupos que auxiliem no entendimento da natureza e etiologia do transtorno, além 

de guiar o tratamento(Babor e Caetano, 2006).Duas das classificações mais 

conhecidas são as de Cloninger e a de Babor, ambas alocando usuários de álcool 

em subgrupos dicotômicos. Embora muito conhecidas, essas classificações falham 

em demonstrar relação entre seus subtipos e implicações práticas nos desfechos do 

transtorno(Babor e Caetano, 2006; Hesselbrock e Hesselbrock, 2006). Nesse 

contexto, as dimensões de personalidade são uma aposta promissora, já que têm se 

mostrado úteis na diferenciação de grupos de risco para o uso de 

substâncias(Conrodet al., 2000; Sheret al., 2005), explicando o surgimento recente 

de programas de prevenção seletivos baseados em traços de personalidade.  

O principal deles, nomeado Preventure, foi o único a se mostrar capaz de 

prevenir o aumento do uso abusivo de álcool e outras drogas em estudos 

randomizados e controlados no Canadá e no Reino Unido(Conrodet al., 2006; 

Conrodet al., 2010; Conrodat al., 2008). Trata-se de uma intervenção breve, 

consistindo de duas sessões de 90 minutos realizadas na própria escola porum 

facilitador e um co-facilitador treinados. A triagem é realizada utilizando-se 

oSubstance Risk Profile Scale(SURPS), que separa o grupo de risco em quatro 

categorias específicas, cada uma recebendo diferentes intervenções. 

1.5 Substancerisk profile scale 

 O SURPS é um instrumento de avaliação de traços de personalidade 

construído incorporando itens específicos de diversas escalas anteriores. Elaborado 

com intuito de reunir em um único questionário as dimensões de personalidade 

impulsividade, busca de sensações, sensibilidade à ansiedade e desesperança, que 

são as mais implicadas nos desfechos relacionados ao uso de substâncias.De 

fato,traços como propensão à ansiedade, propensão à depressão, 

impulsividade/dependência de recompensa e busca de sensações provaramem 

diversos estudos estar associadas amaior inclinação ao uso de drogas(Comeauet 

al., 2001), padrões problemáticos de uso(Caspi et al., 1996) e também 

suscetibilidade diferenciada a reforços positivos e negativos, que são os dois 

principais tipos de reforços envolvidos nesse comportamento(Brunelleet al., 2004). 
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 A busca de sensações e impulsividade são processos motivacionais 

distintos externalizados em uma dimensão mais ampla da personalidade, a via 

desinibitória. A busca de sensações, caracterizada pela busca de emoções novas e 

intensas, vem sendo correlacionada com aumento do risco de uso de substâncias e, 

no caso do álcool, com motivações que envolvem aumento de sensações 

prazerosas(Comeauet al., 2001). A impulsividade, quando definida como 

incapacidade para controlar comportamentos baseado em possibilidade de 

recompensa e/ou punição, também é capaz de auxiliar na distinção de padrões de 

consumo(Conrodet al., 2000).  

 Já os constructos ansiedade e desesperança, considerados traços de 

personalidade neurótica, têm sido implicados no consumo de álcool e ansiolíticos 

através de processos de reforço negativo (Comeauet al , 2001). 

 Através do SURPS, as quatro dimensões podem ser avaliadas simultânea e 

independentemente, o que representa vantagem em relação aos instrumentos 

disponíveis até então. Para avaliação dos 4 traços seria necessária a aplicação de 3 

instrumentos distintos, com um gasto de tempo considerável, além do viés de 

analisar separadamente escalas que foram testadas para uma análise em conjunto. 

Além disso, por mais que as escalas anteriores avaliassem os constructos de 

personalidade de forma mais ampla, a avaliação mais específica destes pontos, no 

que diz respeito ao consumo de substâncias, pode ser mais relevante (Woicik et al., 

2009). 

Com 23 quesitos, a versão atual do SURPS é uma escala likertcomposta por 

frases de fácil compreensão, as quais devem ser respondidas de forma objetiva, 

marcando uma de quatro alternativas que vão de “concordo totalmente” a “descordo 

totalmente”. É formada por quatro sub escalas: Introversão / Desesperança (H), que 

reflete uma visão negativa do indivíduo sobre si mesmo e está representada no 

questionário por 7 quesitos, com afirmações como "Eu sinto que eu sou um 

fracasso”; o segundo, Sensibilidade à ansiedade (AS), pode estar ligado ao uso de 

substâncias com propriedades ansiolíticas e, no SURPS, aparece em 5 afirmações 

como "Eu fico assustado(a) quando experimento sensações corporais diferentes"; O 

terceiro é a Busca de Sensações (SS), relacionado ao comportamento de busca por 

emoção e perigo, e está representado em 6 itens a exemplo de "Eu gosto de fazer 



9 

 

 

coisas que me assustam um pouco"; e, por fim, Impulsividade (IMP), caracterizado 

por um resposta rápida às pistas para o potencial de recompensa e uma tolerância 

mínima para as emoções negativas e pesquisada através de 5 itens como "eu 

costumo agir sem parar para pensar". Uma pontuação elevada reflete uma maior 

probabilidade da presença de um determinado fator de personalidade(Canfield at al., 

2015; Woicik et al., 2009). 

 Desde sua publicação, muitos estudos têm sido conduzidos utilizando o 

SURPS em variados contextos e testando suas propriedades. Sua validade e 

confiabilidade foram testadas inicialmente na população norte-americana, mas têm 

sido realizados estudos em populações com outras línguas e culturas, entre elas 

para o coreano (Salibaet al., 2014), uma população do Sri Lanka (Chandrikaet al., 

2009), de Hong Kong (Siu, 2011), uma população de língua francesa moradora de 

Quebec(Castonguayet al., 2013), para as três principais línguas da África do 

Sul(Omiya et al., 2015), e também para o português(Canfieldet al, 2015). Em todos 

esses estudos transversais o instrumento se mostrou válido para detectar os traços 

de personalidade associados a uso abusivo de substâncias, tanto em populações de 

jovens quanto de adultos. Foi também estabelecida sua validade em populações 

clínicas e não-clínicas(Conrodet al, 2008).  

No Brasil, o único estudo realizado com o instrumento avaliou as propriedades 

psicométricas de uma versão traduzida para o português utilizando uma amostra de 

brasileiros residentes em Porto Alegre, na região Sul do país, e outra de brasileiros 

residentes no Reino Unido. Incluiu um total de 325 pessoas com idade média de 

27,8 anos. Secundariamente avaliou a associação dos escores das escalas do 

SURPS com a frequência de uso das principais drogas de abuso disponíveis em 

nosso meio, sendo que para esta análise o número de participantes considerados foi 

de 270 indivíduos. Este estudo concluiu que a versão traduzida e adaptada para o 

português apresentava validade e confiabilidade semelhantes à original, sustentando 

sua validade transcultural, assim como já havia acontecido em outras línguas; além 

de endossar a existência de associações entre os valores das escalas e uma 

frequência aumentada de uso de determinadas substâncias(Canfieldet al., 2015). 

De fato, vários estudos têm encontrado relação entre as escalas do SURPS e o 

uso de determinadas substâncias. Assim, pesquisas anteriores mostraram que 



10 

 

 

aqueles com altos índices na escala busca de sensações têm mais chance de 

consumir bebidas alcóolicas que a população em geral, iniciando esse consumo 

mais precocemente (Castellanoset al., 2013; Kranket al., 2011; Malmberg et al., 

2010); além disso, também estão sob risco aumentado de começar a fumar na 

adolescência e manter este uso (Malmberget al., 2010), e de consumir maconha 

(Jurket al., 2015). 

Altos índices de sensibilidade a ansiedade e desesperança também estiveram 

associados a um maior consumo de álcool(Krank et al., 2011; Malmberget al., 2010), 

sendo que alguns estudos encontraram que pontuações elevadas na escala H do 

SURPS estão implicadas ainda com a iniciação precoce, tanto de álcool, quanto de 

tabaco (Malmberget al., 2010; Malmberget al., 2012) e que a escala AS estaria 

relacionada também ao maior uso de sedativos e tabaco(Stewart e Kushner, 2001).  

Já a pontuação na escala de impulsividade teria relação com taxas aumentadas 

tanto de uso de álcool quanto de outras drogas, incluindo os estimulantes como a 

cocaína(Kotov et al., 2010; Krank et al., 2011). 

Nossa hipótese é de que, à semelhança do que ocorreu para essas amostras, 

em nosso estudo uma pontuação alta nessas quatro escalas esteja associada a 

desfechos negativos em relação ao uso de substâncias. Mais especificamente, 

esperamos que, numa população de adolescentes, os escores de busca de 

sensações estejam ligados ao consumo de álcool, cigarro e maconha; a escala de 

desesperança se correlacione com o consumo de álcool e tabaco; que os níveis de 

sensibilidade a ansiedade tenham relação com o uso de álcool, tabaco e de 

sedativos; e ainda que os níveis pontuados na escala de impulsividade sejam 

maiores em indivíduos usando álcool e estimulantes. 

De acordo com nossa revisão da literatura, esperamos ainda que indivíduos 

mais jovens e do sexo feminino apresentem menor envolvimento com o consumo de 

substâncias em geral; que ter sido exposto a situações de violência e coabitar com 

usuários de substâncias aumente a chance de consumi-las também.  

Adicionalmente, criamos a hipótese de que esses mesmos fatores estejam 

associados também à adoção de outros comportamentos considerados de risco para 
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esta faixa etária e que a impulsividade e o comportamento de busca de sensações 

deve estar aumentado nesses indivíduos.  

Além disso, esperamos que essas escalas sejam capazes de predizer, com 

algum período de antecedência, quais adolescentes estão em maior risco de se 

envolver com alguma das substâncias pesquisadas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Esse estudo objetivou determinar se é possível detectar um padrão 

comportamental, refletido em traços de personalidade presentes já na infância e na 

adolescência, que seja correlacionado ao risco aumentado de início precoce de uso 

de substâncias psicoativas e a outros comportamentos de risco.   

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Determinar 

 Se a pontuação obtida nas escalas do SURPS, separadamente ou em 

conjunto, são capazes de discriminar, e com qual precisão, adolescentes que 

já experimentaram ao menos uma das sete classes de drogas pesquisadas 

daqueles que não o fizeram; 

 Se a pontuação obtida nas escalas do SURPS, separadamente ou em 

conjunto, são capazes de discriminar, e com qual precisão, adolescentes que 

adotaram outros comportamentos de risco pesquisados, nos últimos 30 dias; 

 Se através destas escalas é possível predizer, e com qual precisão, quais 

crianças estão sob risco aumentado de vir a usar alguma dessas substâncias 

após 12 meses de acompanhamento. 

 Se o SURPS e suas escalas reúne características necessárias a um bom 

instrumento de rastreio.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Escolha da metodologia 

A opção por um método de pesquisa representa a escolha de procedimento 

apropriado para o entendimento e explicação do fenômeno em questão(Richardson, 

1999). Um estudo científico pode ser experimental ou não experimental. Neste caso, 

em virtude das características da população envolvida, a opção foi por um estudo 

não-experimental. Estes, por sua vez, podem ser qualitativos ou quantitativos. Os 

qualitativos não buscam a mensuração, mas apenas o entendimento e descrição 

dos fenômenos em estudo(Víctoraet al., 2000). Já osquantitativosse adequam às 

situações em que é importante obter precisão numérica, estabelecendo suas 

características estatísticas e possibilitando generalização(Richardson, 1999). Em 

nosso estudo, que trata de tema já explorado, embora em outros enfoques ou 

populações, determinar padrões estatísticos é importante para acrescentar ao 

conhecimento nesta seara. Nesse estudo utilizamos dois desenhos distintos. Na 

primeira etapa, procedemos a um observacional transversal, e na segunda, 

empreendemos estudo observacional, longitudinal e prospectivo, com intuito de 

avaliar capacidade de predição das escalas do SURPS. A escolha da coorte 

prospectiva se deu ainda por ser uma excelente alternativa aos estudos 

experimentais nas situações em que estes não são viáveis.  

3.2 Participantes 

3.2.1 Faixa etária 

Nossa amostra incluiu crianças do sexto ao nono ano do ensino fundamental, 

o que corresponderia a uma faixa etária de 11 a 15 anos de idade. Também foram 

incluídos alunos das turmas de Aceleração, dispositivo adotado pelo sistema de 

ensino brasileiro para corrigir distorções idade-série, que contemplam indivíduos de 

idade superior à permitida para determinado nível de aprendizagem, mas que não 

ultrapassem em dois anos tal limite. Em decorrência disso, há, embora em menor 

número, participantes de até 17 anos de idade. Esta faixa etária se enquadra na 

definição de adolescência pela Organização Mundial de Saúde (OMS) - 10 a 19 

anos -e é a faixa a partir da qual se tem grande aumento na incidência de 

experimentação do álcool e de outras substâncias psicoativas, aumentando as 
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chances de detectarmos os desfechos de interesse durante o período de 

acompanhamento do estudo. 

3.2.2 Escolha das escolas 

Todos os participantes estavam regularmente matriculados e frequentando 

escolas do município de Niterói. Este critério foi estabelecido com base no 

entendimento de que crianças que já apresentam transtorno por uso de substâncias 

têm maior probabilidade de evasão escolar, o que poderia representar um viés.  

Quanto à escolha das unidades de ensino participantes, várias escolas 

particulares do município foram contatadas e não demonstraram interesse na 

participação, alegando motivos variados, como falta de tempo para trabalhar o 

projeto e ainda, possível má aceitação por parte dos pais em virtude do tema central 

da pesquisa. Sendo assim, todos os participantes do estudo pertenciam a unidades 

de ensino públicas.  

Entre as escolas públicas, inicialmente foram contatadas unidades da rede 

estadual, que, no entanto, entraram em greve no início do processo, nos levando a 

optar pela migração para as unidades da rede municipal. Nosso estudo teve 

autorização da Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME). Vale ressaltar 

que foram necessárias reuniões e deliberações com diversos setores da FME, 

chegando a questão até à própria secretária de educação, que deu então parecer 

favorável à realização do projeto, aos cuidados do Núcleo de Atividades Integradas 

(NAI) e na dependência da anuência individual de cada unidade de ensino 

convidada. Além disso, as unidades a serem convidadas seriam nomeadas pela 

coordenação do NAI, com base principalmente na região geográfica em que 

estavam localizadas e no grau de influência que o tráfico local exercia naquela 

instituição em particular, de forma que as escolas localizadas em regiões que 

sofriam menos essa influência foram priorizadas. Critérios administrativos também 

influenciaram essa escolha. Das cinco escolas visitadas e diretamente convidadas a 

colaborar com a pesquisa, apenas duas efetivaram sua participação. As outras três 

alegaram que, apesar de compreenderem a importância do tema e a necessidade 

de desenvolvimento de medidas que auxiliem na prevenção do uso de substâncias 

entre os estudantes, sentiam-se vulneráveis à influência do tráfico local ao ponto de 
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acreditarem que abordar tal tema com os alunos poderia comprometer a segurança 

dos funcionários. Todas elas nos sinalizaram que precisavam de ajuda para conter o 

avanço do uso entre seus alunos, mas que entendiam que a abordagem indireta do 

tema seria mais adequada a este fim, já que temiam represálias por firmar juízo de 

valor a respeito do uso de drogas junto aos alunos. Outra prerrogativa da FME é que 

o estudo fosse realizado primeiro em apenas uma das escolas, observando a reação 

da comunidade e só então dando início aos trabalhos na segunda.  

Neste contexto, a primeira unidade escolhida foi a Escola Municipal Rachide 

da Glória Salim Saker, localizada da zona urbana do município de Niterói, região 

metropolitana do Rio de Janeiro/RJ, e atendendo a alunos do Ensino Fundamental 

regular e de aceleração, contando, em 2015, com um total de 478 alunos 

matriculados. Em um segundo momento, foi nos dada anuência para abordagem 

semelhante na Escola Municipal Paulo Freire, também localizada na Zona Urbana 

de Niterói, e contando com 425 alunos matriculados entre o sexto e nono ano, 

segundo os dados de 2015. As duas instituições que aceitaram participar da 

pesquisa assinaram o termo de Consentimento Institucional. 

Esta pesquisa recebeu autorização do Comitê de ética em pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF (anexo 1).  

3.2.3 Recrutamento 

Em ambas as unidades, após anuência da direção, uma reunião foi realizada 

com professores e coordenadores, explicando o projeto e, em seguida, participamos 

da reunião semestral de pais e mestres, já prevista no calendário escolar. Nesta, os 

pais que compareceram foram apresentados ao projeto e metodologia, conheceram 

os questionários a serem aplicados e tiveram oportunidade de assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, já que todos os participantes eram menores de 

idade. Apenas uma pequena porcentagem dos pais esteve presente nas reuniões 

agendadas pelas escolas, limitando em muito a nossa amostra possível. A 

abordagem de enviar o termo para os pais através dos alunos também não logrou 

êxito. Entretanto, entre os pais que compareceram à reunião e foram esclarecidos a 

respeito do conteúdo e objetivos da pesquisa, houve alto índice de aceitação. O 

contato com os adolescentes ocorreu em sala de aula, na presença dos professores, 
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inicialmente explicando em que consistia a pesquisa e que sua participação era 

voluntária, mesmo após consentimento de seus pais. Garantimos ainda que suas 

respostas e seus nomes seriam mantidos em sigilo. A aceitação por parte deles foi 

expressiva e os menores que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Assentimento, respondendo em seguida aos questionários em uma sala do próprio 

colégio, cedida à equipe de pesquisa. 

3.3 Fases da pesquisa e instrumentos utilizados 

O estudo foi desenhado em duas etapas: na primeira, um corte transversal 

envolvendo alunos das duas escolas, contou com um total de 291 adolescentes. Na 

segunda, uma coorte com seguimento de 12 meses e 116 participantes, apenas 

alunos da primeira escola foram incluídos, por questões logísticas. Na primeira 

etapa, os quatro questionários que compõem a pesquisa foram aplicados, levando 

em média 30 minutos para o preenchimento; na segunda, 12 meses depois, apenas 

o segundo deles, que diz respeito ao uso prévio de substâncias, foi preenchido e o 

tempo médio foi de 10 minutos.    

Os quatro questionários eram do tipo papel e caneta e todos eles eram 

autoaplicáveis. A cada aluno participante foi atribuído um código, permitindo sua 

identificação ao longo de todo o processo, mas minimizando a sensação de 

exposição de suas respostas, visando auxiliar no fornecimento de respostas 

precisas.  

3.3.1 Substance Use Risk Profile Scale 

O primeiro questionário, com 23 quesitos, é o Substance Use Risk Profile 

Scale (SURPS), construído e validado para aplicação nesta faixa etária, traduzido e 

adaptado para o português e utilizado com sucesso em diversos estudos anteriores, 

com enfoques variados na temática da dependência química. Composto por frases 

de fácil compreensão às quais os adolescentes devem responder de forma objetiva, 

marcando uma de quatro alternativas que vão de “concordo totalmente” a “descordo 

totalmente”. É composto por quatro escalas que avaliam traços de personalidade 

anteriormente correlacionados ao uso de substâncias de abuso na população. São 

elas: Introversão / Desesperança; Sensibilidade à Ansiedade; Busca de Sensações 

e Impulsividade (anexo 2.1) 
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3.3.2 Uso de drogas de abuso 

O segundo, que visava documentar o uso prévio de drogas de abuso, 

assemelha-se à adaptação já realizada pelo CEBRID - Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas-utilizada em seis levantamentos nacionais 

sobre o uso de substâncias, inclusive nesta faixa etária. Agrupa as drogas de abuso 

mais utilizadas em sete categorias (bebidas alcoólicas; tabaco; inalantes; maconha; 

cocaína; crack; e sedativos), exemplificando várias drogas de cada uma delas, e 

solicitando aos participantes que sinalizem se já fizeram uso de alguma daquelas 

substâncias pelo menos uma vez ao longo da vida (experimentação). Caso a 

resposta fosse positiva para ao menos uma das classes, eram solicitados a 

responder com qual idade se deu o primeiro contato, qual a droga de início, qual a 

droga de escolha, e com qual frequência, em média, usou a droga de escolha. 

(Anexo 2.2) 

3.3.3 Questionário sócio demográfico 

No terceiro questionário, estavam as questões relativas a dados pessoais e 

sócio demográficos (como idade, sexo, com quem mora), faltas escolares, convívio 

domiciliar com usuários de substâncias, exposição a situações de violência e 

situações de conflito com a justiça, que em estudos anteriores mostraram possíveis 

correlações com o uso e poderiam funcionar como fatores de confundimento. As 

questões eram todas objetivas, com respostas padronizadas, não sendo solicitado 

ao aluno que especificasse, citasse, ou detalhasse qualquer dessas situações. Estas 

questões, em sua maior parte, eram semelhantes às encontradas no instrumento 

proposto pela OMS(SMART; HUGHES; JOHNSON, 1980). (Anexo 2.3) 

3.3.4 Medida de exposição a situações de risco 

O quarto questionário consiste no inquérito sobre exposição a situações de 

risco do Centers ofDiseaseControlandPrevention (CDC), já utilizado entre 

estudantes brasileiros(CARLINI-COTRIM; DA MATTA CHASIN, 2000). (Anexo 2.4) 

3.4 Análise dos dados 

As análises foram realizadas utilizando os programas SPSS, versão 2.2 para 

Windows; e MedCalcstatistical software.  



18 

 

 

Com intuito de verificar nossas hipóteses de que o uso de substâncias pode 

ser explicado pela interação entre fatores de personalidade, a idade, o sexo, a 

exposição a situações de violência, a coabitação com usuários de substâncias e a 

estrutura familiar, foram criados modelos de regressão. Optou-se pela Regressão 

Logística por tratar-se de variáveis com opções binárias, no caso, sim e não. 

Para determinar se um instrumento é adequado ao uso para triagem 

populacional é importante conhecer sua sensibilidade e especificidade. Sensibilidade 

é a probabilidade de se obter um resultado positivo quando um teste é realizado em 

um indivíduo portador daquela condição e é calculada pela razão entre os casos 

doentes detectados pelo teste e o total de doentes na amostra. Especificidade é a 

chance de o teste retornar um resultado negativo em pacientes que de fato não têm 

a doença e seu cálculo é a razão entre o número de indivíduos sadios com resultado 

negativo e o total de indivíduos não- doentes da amostra. Assim, por definição, 

quanto maior a sensibilidade de um teste, menor sua especificidade.  

Na abordagem tradicional da avaliação de um teste que pretende diferenciar a 

amostra com base em determinada característica dicotômica, usamos a 

sensibilidade e a especificidade como medidas da acurácia, comparando-as com as 

do teste considerado padrão-ouro. Entretanto, em determinadas situações, como 

quando os resultados do teste se dão em uma escala contínua, é conveniente 

determinar a sensibilidade e especificidade para todos os possíveis valores. Para 

este fim, utiliza-se umaReceiverOperatingCharacteristic Curve (curva ROC). Este 

tipo de análise tem sido cada vez mais utilizado na pesquisa biomédica para 

determinar a capacidade diagnóstica e para predição e estimativa de risco. Tem se 

mostrado útil também para determinar limiares de corte.  

A curva ROC é traçada plotando-se os valores de sensibilidade no eixo das 

abscissas e 1- especificidade no eixo das ordenadas. Neste caso, a precisão do 

teste é determinada pela área sob a curva (AUC) e a comparação destas áreas para 

diferentes testes é uma boa forma de comparar suas acurácias. Quanto mais a 

curva se distancia da linha diagonal, mais a AUC se aproxima de 1 e maior a 

precisão do teste; se a curva coincide com a diagonal de referência, o teste não é 

melhor que o acaso para o desfecho em questão.  Já o melhor ponto de corte é 

dado pelo ponto da curva que mais se aproxima do canto superior esquerdo do 
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plano. Existem três formas de determinar o melhor ponto de corte e uma das mais 

utilizadas é o Youden index, que fornece o ponto onde sensibilidade e especificidade 

atingem seus valores máximos(Hajian-tilaki, 2013). Em nossa análise, utilizamos 

curvas ROC em dois contextos. Primeiro, usamos os dados do SURPS no baseline 

em ambas as escolas pesquisadas, estudamos sua capacidade de discriminação 

entre indivíduos usuários ou não das nossas substâncias de interesse. Depois, 

utilizando os dados apenas da escola onde se deu a coorte, avaliamos seu poder 

preditivo em relação ao uso dessas mesmas substâncias. Neste caso, consideramos 

como padrão ouro a informação fornecida pelos adolescentes de terem ou não feito 

uso prévio de alguma das substâncias, mesmo entendendo as limitações inerentes a 

esse pressuposto. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da amostra 

Dos 291 adolescentes que efetivamente participaram da pesquisa, 15 foram 

excluídos por não preenchimento adequado do SURPS ou do questionário sobre 

uso de substâncias. Outros foram mantidos, apesar de incompletos, pois 

apresentavam falhas em variáveis de menor relevância para o objetivo principal da 

pesquisa. Assim, nosso n, para efeito de análise do corte transversal, foi de 276.  

Entre os participantes, 127 (46,5%) eram do sexo feminino e 146 (53,5%) do 

masculino. 

A idadevariou de 11 a 17 anos e esteve concentrada no extrato de até 15 

anos (gráfico 1), com 95,6% de toda a amostra distribuindo-se dos 11 aos 15 anos, e 

68% entre os 12 e os 14 anos.  

 

Gráfico 1– Distribuição de idades dos adolescentes pesquisados. 

Com relação à escolaridade dos chefes de família, 3,1% nunca havia 

estudado; 40,5% dos pais havia cursado, no máximo, o ensino fundamental. Apenas 

38% chegou a ingressar no ensino médio; e somente 12,9% concluiu o terceiro grau, 

refletindo um baixo nível de escolaridade entre os pais dos alunos da nossa amostra 

(gráfico 2). 

MÉDIA: 13,03  

DESVIO-PADRÃO: 1, 436 
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Gráfico 2 - Nível de escolaridade dos chefes das famílias dos adolescentes pesquisados. 

Quanto à exposição a situações de violência, seja ela contra si ou contra 

terceiros, 59,4% dos adolescentes afirmou que nunca presenciou ou foi vítima de 

qualquer situação de grave violência física ou sexual; 11,6% relatou exposição em 

apenas uma ocasião; 26,8% afirmou que a situação ocorreu algumas vezes; e 2,2%, 

que ocorria frequentemente (gráfico 3). Dos submetidos a pelo menos um evento 

violento, apenas 19,1% não tinha sensação de impunidade em relação ao agressor.  

N U N C A  E S T U D O U

F U N D A M E N T A L  I N C O M P L E T O

F U N D A M E N T A L  C O M P L E T O

M É D I O  I N C O M P L E T O

M É D I O  C O M P L E T O

T E R C E I R O  I N C O M P L E T O

T E R C E I R O  C O M P L E T O  

3,10%

28,80%

8,60%

11%

27%

8,60%

12,90%
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Gráfico 3- Frequência de exposição a situações de violência entre os adolescentes da amostra. 

Por outro lado, considerando os 30 dias anteriores, 47,9% da amostra afirmou 

quehavia se envolvido em até quatro das doze situações de risco pesquisadas; 

sendo que 23,5% relatou engajamento em uma delas apenas. Outros 44,5% 

negaram ter participado de situações semelhantes naquele mês. 

Levando-se em conta o total da amostra, 14,3% havia dirigido sem permissão 

legal; 13,4%teve envolvimento em lutas corporais, fossem elas individuais ou em 

grupo; e 8% portou armas de fogo ou armas brancas em pelo menos uma ocasião 

naqueles 30 dias (Tabela 1). 

Tabela 1 - Frequência de comportamentos de risco autodeclarados nos últimos 30 dias 

 CR* DIREÇÃO** ARMAS** BRIGAS** 

SIM 55,5% 14,35% 8% 13,4% 

NÃO 44,5% 85,7% 92% 86,6% 

Cr = comportamento de risco nos 30 dias anteriores; Direção = dirigir sem habilitação nos 30 dias; Armas= porte de arma de 
fogo ou branca nos 30 dias; Brigas= envolvimento em luta física individual ou grupal em 30 dias; * amostra total; **entre os que 
apresentaram algum comportamento de risco 

Já o percentual dos que alguma vez na vida já haviam tido problemas com a 

polícia, com a justiça, ou respondido a alguma medida judicial, era de 4,4% da 

amostra.  

59%

12%

27%

2%

NUNCA UMA VEZ ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE
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Com relação às faltas escolares, 22,9% da nossa amostra admitiu ter faltado 

à escola ao menos uma vez naquele ano sem o consentimento de seus 

responsáveis, em contraposição aos 77,1% que negaram este comportamento.  

No que se refere ao uso de substâncias de abuso, ao início do estudo, 29% 

do total da amostra havia experimentado ao menos uma substância, em algum 

momento da vida; enquanto 71%, não (gráfico4).  

 

Gráfico 4- Porcentagem da amostra que usou alguma das substâncias pesquisadas, ao menos uma 
vez na vida (experimentação). 

Do total da amostra, 26,1% havia usado álcool ao menos uma vez na vida, 

enquanto 6,5% experimentou tabaco e 2,9%, maconha; 5% do total já havia 

experimentado tanto álcool quanto tabaco no início da pesquisa (gráfico5).  

29%

71%

SIM NÃO
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Gráfico 5 - Taxa de experimentação de cada classe de substância pesquisada entre os adolescentes 
da amostra. 

A droga de início mais comum foi o álcool, com 83,5%; tabaco, maconha e 

sedativos, ficaram responsáveis por 7,6%, 3,8% e 3,8% respectivamente.Entre os 

que já haviam feito uso de pelo menos uma delas, 37,3% relatou ter consumido a 

substância de escolha em mais de cinco ocasiões.   

Em nossa amostra, a idade média de experimentação foi de 13,3 anos, sendo 

que foi relatada experimentação a partir sete anos de idade por um dos 

participantes. Outros dois adolescentes afirmaram ter iniciado o uso aos 8 e aos 9 

anos.  

Entre os adolescentes pesquisados, 32,1% relatou coabitar com pelo menos 

um usuário de substâncias, enquanto 67,9%, não. Entre os adolescentes que 

usavam alguma substância, 46,25% convivia com ao menos outro usuário em casa. 

Ainda entre o total de adolescentes que relatou tal convivência, 42,5% considerou 

que ela não os afetava; 37,9% afirmou que a situação os incomodava pouco; e 

19,5% disseram-se muito incomodados.  

Quanto a estarem sendo monitorados por seus responsáveis em relação ao 

possível consumo de alguma substância, 74,3% do total disse sentir que sim; e 

96,2% tinha impressão de que um eventual uso seria desaprovado por eles.  
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Finalmente, 59,6% afirmou que algum de seus amigos era usuário de pelo 

menos uma das substâncias pesquisadas.  

Quanto ao SURPS e suas escalas, a tabela 2mostra a média e desvio- 

padrão para cada uma delas em nossa amostra.  

Tabela 2 – Média e desvio padrão das escalas do SURPS na amostra. 

 H AS SS IMP SURPS TOTAL 

Média 12,51 12,64 15,03 12,37 52,5542 

Desvio padrão 5,062 3,048 3,823 3,173 8,8611 

H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala 

busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório 

dos valores das escalas do SURPS. 

É interessante perceber que há diferenças das médias destas entre os 

indivíduos que admitiram já ter feito uso de alguma das substâncias pesquisadas e 

aqueles que negaram a experimentação.  

Se considerarmos o uso de qualquer das substâncias, temos que a média de 

todas as sub escalas é maior nos indivíduos que já experimentaram alguma delas, 

como mostra a tabela 3. 

Tabela 3 - Média das sub escalas do SURPS em indivíduos que admitiram já ter feito uso de alguma 
das substâncias pesquisadas e nos que negaram o uso. 

 H SS AS IMP 

Média sem uso de substância 12,30 14,53 12,48 11,81 

Média com uso de substância 13,03 16,28 13,04 13,77 

H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala 

busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS. 

 

Para o uso de álcool, em média, os valores das subescalas do SURPS 

também são maiores na população que admitiu já tê-lo experimentado, com 

diferenças mais pronunciadas em IMP e SS, como mostra o gráfico6. 
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Gráfico 6 – Box Splot comparando as sub escalas do SURPS entre indivíduos que já fizeram uso de 
álcool e os que negaram esse uso. H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade 
à ansiedade do SURPS; SS: Escala busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do 
SURPS. 

No gráfico 7, veem-se dados semelhantes, desta vez, relativos ao uso de 

tabaco. 

 

Gráfico 7- Box Splot comparando sub escalas do SURPS entre indivíduos que já fizeram uso de 
tabaco e os que negaram esse uso.H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade 
à ansiedade do SURPS; SS: Escala busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do 
SURPS. 

Já na tabela 4, vemos este mesmo dado relativo ao uso de maconha. 
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Tabela 4 - Média das sub escalas do SURPS em indivíduos que admitiram já ter feito uso de 
maconha e nos que negaram o uso. 

 H SS AS IMP 

Média sem uso de maconha 12,49 14,93 12,66 12,31 

Média com uso de maconha 13,25 18,38 12,25 14,37 

H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala 

busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS. 

Percebe-se, portanto, uma tendência a que as médias dessas escalas sejam 

maiores na parcela da população que já fez uso de alguma das substâncias 

pesquisadas, com diferenças maiores ou menores de acordo com a escala e a 

substância específica. Exceção a essa tendência é vista apenas nos usuários de 

maconha, que em média pontuam menos na escala AS. 

Como vimos anteriormente, a grande parcela dos indivíduos que admitiram já 

ter experimentado ou fazer uso atual de alguma das substâncias pesquisadas usava 

álcool, tabaco e maconha, havendo apenas um pequeno número de indivíduos 

usuários de estimulantes, inalantes e sedativos em nossa amostra. Por essa razão, 

optamos por proceder às nossas análises focando nessas três classes. 

4.2 Uso de álcool 

Através de regressão logística tentamos explicar a taxa de experimentação de 

álcool, ou uso na vida. As variáveis independentes utilizadas nesse modelo foram 

idade, sexo, exposição a situações de violência, coabitação com usuários de 

substâncias, e escalas do SURPS. Encontramos que idade, sexo, exposição anterior 

a situações de violência e os valores pontuados nas escalas SS e IMP mostraram 

associação com o uso de álcool, com significância estatística ao nível de 5%. Assim, 

indivíduos mais velhos, do sexo masculino, que tenham sido expostos a situações 

de violência, com pontuações maiores nas escalas de impulsividade e busca de 

sensações do SURPS têm uma chance maior de estarem no grupo que experimenta 

álcool na adolescência (Tabela 5).  
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Tabela 5- Co-variáveis implicadas no uso de álcool. 

Covariável P-valor OD IC 95% 

Escala SS 0,230 1,127 1,017 - 1,249 

Escala IMP 0,005 1,192 1,054 - 1,349 

Idade 0,000 2,319 1,750 - 3,702 

Sexo (Masculino) 0,011 2,477 1,233 - 4,976 

Situação de violência 0,006 1,666 1,161 - 2,391 

SS: Escala busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS; p-valor: erro 

padrão; OD: OddsRatio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95% para o OddsRatio. 

Seguimos nossa análise traçando curvas ROC para cada escala do SURPS. 

No gráfico 8 para cada escala está marcado, além da diagonal de referência, o 

melhor ponto de corte calculado pelo Youden index, com suas respectivas 

sensibilidade e especificidade, o valor da AUC e a significância estatística. 
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Gráfico 8 - Curvas ROC para uso na vida de álcool.SURPS: Substance Use Risk Profile. H: Escala de 

desesperança do SURPS. AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS. SS: Escala busca de 

sensações do SURPS. IMP: Escala impulsividade do SURPS; SURPS: Somatório dos valores das 

escalas do SURPS; Sensitivity: Sensibilidade; Specificity: Especificidade; Criterion: Ponto de corte; 

AUC: Área sob a curva; P: p-valor. 

Analisando os gráficos vemos que a área sob a curva para cada uma das 

escalas variou de 0,56, para a escala de sensibilidade a ansiedade, até 0,675 para a 

de impulsividade. Quanto à significância estatística, apenas a escala de 

sensibilidadeà ansiedade apresentou p-valor > 0,05(tabela 6), ouseja, as escalas 

IMP, SS e H, além do valor total do SURPS, conseguem diferenciar os indivíduos 

que já fizeram uso de álcool daqueles que nunca o experimentaram. 
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Tabela 6- Área sob a curva e p-valor para uso na vida de álcool. 

Escalas AUC Erro Padrão 

H 0,571 0,048 

AS 0,564 0,107 

SS 0,668 <0,001 

IMP 0,675 <0,001 

SURPS_TOTAL 0,669 0,001 

H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala 

busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório 

dos valores das escalas do SURPS; AUC: Área sob a curva; Erro padrão: p-valor. 

Entre as escalas cujos resultados apresentaram significância estatística ao 

nível de 5%, a sensibilidade variou de 86,1, para a escala de desesperança, até 56,9 

para a de busca de sensações; e a especificidade, de 74,5, para a de busca de 

sensações, até 37,3 para a de desesperança.  O ponto de corte para cada uma das 

escalas foi de 12 para impulsividade; 16 para busca de sensações; 9 para 

desesperança; e 54 para o conjunto das escalas.  

Assim, a escala de impulsividade é a mais acurada para a diferenciação entre 

usuários e não usuários de álcool, com AUC de 0,675, sensibilidade de 64,8% e 

especificidade de 59,8%, para pontuações acima de 12.    

4.3 Uso de tabaco 

Num segundo modelo de regressão logística tentamos explicar o uso na vida 

de tabaco. Utilizando as mesmas variáveis do modelo anterior, percebemos que 

apenas a idade, a convivência com usuários e a escala H mostraram-se 

significativas ao nível de 5%. A convivência com usuários de alguma substância é, 

entre os parâmetros estudados, o que mais aumenta a chance de o indivíduo 

pertencer ao grupo que experimenta tabaco ainda na adolescência.  Idade e a 

escala de desesperança têm influência positiva, ou seja, quanto maior a idade e 

quanto maiores os valores pontuados na escala H do SURPS, maiores as chances 

de o indivíduo pertencer ao grupo de usuários de tabaco (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Co-variáveis implicadas no uso de tabaco. 

Covariável p- valor OD IC 95% 

Escala H 0,11 1,143 1,031- 1,267 

Idade 0,14 1,601 1,101-2,328 

Convivência com usuários 0,008 4,507 1,477-13,755 

H: Escala de desesperança do SURPS; p-valor: erro padrão; OD: oddsratio; IC 95%: Intervalo de 

confiança de 95% para o OddsRatio 

Seguimos então traçando as curvas ROC para este desfecho, como vemos 

noGráfico 9.  
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Gráfico 9- Curvas ROC para uso na vida de tabaco.H: Escala de desesperança do SURPS; AS: 

Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala busca de sensações do SURPS; IMP: 

Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório dos valores das escalas do SURPS.; 
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Sensitivity: Sensibilidade; Specificity: Especificidade.; Criterion: Ponto de corte.; AUC: Área sob a 

curva.; P: p-valor. 

Para este desfecho, a AUC variou entre 0,55 para a escala AS e 0,714 para o 

somatório das escalas e apenas esta e a de desesperança apresentaram 

significância estatística. Para estas, a sensibilidade e especificidade foram, 

respectivamente, 72,2 e 66,5; e 88,9 e 47,3 e seus pontos de corte foram 55 e 10 

(tabela 8). 

Tabela 8 - Área sob a curva e p-valor para uso na vida de tabaco. 

Escalas AUC Erro Padrão 

H 0,692 <0,001 

AS 0,554 0,455 

SS 0,632 0,061 

IMP 0,640 0,054 

SURPS_TOTAL 0,714 0,001 

H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala busca de sensações do 

SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório dos valores das escalas do SURPS; AUC: área sob 

a curva; Erro padrão: p-valor.  

Assim, com AUC de 0,714, sensibilidade de 72% e especificidade de 66,5%, 

SURPS TOTAL é a escala que melhor diferencia usuários de tabaco dos não 

usuários. 

4.4 Uso de maconha 

No terceiro modelo de regressão usamos o mesmo procedimento para 

explicação da taxa de uso na vida de maconha. Mais uma vez utilizamos as mesmas 

variáveis e concluímos que idade e os valores pontuados na escala SS do SURPS 

se mostraram significativas ao nível de 5%. O modelo mostra então que quanto 

maior a pontuação na escala de busca de sensações e a idade do indivíduo maior a 

chance de ele pertencer ao grupo que já experimentou maconha (tabela 9). 
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Tabela 9- Co-variáveis implicadas no uso na vida de maconha 

Covariável p-valor  OD IC 95% 

Escala SS 0,33 1,352 1,024-1,785 

Idade 0,8234 0,00308 1,321-4,815 

SS: Escala de busca de sensações do SURPS; p-valor: erro padrão; OD: oddsratio; IC 95%: Intervalo 

de confiança de 95% para o OddsRatio 

 

Em seguida, traçamos as curvas ROC para este desfecho. (Gráfico 10) 
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Gráfico 10- Curvas ROC para uso na vida de maconha.H: Escala de desesperança do SURPS; AS: 

Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala busca de sensações do SURPS; IMP: 

Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório dos valores das escalas do SURPS. 
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*Sensitivity: Sensibilidade; Specificity: Especificidade; Criterion: Ponto de corte; AUC: Área sob a 

curva; P: p-valor. 

Nelas observamos que os resultados obtidos não foram estatisticamente 

significativos em nenhuma das escalas, se consideramos α<5%. No entanto, se 

considerarmos α <10%, temos significância para os resultados obtidos com a escala 

de busca de sensações, que tem AUC de 0,731, sensibilidade de 62,5% e 

especificidade de 87,3%; e para o somatório das escalas, com AUC de 0,668, 

sensibilidade de 62,5% e especificidade de 68,2%(tabela 10).  

Tabela 10- Área sob a curva e p-valores para uso na vida de maconha 

Escalas AUC Erro Padrão 

H 0,557 0,528 

AS 0,523 0,861 

SS 0,731 0,051 

IMP 0,648 0,207 

SURPS_TOTAL 0,668 0,087 

H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala 

busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório 

dos valores das escalas do SURPS; AUC: Área sob a curva; Erro padrão: p-valor. 

4.5 Comportamento de risco 

Para tentar explicar o engajamento em comportamentos de risco utilizamos as 

mesmas variáveis anteriores. Consideramos para esta análise o número de 

comportamentos de risco admitidos pelos participantes nos últimos 30 dias, entre as 

opções pesquisadas pelo questionário. Nesse caso, como se tratava de uma 

variável de escala, procedemos inicialmente a uma análise de frequências através 

de um histograma para avaliar a possibilidade de propor uma distribuição para a 

variável. Como visto no gráfico11, o histograma apresentou muita semelhança com 

a distribuição Poisson. 
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Gráfico 11 -Distribuição da amostra para a variável Comportamento de Risco 

Propusemos então um modelo em que a variável resposta é uma Poisson e 

tentamos explicar a média. Ao realizar a regressão, ao nível de significância de 5%, 

três das escalas do SURPS, IMP, SS e AS, mostraram-se significativas, além da 

idade, sexo e exposição a situações de violência. No entanto, ao repetir o modelo 

retirando as variáveis que não se mostraram significativas inicialmente, a escala AS 

passa a não ter mais influência estatisticamente significativa. Mais uma vez 

reformulamos o modelo, desta vez sem a escala AS, e todas as co-variáveis 

incluídas mantiveram sua influência. Neste caso, sexo masculino, maior exposição a 

situações de violência, maior idade e maiores pontuações nas escalas SS e IMP do 

SURPS explicam, para a nossa amostra, um maior envolvimento em situações de 

violência nos últimos 30 dias. 

No passo seguinte, traçamos as curvas ROC para esse desfecho (Gráfico 

12). 
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Gráfico 12- Curvas ROC para comportamento de risco.H: Escala de desesperança do SURPS; AS: 

Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala busca de sensações do SURPS; IMP: 

Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório dos valores das escalas do SURPS; 
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Sensitivity: Sensibilidade.; Specificity: Especificidade.; Criterion: Ponto de corte; AUC: Área sob a 

curva; P: p-valor. 

É importante ressaltar que, como essa variável é uma escala, para o traçado 

da curva ROC utilizamos o artifício de subdividir os comportamentos em três grupos 

principais, usando respostas do tipo sim ou não para participação em algum desses 

grupos de comportamento. Os grupos de comportamento pesquisados foram então 

1 – porte de armas brancas ou de fogo; 2 – envolvimento em lutas corporais 

individuais ou em grupo; e 3 – pilotar veículo motorizado sem carta de habilitação. 

 Avaliando os dados percebemos que os resultados obtidos para as 

escalas de impulsividade, busca de sensações e para o somatório das escalas 

apresentam significância estatística, com AUC de 0,673, 0,654 e 0,620 

respectivamente. A escala de busca de sensações é então a mais acurada, sendo 

também a de maior sensibilidade (74,7%), como vemos na tabela 11. 

Tabela 11- Área sob a curva e p-valores para comportamento de risco. 

Escalas AUC Erro Padrão 

H 0,507 0,870 

AS 0,502 0,969 

SS 0,654 <0,001 

IMP 0,673 <0,001 

SURPS_TOTAL 0,620 0,002 

H: Escala de desesperança do SURPS; AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS; SS: Escala 

busca de sensações do SURPS; IMP: Escala impulsividade do SURPS; SURPS TOTAL: Somatório 

dos valores das escalas do SURPS; Erro padrão: p-valor; AUC: Área sob a curva. 

Portanto, a escala que melhor diferencia os indivíduos que apresentaram 

conduta de risco nos últimos 30 dias é a de impulsividade, por apresentar maior 

acurácia. Sua sensibilidade e especificidade para o ponto de corte sugerido são de 

59,8% e 65,6%, respectivamente.  
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4.6 Uso de álcool após 12 meses 

Passamos então a trabalhar com a amostra de nossa coorte, cujo seguimento 

foi feito por 1 ano. Como já dissemos, por questões operacionais essa amostra tem 

um número de participantes menor que a amostra do corte transversal. Desta forma, 

sendo a amostra de tamanho limitado, e a prevalência do uso das outras 

substâncias é pequena em relação à do álcool, optamos por avaliar os desfechos 

apenas para as bebidas alcóolicas.  

Para esta análise, selecionamos os indivíduos que, no baseline, negaram a 

experimentação prévia de álcool e no segundo corte informaram ter ingerido bebidas 

alcóolicas neste intervalo. No total, 26 casos preenchiam esse critério. Traçamos 

então uma curva ROC para cada uma das escalas. As curvas podem ser vistas no 

gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Curvas ROC para uso de álcool após 12 meses.*SURPS: Substance Use Risk ProfH: 

Escala de desesperança do SURPS. *AS: Escala sensibilidade à ansiedade do SURPS. *SS: Escala 

busca de sensações do SURPS. *IMP: Escala impulsividade do SURPS. *SURPS TOTAL: Somatório 
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dos valores das escalas do SURPS. *Sensitivity: Sensibilidade. *Specificity: Especificidade. *Criterion: 

Ponto de corte. *AUC: Área sob a curva. *P: p-valor. 

Nelas vemos que apenas os resultados obtidos considerando as escalas do 

SURPS em conjunto é que apresentam significância estatística para a predição de 

início de uso de álcool após 1 ano, com AUC de 0,629, sensibilidade de 84,6% e 

especificidade de 43,9%.  
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5 DISCUSSÃO 

Inicialmente, chama atenção a diferença entre o percentual de adolescentes 

que experimentou álcool e outras drogas entre a nossa amostra e a média nacional. 

Segundo o VI levantamento Nacional, em média, 30,6% dos estudantes entre 10 e 

12 anos e 63% dos entre 13 e 15 anos experimentou álcool em todo o Brasil, 

enquanto em nossa amostra, que está concentrada na faixa etária de 12 a 14 anos, 

apenas 26,1% admitiu este uso. Esta média é inferior também à encontrada pelo 

mesmo levantamento nacional quando avaliou o estado do Rio de Janeiro, onde foi 

encontrada taxa de experimentação de álcool de 59,4%(CARLINI et al., 2010).  

Ao menos parte da explicação para esta diferença pode se dever ao viés de 

seleção da nossa amostra. Primeiro porque a assinatura do TCLE estava vinculada 

à presença dos responsáveis na escola, em reunião regular de pais e mestres, onde 

se discutem questões relevantes do desempenho do aluno, tanto em termos 

curriculares quanto comportamentais. Como mencionamos, tais reuniões têm 

quórum limitado. Sabemos ainda que o monitoramento parental é reconhecido fator 

de proteção ao uso de substâncias. Sendo assim, é possível que os adolescentes 

cujos pais participam das reuniões escolares tenham índices menores de consumo 

de substâncias. Pode-se questionar o fato de que o levantamento nacional realizado 

pelo CEBRID estaria então sujeito ao mesmo viés. Ocorre, no entanto, que neste 

inquérito não houve autorização individual para participação, podendo qualquer 

aluno das escolas incluídas responder às questões.  

Ainda a respeito do uso de substâncias em nossa amostra, como era de se 

esperar por estudos anteriores (CARLINI et al., 2010) as substâncias mais utilizadas 

foram álcool e tabaco, sendo álcool a droga de início mais frequente. Este fato, 

associado ao nosso relativamente pequeno número de participantes, findou por 

inviabilizar a nossa análise estatística com relação às drogas menos consumidas, 

como cocaína, crack e inalantes, apesar da grande relevância de seu estudo.   

Com relação à associação do SURPS e suasescalas com os desfechos 

avaliados, constatamos que, em concordância com os estudos realizados 

anteriormente em outras populações(CASTELLANOS-RYAN et al., 2013), e com 
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nossas hipóteses iniciais, as escalas se correlacionam à experimentação precoce 

das substâncias avaliadas entre os estudantes.  

Considerando o uso na vida de álcool, nosso modelo de regressão logística 

encontrou que, além da idade, do sexo masculino e da exposição a situações de 

violência, as escalas SS e IMP explicam o uso de álcool. Para este mesmo 

desfecho, H, SS, IMP e o SURPS TOTAL apresentaram significância estatística na 

curva ROC. Esta aparente discrepância entre os métodos pode ser explicada pela 

baixa acurácia da escala H, já que sua AUC é de 0,571, valor muito próximo ao 

acaso. Além disso, os valores correspondentes ao SURPS TOTAL não chegaram a 

ser incluídos nas regressões logísticas. Para este desfecho, a melhor acurácia é 

obtida quando se utilizam os valores da escala de impulsividade e o ponto de corte 

corresponde a sensibilidade e especificidade moderadas.  

É interessante perceber que comparando os pontos de corte obtidos pelo 

Youden index para cada desfecho com a média de cada uma das escalas para a 

nossa amostra, vemos que, para as 3 escalas e para o SURPS total, ele se encontra 

menos de um desvio-padrão acima da média, sendo que para a impulsividade, o 

valor é coincidente com o da média amostral. Este dado, justificado pelo fato de que 

as características medidas em cada uma dessas escalas são amplamente 

distribuídas na população, não caracterizando, por si só, um traço patológico, explica 

a baixa especificidade do teste em algumas escalas, já que se torna mais difícil 

distinguir com segurança os não doentes.  

Em outras amostras, como na estudada por(CASTELLANOS-RYAN et al., 

2013), a manobra de desviar o ponto de corte para valores correspondentes à média 

acrescido de um desvio-padrão resulta em valores de sensilidade e especificidade 

mais equilibrados. No entanto, a tentativa de utilizar o mesmo método para a nossa 

amostra nos retornou valores menos adequados.  

Para o consumo de álcool nossos achados são corroborados por estudos 

anteriores. Em 2011, o primeiro estudo prospectivo realizado em população 

adolescente utilizando o SURPS, acompanhou 1139 participantes ao longo de 2 

anos e encontrou iniciação precoce do uso de álcool entre indivíduos com valores de 

SS aumentados, bem como nos que apresentavam altos valores de IMP (KRANK et 
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al., 2011).Outro estudo prospectivo, desta vez realizado em Londres com 1162 

adolescentes, concluiu que valores de SS aumentados estavam associados a 

desfechos negativos em relação ao consumo de álcool, incluindo idade de início 

precoce(CASTELLANOS-RYAN et al., 2013).  

Com relação ao início de uso do tabaco na adolescência, em nossa amostra 

ele esteve associado à idade e ao aumento nos valores da escala de desesperança. 

Tanto no modelo de regressão multivariada, quanto na curva ROC, esta escala 

esteve relacionada ao desfecho de forma estatisticamente significativa, replicando 

dados encontrados por Malmberg e seus colaboradores em dois de seus estudos 

anteriores com o SURPS (MALMBERG et al., 2010, 2012). 

Também para este desfecho a manobra de deslocar o ponto de corte para o 

valor correspondente a um desvio-padrão acima da média da escala para a amostra 

não se mostrou útil. Neste caso, a sensibilidade cairia de 88,89 para 22,22, 

diminuindo substancialmente a detecção de casos, o que seria inaceitável para um 

instrumento de rastreio, principalmente se considerarmos a importância do desfecho 

em questão e suas consequências a longo prazo. Como as estratégias de 

prevenção baseadas no SURPS, a exemplo do Preventure, representam gasto muito 

baixo se comparado aos custos embutidos no transtorno, o aumento expressivo de 

especificidade (passando de 47,29 para 86,82%), não compensaria a perda em 

sensibilidade.  

Para o desfecho uso de maconha, tanto nas regressões quanto nas curvas 

ROC, houve associação estatisticamente significativa com valores aumentados na 

escala SS, o que condiz com o achado de outro estudo prospectivo que 

acompanhou adolescentes de 13 a 15 anos por 2 anos(JURK et al., 2015). 

Relativamente poucos estudos avaliaram este desfecho.   

Para este desfecho, o valor do ponto de corte sugerido pelo youden index, 

que é de 19, já corresponde a um desvio-padrão acima da média. Avaliando os 

outros pontos do gráfico, concluímos que não haveria benefício em permutar o ponto 

de corte, já que mais uma vez o ganho em especificidade não compensaria a queda 

da sensibilidade.  
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Quanto ao comportamento de risco, não encontramos em nossa revisão da 

literatura nenhum outro estudo que tenha avaliado possíveis correlações do SURPS 

com este desfecho.  Em nossa amostra, considerando todos os comportamentos 

pesquisados, a regressão mostra que quanto maiores as pontuações nas escalas 

SS e IMP, maior o número de comportamentos de risco no qual o adolescente 

engajou-se nos últimos 30 dias. Houve relação direta também com maior exposição 

a situações de violência e com a idade.  

Também na análise da curva ROC, que levou em conta apenas os 

comportamentos de porte de armas, envolvimento em lutas físicas e dirigir sem 

habilitação, as mesmas escalas estiveram correlacionadas com o desfecho, sendo 

que a escala de busca de sensações mostrou-se mais acurada e mais sensível. 

Esses resultados são compatíveis com a nossa hipótese inicial de que fatores de 

risco para este comportamento e para o uso de substâncias poderiam ser 

semelhantes e que altos níveis de impulsividade e de busca de sensações teriam 

relação com o desfecho. 

Finalmente, usamos uma curva ROC para avaliar se seria possível prever, 

através das escalas do SURPS ou de seu valor total, quais adolescentes estariam 

em maior risco de experimentar álcool nos próximos 12 meses. Apesar de termos 

encontrado resultados com significância estatística apenas para o SURPS TOTAL, 

sua sensibilidade foi de 84,6%. É provável que a falta de significância para as outras 

escalas seja explicada pelo tamanho da nossa amostra na coorte. Além disso, a 

especificidade do SURPS TOTAL ficou em 43,9%, o que talvez tenha relação com o 

pequeno intervalo entre nossas observações, aliado à baixa média de idade da 

nossa população. De fato, espera-se que quanto maior o tempo decorrido no 

seguimento, maiores as chances de iniciação do uso de alguma substância, 

principalmente em se tratando de indivíduos no início da adolescência. 

Como limitações de nosso estudo podemos listar principalmente os 

relacionados à amostra. A seleção não aleatória, a participação apenas de alunos da 

escola pública, e o relativamente pequeno número de participantes, além da 

dificuldade em realizar seguimento em nosso meio, limitaram o poder estatístico de 

alguns de nossos achados.    
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6 CONCLUSÃO 

Esse é o primeiro estudo realizado com adolescentes utilizando o SURPS no 

Brasil; primeiro estudo também após a validação da escala para o português. Apesar 

das limitações da nossa amostra, os dados encontrados são compatíveis com os 

achados de grandes estudos prospectivos realizados nesta mesma faixa etária em 

outras culturas e endossam a existência de uma relação entre os escores do 

SURPS e o uso de substâncias, mais especificamente, álcool, tabaco e maconha, 

ainda na adolescência. Adicionalmente, nosso estudo aponta para uma relação 

entre essas mesmas escalas e o número de comportamentos de risco com os quais 

o adolescente se envolveu no último mês.  

Apesar da relevância desses resultados, talvez nosso achado mais importante 

seja o de que é possível inferir, com boa sensibilidade, quais indivíduos estão sob 

maior risco de iniciar o uso de álcool nos próximos 12 meses. Este dado endossa a 

ideia de que o SURPS pode ser usado como instrumento de triagem, fazendo parte 

de programas de prevenção ao uso de drogas no Brasil.  

Sendo um instrumento disponível gratuitamente, de aplicação fácil e rápida e 

de interpretação acessível, sua utilização para fins de triagem populacional de 

adolescentes de alto risco para o início do uso de substâncias pode ser adequada, 

principalmente se considerarmos o contingente populacional e as limitações 

financeiras em nosso país.  

Ao mesmo tempo, o fato de não abordar diretamente a temática das drogas 

em seus quesitos pode tornar viável sua aplicação mesmo em ambientes 

conflituosos como o de algumas escolas que visitamos.  

Considerando que no Brasil as estratégias de prevenção ao uso de drogas 

ainda caminham de forma incipiente, com predomínio de palestras e atividades 

educativas e pouca institucionalização das ações(RUA; ABRAMOVAY, 2001), sendo 

raros os trabalhos que ultrapassam o nível da discussão(BRASIL, 1994), e que o 

uso de drogas no Brasil é hoje nosso maior problema de saúde pública, 

consideramos fundamental o investimento em estudos nesta área, com vistas à 

implementação de programas com maior eficácia. 
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O conhecimento das características da população de interesse é parte 

fundamental para a implantação de qualquer estratégia preventiva e, sendo o Brasil 

um país de dimensões continentais com grande variação cultural, concluímos que 

outros estudos, envolvendo uma amostra maior, randomicamente selecionada, 

preferencialmente envolvendo escolas públicas e particulares das várias regiões do 

país e com um tempo maior de seguimento seriam importantes para avaliar a 

viabilidade do uso do SURPS como parte de programas de prevenção ao uso de 

substâncias no Brasil.  

 

  



50 

 

 

7 BIBLIOGRAFIA 

1.  Escohotado A. Las drogas: de los orígenes a la prohibición. Alianza editorial; 

1994.  

2.  Richardson RJ, Peres JA de S, Wanderley JCV, Correia LM, Peres M de H de 
M. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. São Paulo: Atlas. 2012.  

3.  UNODC. World Drug Report 2012. New Directions for Youth Development. 

2012.  

4.  Johnston LD, O’Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Monitoring the 

Future National Results on Adolescent Drug Use: Overview of Key Findings, 

2011. Inst Soc Res. 2012;  

5.  Lowinson JH. Substance abuse : a comprehensive textbook. Baltimore: 

Williams & Wilkins; 1997.  

6.  Morgado AF, Iguchi T, Bueno JR. Epidemiologia da Dependência de Drogas 

em Grupos Populacionais do Brasil. J Bras Psiquiatr. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ); 1983;  

7.  Carlini EA, Noto AR, Sanchez ZM, Carlini CMA, Locatelli DP, Abeid LR, et al. 

VI Levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre 

estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada de 

ensino nas 27 capitais brasileiras–2010. Brasília: SENAD. 2010;29.  

8.  Robertson, Elizabeth B.; David, Susan L.; Rao SA. Preventing Drug Use 

among Children and Adolescents: A research-based guide for parents, 

educatiors, and community leaders. United States Department of Health and 

Human Services. 2003.  

9.  Stahl, S.M. 2013. Stahl’s Essential Psychopharmacology Neuroscientific Basis 

and Practical Application. By S. M. Stahl. Cambridge University Press: New 

York. 2008. Psychol Med [Internet]. 2009;39(3):520. Available from: 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0033291708005060 

10.  Andersen SL, Teicher MH. Desperately driven and no brakes: Developmental 

stress exposure and subsequent risk for substance abuse. Neuroscience and 

Biobehavioral Reviews. 2009.  



51 

 

 

11.  Ellickson PL, Tucker JS, Klein DJ. Ten-year prospective study of public health 

problems associated with early drinking. Pediatrics. 2003;  

12.  Kandel DB, Davies M, Karus D, Yamaguchi K. The Consequences in Young 

Adulthood of Adolescent Drug Involvement: An Overvie w. Arch Gen 

Psychiatry. 1986;  

13.  Andersen A, Due P, Holstein BE, Iversen L. Tracking drinking behaviour from 

age 15-19 years. Addiction. 2003;  

14.  Tapert SF, Granholm E, Leedy NG, Brown SA. Substance use and withdrawal: 

Neuropsychological functioning over 8 years in youth. J Int Neuropsychol Soc. 

2002;  

15.  Hartel CR, Glantz MD. The treatment of drug abuse: Changing the paths. Drug 

abuse: Origins & interventions. 1999.  

16.  Wills TA, Vaccaro D, McNamara G, Hirky AE. Escalated substance use: A 

longitudinal grouping analysis from early to middle adolescence. J Abnorm 

Psychol. 1996;  

17.  Loxley W, Toumbourou JW, Stockwell T, Haines B, Scott K, Godfrey C, et al. 

The prevention of substance use, risk and harm in Australia: a review of the 

evidence. Drugs Educ Prev Policy. 2005;  

18.  Lynskey MT, Heath AC, Nelson EC, Bucholz KK, Madden PAF, Slutske WS, et 

al. Genetic and environmental contributions to cannabis dependence in a 

national young adult twin sample. Psychol Med. 2002;  

19.  Jessor R, Jessor SL. Problem behavior and psychosocial development: a 

longitudinal study of youth. Acad Press. 1977;  

20.  Sussman S, Skara S, Ames SL. Substance Abuse Among Adolescents. Subst 

Use Misuse [Internet]. 2008;43(12–13):1802–28. Available from: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10826080802297302 

21.  Caspi A, Moffitt TE, Newman DL, Silva PA. Behavioral observations at age 3 

years predict adult psychiatric disorders. Longitudinal evidence from a birth 

cohort. Arch Gen Psychiatry. 1996;  



52 

 

 

22.  Chassin L, Pitts SC, Prost J. Binge drinking trajectories from adolescence to 

emerging adulthood in a high-risk sample: Predictors and substance abuse 

outcomes. J Consult Clin Psychol. 2002;  

23.  Laucht M, Becker K, Blomeyer D, Schmidt MH. Novelty Seeking Involved in 

Mediating the Association Between the Dopamine D4 Receptor Gene Exon III 

Polymorphism and Heavy Drinking in Male Adolescents: Results from a High-

Risk Community Sample. Biol Psychiatry. 2007;  

24.  Gerra G, Bertacca S, Zaimovic A, Pirani M, Branchi B, Ferri M. Relationship of 

personality traits and drug of choice by cocaine addicts and heroin addicts. 

Subst Use Misuse. 2008;43(3–4):317–30.  

25.  Comeau N, Stewart SH, Loba P. The relations of trait anxiety, anxiety 

sensitivity, and sensation seeking to adolescents’ motivations for alcohol, 

cigarette, and marijuana use. Addict Behav. 2001;  

26.  Andrews G, Henderson S, Hall W. Prevalence, comorbidity, disability and 

service utilisation. Overview of the Australian National Mental Health Survey. 

Br J Psychiatry. 2001;  

27.  Emmers E, Bekkering, GeertruidaElsiena; Hannes K. Prevention of alcohol and 

drug misuse in adolescents: An overview of systematic reviews. Nord Stud 

Alcohol Drugs. 2015;  

29.  Offord DR. Selection of levels of prevention. In: Addictive Behaviors. 2000.  

30.  Wild TC. Personal drinking and sociocultural drinking norms: a representative 

population study. J Stud Alcohol. 2002;  

31.  Conrod PJ, Stewart SH, Comeau N, Maclean AM. Efficacy of cognitive-

behavioral interventions targeting personality risk factors for youth alcohol 

misuse. J Clin Child Adolesc Psychol. 2006;  

32.  Faggiano F, Minozzi S, Versino E, Buscemi D. Universal school-based 

prevention for illicit drug use. Cochrane database Syst Rev. 2014;  

33.  Foxcroft DR, Tsertsvadze A. Universal school-based prevention programs for 

alcohol misuse in young people. Foxcroft David R, Tsertsvadze 

AlexanderUniversal Sch based Prev programs alcohol misuse young 



53 

 

 

peopleCochrane Database Syst Rev Rev 2011 Issue 5 John Wiley Sons, Ltd 

Chichester, UK DOI 101002/14651858CD009113. 2011;  

34.  Foxcroft DR, Tsertsvadze A. Universal alcohol misuse prevention programmes 

for children and adolescents: Cochrane systematic reviews. PerspectPublic 

Heal. 2012;  

35.  Sloboda Z, Stephens RC, Stephens PC, Grey SF, Teasdale B, Hawthorne RD, 

et al. The Adolescent Substance Abuse Prevention Study: A randomized field 

trial of a universal substance abuse prevention program. Drug Alcohol Depend. 

2009;  

36.  Willenbring ML. Gaps in clinical prevention and treatment for alcohol use 

disorders: costs, consequences, and strategies. Alcohol Res. 2013;  

37.  Hesselbrock VM, Hesselbrock MN. Are there empirically supported and 

clinically useful subtypes of alcohol dependence? Addiction. 2006.  

38.  Babor TF, Caetano R. Subtypes of substance dependence and abuse: 

implications for diagnostic classification and empirical research. Addiction 

[Internet]. Blackwell Publishing Ltd; 2006 Sep 1 [cited 2018 Jan 

25];101(s1):104–10. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1360-

0443.2006.01595.x 

39.  Conrod PJ, Pihl RO, Stewart SH, Dongier M. Validation of a system of 

classifying female substance abusers on the basis of personality and 

motivational risk factors for substance abuse. Psychol Addict Behav. 2000;  

40.  Sher KJ, Grekin ER, Williams NA. The Development of Alcohol Use Disorders. 

Annu Rev Clin Psychol [Internet].  Annual Reviews ; 2005 Apr 29 [cited 2018 

Jan 25];1(1):493–523. Available from: 

http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144107 

41.  Conrod PJ, Castellanos N, Mackie C. Personality-targeted interventions delay 

the growth of adolescent drinking and binge drinking. J Child Psychol 

Psychiatry Allied Discip. 2008;  

42.  Conrod PJ, Castellanos-Ryan N, Strang J. Brief, personality-targeted coping 

skills interventions and survival as a non-drug user over a 2-year period during 



54 

 

 

adolescence. Arch Gen Psychiatry. 2010;  

43.  Brunelle C, Assaad J-M, Barrett SP, ??vila C, Conrod PJ, Tremblay RE, et al. 

Heightened Heart Rate Response to Alcohol Intoxication Is Associated With a 

Reward-Seeking Personality Profile. Alcohol Clin Exp Res. 2004;  

44.  Woicik PA, Stewart SH, Pihl RO, Conrod PJ. The substance use risk profile 

scale: A scale measuring traits linked to reinforcement-specific substance use 

profiles. Addict Behav. 2009;  

45.  Canfield M, Gilvarry C, Koller SH. Psychometric Proprities of the Substance 

Use Risk Profile Scale - Brazilian Version. Int J Ment Health Addict. 2015;  

46.  Saliba AJ, Moran C, Yoo Y. The Substance Use Risk Profile Scale: 

Comparison of Norms and Outcomes for Australian and Korean Adults. Int J 

Ment Health Addict. 2014;  

47.  Chandrika Ismail A, De Alwis Seneviratne R, Newcombe PA, Wanigaratne S. A 

model of substance abuse risk: Adapting to the Sri Lankan context. Eval Rev. 

2009;  

48.  Siu AFY. Validation of the substance use risk profile scale for adolescents in 

hong kong. J Psychoeduc Assess. 2011;  

49.  Castonguay-Jolin L, Perrier-Ménard E, Castellanos-Ryan N, Parent S, Vitaro F, 

Tremblay RE, et al. SURPS French version validation in a Quebec adolescent 

population. Can J Psychiatry. 2013;  

50.  Omiya S, Kobori O, Tomoto A, Igarashi Y, Iyo M. Personality and substance 

use in Japanese adolescents: The Japanese version of Substance Use Risk 

Profile Scale. Pers Individ Dif. 2015;  

51.  Castellanos-Ryan N, O’Leary-Barrett M, Sully L, Conrod P. Sensitivity and 

Specificity of a Brief Personality Screening Instrument in Predicting Future 

Substance Use, Emotional, and Behavioral Problems: 18-Month Predictive 

Validity of the Substance Use Risk Profile Scale. Alcohol Clin Exp Res. 2013;  

52.  Krank M, Stewart SH, O’Connor R, Woicik PB, Wall AM, Conrod PJ. Structural, 

concurrent, and predictive validity of the Substance Use Risk Profile Scale in 

early adolescence. Addict Behav. 2011;  



55 

 

 

53.  Malmberg M, Overbeek G, Monshouwer K, Lammers J, Vollebergh WA, Engels 

RC. Substance use risk profiles and associations with early substance use in 

adolescence. J Behav Med. 2010;  

54.  Jurk S, Kuitunen-Paul S, Kroemer NB, Artiges E, Banaschewski T, Bokde 

ALW, et al. Personality and Substance Use: Psychometric Evaluation and 

Validation of the Substance Use Risk Profile Scale (SURPS) in English, Irish, 

French, and German Adolescents. Alcohol Clin Exp Res. 2015;  

55.  Malmberg M, Kleinjan M, Vermulst AA, Overbeek G, Monshouwer K, Lammers 

J, et al. Do Substance Use Risk Personality Dimensions Predict the Onset of 

Substance Use in Early Adolescence? A Variable- and Person-Centered 

Approach. J Youth Adolesc. 2012;  

56.  Stewart SH, Kushner MG. Introduction to the special issue on “Anxiety 

Sensitivity and Addictive Behaviors.” Addict Behav. Elsevier; 2001;26(6):775–

85.  

57.  Kotov R, Gamez W, Schmidt F, Watson D. Linking “big” personality traits to 

anxiety, depressive, and substance use disorders: a meta-analysis. Psychol 

Bull. US: American Psychological Association; 2010;136(5):768.  

58.  Richardson RJ. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. São Paulo: Atlas. 1999.  

59.  Víctora CG, Knauth DR, Hassen M de NA. Pesquisa qualitativa em saúde: uma 

introdução ao tema. Tomo Editorial; 2000.  

60.  Smart RG, Hughes PH, Johnson LD. A methodology for student drug-use 

surveys. World Health Organization Offset Publication. 1980.  

61.  Carlini-Cotrim B, da Matta Chasin AA. Blood alcohol content and death from 

fatal injury: A study in the metropolitan area of São paulo, Brazil. J 

Psychoactive Drugs. 2000;  

62.  Hajian-Tilaki K. Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis for 

medical diagnostic test evaluation. Vol. 4, Caspian Journal of Internal 

Medicine. 2013. p. 627–35.  

63.  Rua M das G, Abramovay M. Avaliaçäo das açöes de prevençäo às DST/AIDS 

e uso indevido de drogas nas escolas de ensino fundamental e médio em 



56 

 

 

capitais brasileiras. UNESCO; 2001 [cited 2018 Jan 24]; Available from: 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=ADOLEC

&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=320382&indexSearch=ID 

64.  Brasil MEC. Secretaria de Educação Especial. Política Nac Educ Espec 

Brasília MEC/SEESP. 1994;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 

 

 

8 ANEXOS 

8.1 Parecer Consubstanciado do CEP 
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8.2 Questionário do SURPS 
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8.3 Sócio - demográfico 
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8.4 Drogas de abuso 
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8.5 Situações de Risco 

 


