
 

     Introdução….…………………………....………………………………………….. 
 
• Transtornos de ansiedade são amplamente verificados em sujeitos 

com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas; 
 

• Experiências traumáticas e de negligência em períodos precoces do 
desenvolvimento têm sido apontadas como um fator potencial para 
o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na vida adulta, 
incluindo o transtorno por uso de substâncias e transtornos de 
ansiedade. 

  

     Objetivo.............................................................................................. 

 
 

 

 

 

     Método…………………………………….……...………………………………….…. 

 
 
 
 
                                                         

 
 
 
 
                                             
                                    

          

 

 

     Resultados……………………….……………………………………………….….. 
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(67,3%) Menos de 8 anos de 
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  Conclusões……………………….……………………………………... 

• Experiências de trauma precoce podem propiciar a 
criança estratégias disfuncionais para lidar com o 
ambiente, talvez estando com o desenvolvimento do 
Transtorno Por Uso de Substâncias; 
 

•  A exposição precoce a eventos ameaçadores pode       
ocasionar estados de hipervigilância e preocupações 
excessivas no intuito de evitar riscos,  podendo associado 
ao desenvolvimento de Transtornos de Ansiedade; 
 

• Transtorno de Ansiedade Generalizada, Agorafobia e 
Pânico sem Agorafobia não apresentaram nenhuma 
associação com trauma precoce. 
 

 

Verificar a existência de associação entre experiências 
traumáticas em períodos precoces do desenvolvimento e o 

diagnóstico de transtornos de ansiedade em uma amostra de 
usuários de crack. 
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