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APRESENTAÇÃO 

O presente estudo é parte de um projeto nacional intitulado Projeto Ações 

Integradas e está cadastrado no Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação (GPPG) sob 

número 100201. Foi aprovado em 02 de julho de 2010 e vem sendo desenvolvido pelo 

Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas (CPAD) do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre (HCPA) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), em colaboração com 

diferentes setores da Universidade e instituições externas.  Seu objetivo é avaliar 

diversos aspectos das consequências do uso de crack na população brasileira, tema 

ainda não documentado de forma sistemática no Brasil. Além dessa dissertação, o 

projeto maior engloba ações de pesquisa em múltiplas perspectivas, como o estudo das 

famílias dos probandos, tratamento por gerenciamento de casos, trajetória de usuários 

de crack dentro da rede da atendimento, e avaliação de características clínicas 

específicas, como impulsividade e resiliência. A fase de genotipagem de outros 

polimorfismos presentes em genes do sistema dopaminérgico e de outros sistemas de 

neurotransmissão continua em andamento, no laboratório de Genética Humana 

Molecular do Departamento de Genética da UFRGS, para dar sequência acadêmica a 

este projeto visando a construção e apresentação de resultados em nível de doutorado. 

Considera-se que o estímulo ao desenvolvimento de protocolos que envolvam fatores 

biológicos na área da adição seja um fator importante na motivação de todo o trabalho 

exposto. 
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RESUMO 

Introdução: O crack é uma droga de abuso derivada do refino da cocaína, sendo 

objeto de preocupação e de estudo há pelo menos duas décadas. A via de 

administração dessa droga aumenta a chance de um indivíduo se tornar dependente, 

em comparação com o uso de cocaína. No Brasil, o consumo de crack nos últimos 

anos se tornou um importante problema de saúde pública, e vem atingindo grupos 

etários cada vez mais jovens. Apesar de sua importância epidemiológica, há escassez 

de estudos na literatura sobre a etiologia da dependência dessa droga. O objetivo do 

presente estudo foi investigar a possibilidade de associação entre o 

abuso/dependência de crack e o gene do transportador de dopamina (DAT1). Devido 

ao seu mecanismo de ação da dependência química, esse gene pode ser considerado 

um bom candidato para estudos moleculares com fenótipos de adição. 

Método: Uma amostra de 237 abusadores ou dependentes de crack (critérios do 

DSM-IV TR) internados ou em tratamento ambulatorial e 205 controles comunitários 

foi coletada no sul do Brasil. A amostra incluiu indivíduos de ambos os sexos, 

diferentes etnias e idade maior que 18 anos. Os sujeitos foram avaliados com ASRS, 

ASI6, BIS e MINI-Short. O QI foi estimado utilizando-se o WAIS. As amostras de 

DNA extraídas do sangue total foram genotipadas para o VNTR de 40 pb da região 

3’ UTR do gene DAT1. A hipótese de associação foi investigada utilizando testes de 

qui-quadrado e regressão logística. 

Resultados: Uma análise pareada mostrou uma maior prevalência, embora não 

significante, da homozigose do alelo 10R (considerada como de risco) em relação a 

outros genótipos, em casos versus controles (59,9% versus 49,2%; Mcnemar 

p=0,059; 187 pares considerando sexo, idade e grupo étnico). A comparação não 

pareada incluindo todos os sujeitos e realizada com as covariáveis sexo, idade e 
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grupo étnico mostrou uma diferença significativa (p=0,032 - correção de 

continuidade), evidenciando frequência aumentada do genótipo 10.10 nos casos 

(59,9%) comparados aos controles (49,3%). O modelo de regressão logística que 

incluiu sexo, idade, grupo étnico, nível educacional, transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade, episódio depressivo maior atual, transtorno de ansiedade 

generalizada e risco de suicídio como covariáveis também mostrou associação com o 

genétipo 10.10 (p=0,04, RC=1,758, IC= 1,026 – 3,012). 

Conclusões: Este é um dos primeiros estudos genéticos de associação com usuários 

de crack na literatura, sugerindo uma influência do gene DAT1, especialmente o 

genótipo 10.10, na dependência dessa droga. Esse resultado corrobora o papel da 

proteína DAT na neurobiologia da dependência química e mais especificamente do 

crack.  Embora a maioria dos achados aqui apresentados leve a esta direção, existem 

vários confundidores que devem ser considerados, o que nos sugere ampliação do 

número de sujeitos da amostra e a realização de mais análises com esse e outros 

polimorfismos do DAT1 para confirmar e compreender sua contribuição como 

possível fator de risco para a dependência de crack. A continuidade da genotipagem 

de outros genes do sistema dopaminérgico e outras rotas neurobiológicas que possam 

estar relacionados ao desfecho, para futuras análises de associação que contemplem 

também interações gene-gene e gene-ambiente também é fundamental.  

 

Palavras-chave: crack, DAT1, genética, associação 
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ABSTRACT 

Background: Crack-cocaine is a drug of abuse which results from cocaine refine 

that has been object of concern and study for at least two decades. The administration 

route of this drug enhances the chance for the individual achieving dependence, 

comparing to snorted cocaine. In Brazil, crack consumption in the last years has 

become an important health problem, especially in younger people. Despite its 

epidemiological importance, there is scarcity of studies about the etiology of this 

addiction. The aim of this study was to investigate the possibility of association 

between crack-cocaine abuse or dependence and dopamine transporter gene (DAT1). 

Due to the involvement of dopamine transporter on drug addiction mechanisms, this 

gene can be a good candidate for molecular studies regarding addiction phenotypes.  

Methods:  A cross-sectional sample of 237 adults, current crack abusers or 

dependents (DSM-IV TR criteria) from in- and outpatient clinics and 205 community 

controls were collected in southern Brazil. Subjects were evaluated with ASRS, ASI6 

and MINI-Short. IQ was estimated using WAIS. DNA samples extracted from whole 

blood were genotyped for the 40 bp VNTR of 3`UTR region at DAT1. The 

hypothesis of association was investigated using Chi-square and Logistic regression 

tests.  

Results: A paired analysis showed a higher prevalence in cases than in controls, 

although not significant, of 10R allele homozygosis (putatively the risk genotype) 

versus other genotypes (59.9% versus 49.2%; Mcnemar p=0.059; 187 pairs regarding 

sex, age and ethnic group). The non-paired comparison including all the subjects and 

considering sex, age and ethnic group as co-variates showed a significative 

difference (p=0.032 continuity correction), evidencing an increased frequency of 

10.10 genotype in cases (59.9%) compared to controls (49.3%). The logistic 
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regression model including sex, age, ethnic group, educational level attention-

deficit/hyperactivity disorder, current major depressive disorder, generalized anxiety 

disorder and suicide risk as co-variates also identified a significant effect of 10.10 

genotype in crack-cocaine addiction (p=0.04, OR=1.758, CI= 1.026 – 3.012).  

Conclusion:  This is one of the first genetic association studies with crack-cocaine 

users in the literature, suggesting an influence of the DAT1 gene, namely the 10.10 

genotype, in crack-cocaine abuse or dependence. This result corroborates the role of 

DAT protein in neurobiology of drug addiction and specifically of this drug of abuse. 

However, even though  most of the results presented leads to this direction, there are 

several confounders that should be considered, which suggests increasing the number 

of sample subjects and performing more analyses with this and other DAT1 

polymorphisms, to confirm and clarify its contribution as a possible risk factor for 

crack-cocaine abuse or dependence. The genotyping of other genes from 

dopaminergic system and other neurobiological routes related to the outcome, for 

future association analyzes that include gene-gene and gene-environment 

interactions, is also warranted. 

Key Words: crack-cocaine, DAT1, genetics, association 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crack é uma droga de abuso derivada do refino da cocaína, sendo objeto de 

preocupação e de estudo há pelo menos duas décadas (Mcbride, Inciardi et al., 1992). A 

pasta base é aquecida e combinada com bicarbonato de sódio e, durante o processo, 

ouve-se o estalo que deu origem ao nome da droga (Inciardi, 2002; Kessler e 

Pechansky, 2008). Há evidências de que seu uso nesta forma gera um incremento na 

chance de um indivíduo ficar dependente, e a via de administração da droga é uma das 

explicações para o fato (O'brien e Anthony, 2005; Reboussin e Anthony, 2006). A 

maioria dos países europeus tem demonstrado padrões semelhantes de aumento de 

consumo nos últimos anos, com um platô representado pelo consumo de 5,5% de 

cocaína e crack na Inglaterra. O processo pode ser considerado análogo à expansão da 

cocaína nos Estados Unidos na década de 1980 (Haasen, Prinzleve et al., 2004).  

No Brasil, o consumo de crack tem sido alvo de grande preocupação em vista de 

seu aumento considerável em várias regiões, o que vem sendo documentado nos últimos 

anos. Em 1999, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID) realizou um levantamento domiciliar abrangendo as 24 maiores cidades 

paulistas, onde foi constatado que o uso de cocaína ao longo da vida foi de 2,1%, sendo 

maior na faixa etária entre 26–34 anos (4,0%), e que o uso de crack foi de 0,4% 

(Galduróz, Noto et al., 2000). Dois anos depois, no I Levantamento Domiciliar sobre o 

uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil (2001) foram entrevistadas pessoas de 107 

cidades de todo país com mais de 200.000 habitantes (Carlini, Galduróz et al., 2001), 

constatando-se que o uso na vida de cocaína foi de 2,3%, sendo mais prevalente nas 

regiões Sul (3,6%) e Sudeste (2,6%). A faixa etária de maior uso encontrava-se nos 25 
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aos 34 anos (4,4%). O uso na vida de crack foi de 0,7% para o sexo masculino, subindo 

para 1,2% naquela faixa etária. No II Levantamento Domiciliar sobre o uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005 nas 108 maiores cidades do país, foi 

constatado que o uso geral de drogas, exceto álcool e tabaco, havia aumentado de 19,4% 

para 22,8%. Neste estudo, a prevalência para o uso de cocaína durante a vida foi de 

2,9% e a prevalência para o uso de crack foi de 1,5%, ambas em homens (Carlini, 

Galduróz et al., 2007). O dado mais atual pode ser obtido no Levantamento Nacional de 

Álcool e Outras Drogas publicado no site http://inpad.org.br/lenad/cocaina-e-

crack/resultados-preliminares/, mostrando prevalência de uso de 1,4% para adultos 

(cocaína fumada) e 1% de uso de crack no último ano. 

Apesar do mecanismo biológico não ser completamente entendido, em especial 

para drogas ilícitas os estudos enfatizam o possível papel de vias comuns (por exemplo, 

da neurotransmissão dopaminérgica) que conectam o problema de uso de múltiplas 

drogas, exatamente o perfil clínico encontrado no usuário de crack. O processo de 

dependência começa com estágios de iniciação do uso, com consequente escalonamento 

para uso mais regular e crônico, que pode se tornar problemático e aditivo. Os estágios 

precoces são mais influenciados por fatores familiares e de ambiente social, enquanto os 

estágios tardios são mais influenciados por fatores herdáveis (Agrawal, Verweij et al., 

2012).  

Os usuários mais jovens de drogas experimentam um número menor de drogas 

até chegar ao uso do crack (Van Der Meer Sanchez e Nappo, 2002). Por si só isso 

representa um reflexo de como esses usuários, que constituem grande parte da amostra 

estudada no presente trabalho, são gravemente afetados pela substância. Explicações 

adicionais para rapidez da dependência incluem o breve início de ação e 

http://inpad.org.br/lenad/cocaina-e-crack/resultados-preliminares/
http://inpad.org.br/lenad/cocaina-e-crack/resultados-preliminares/
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biodisponibilidade do crack, comparado a outras formas de uso da cocaína. O potencial 

de abuso da cocaína está intimamente relacionado à via de administração, sendo devida, 

pelo menos em parte, a diferenças farmacocinéticas. Assim, o crack, dentre todas as 

formas de consumo de cocaína, parece ser a que apresenta maior potencial de 

dependência, uma vez que atinge rapidamente o cérebro e apresenta um curto período 

de tempo entre o consumo e percepção de efeito. Quanto menor for esse intervalo, 

maior será a magnitude do efeito percebido e maior a chance do indivíduo se tornar 

dependente (Volkow, Wang et al., 2000). 

Entender o fenômeno sob o ponto de vista acadêmico inclui a busca por modelos 

biológicos que possam incrementar a compreensão em relação ao aumento do uso de 

crack pela população.  Embora hoje não exista a possibilidade de associar um único 

gene a um comportamento complexo como a dependência química (Volkow e Muenke, 

2012), sabemos que 50% do risco para o uso de substâncias pode ser atribuído a fatores 

genéticos (Volkow e Li, 2005). Os prejuízos amplos associados ao uso de drogas 

incluem áreas como perda de produtividade laboral, crime, transtornos psiquiátricos e 

acidentes, o que enfatiza a importância do estudo dos genes nessa área.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Crack como droga de abuso   

O uso de cocaína pode ser datado de aproximadamente 5000 a.C, através da 

descoberta de remanescentes de folhas de coca em tumbas da Bolívia e do Peru. A 

palavra utilizada para se referir à planta era Kuka, daí o nome atual, que significa 

árvore (Ferreira Filho, Turch et al., 2003). Durante séculos, os nativos do Peru 

mascaram folhas de coca enquanto trabalhavam nas plantações, pois os efeitos 
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vasoconstrictor e broncodilatador ajudavam a suportar a hipóxia causada pela 

elevada altitude (Das, 1993). A coca teve um papel fundamental no império Inca, 

onde era considerada uma planta sagrada. Os Incas não distinguiam os poderes 

curativos da coca de seus poderes “mágicos”, o que levou a planta a ser usada na 

América do Sul, durante longo período, também como medicação (Grinspoon e 

Bakalar, 1981).
 
 

A popularidade na Europa aconteceu somente a partir de 1860, depois que 

Albert Niemann isolou a cocaína a partir das folhas de coca. Desde então, 

proliferaram ensaios sobre os poderes curativos da droga, como, por exemplo, o do 

neurologista Paolo Mantegazza, em 1859, que recomendava cocaína para dor de 

dente, problemas digestivos, histeria, melancolia e, inclusive, como afrodisíaco 

(Grinspoon e Bakalar, 1981). 

Muitos anos depois, no início da década de 80, socioetnógrafos americanos 

descreveram na literatura científica uma nova e potente forma de uso de cocaína – a 

inalação do vapor expelido da queima de pedras, manufaturadas a partir do 

“cozimento” da pasta básica combinada com bicarbonato de sódio.  Quando 

queimada em um cachimbo de vidro ou outro recipiente, produzia um ruído típico 

de estalo, tendo sido, por isto, chamada de “CRACK”. O início de ação da droga 

também era rápido, porém mais fugaz, e os usuários descreviam uma “fissura” 
1
 

quase incontrolável quando a estavam utilizando. Os relatos iniciais descreviam os 

usuários como “escravos” dos seus efeitos, mais estimulantes e muito prazerosos. 

(Inciardi, 2002; Kessler e Pechansky, 2008). 

                                                           
1
 Craving, em inglês. O termo pode ser entendido como desejo intenso pelo uso da substância e será 

utilizado outras vezes no mesmo sentido. 
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 No Brasil o crack foi introduzido de maneira semelhante ao que ocorreu nos 

Estados Unidos.  Notou-se, por exemplo, que muitos dos antigos usuários de 

cocaína decidiram substituir o formato injetável pela via fumada (Inciardi, Surratt et 

al., 2006). Em função do maior custo e da dificuldade de portabilidade dos 

cachimbos, os usuários brasileiros desenvolveram uma maneira de fumar através do 

uso de latas de alumínio furadas, e com o auxílio de cinzas de cigarro que aumentam 

a combustão. Além do risco continuado de queimaduras labiais, recentemente 

aventou-se a possibilidade de elevação dos níveis de alumínio no sangue desses 

usuários, o que poderia trazer mais danos ao sistema nervoso central.  

A recente preocupação da sociedade brasileira com os efeitos da substância na 

vida dos usuários, muitos deles marginalizados em ruas e avenidas de grandes 

cidades, foi estímulo adicional para o estudo do tema, além da literatura científica 

ter diminuído a produção concernente a esta droga específica nas últimas décadas. 

 

2.2. Sistema de recompensa cerebral e crack 

Em virtude da escassez de estudos específicos para o crack utilizamos na revisão 

de literatura informações referentes à cocaína, dadas as semelhanças entre as duas 

drogas. Está bastante claro que a cocaína tem efeito também sobre sistemas de 

outros neurotransmissores, como noradrenalina e serotonina, mas suas ações no 

sistema dopaminérgico são consideradas as mais importantes. A hipótese biológica 

mais aceita na atualidade pressupõe neuroadaptações no sistema de aprendizado e 

memória no sistema dopaminérgico e no circuito glutamatérgico, nos quais as 

projeções dos neurônios dopaminérgicos estão inseridas (Thomas, Kalivas et al., 

2008). Estruturas relacionadas aos processos de estabelecimento de memória 
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incluem o hipocampo e a amígdala, e a via dopaminérgica é um sistema cerebral de 

importância fundamental para a sobrevivência, garantindo a repetição de 

experiências vitais como a fome e a sede. 

As drogas de abuso atuam mais especificamente sobre a via mesocorticolímbica 

da dopamina, , que se projeta da área tegmentar ventral (ATV) do mesencéfalo para 

o núcleo acumbente (NAcc) e o córtex pré-frontal (CPF), regiões que compõem o 

chamado sistema de recompensa cerebral. Esta ação pode ocorrer de forma direta, 

sobre os neurônios dopaminérgicos, ou indireta, sobre neurônios de outros sistemas 

que modulam a atividade dopaminérgica (glutamato, GABA, noradrenalina, 

serotonina, opióides). O NAcc tem um papel primordial no reforço dos 

comportamentos de busca de recompensa e sua  estimulação a partir da ativação da 

via mesolímbica é responsável pela sensação de prazer obtida com o uso da droga. 

O CPF está envolvido nos processos de tomada de decisões, sendo responsável pelo 

controle inibitório, e costuma estar hipofuncionante nos dependentes químicos ou 

indivíduos com outras comorbidades psiquiátricas, principalmente aqueles com 

sintomas de impulsividade (Koob, Sanna et al., 1998; Nestler, 2001; Kelley e 

Berridge, 2002). 

O uso de cocaína aumenta a quantidade de dopamina numa dimensão muito 

maior do que a recompensa proporcionada por atividades naturais, como comida e 

sexo. Este incremento na disponibilidade de dopamina cerebral ocorre através do 

bloqueio do transportador pré-sináptico de dopamina (DAT) pelo uso agudo de 

cocaína. Isto causa aumento significativo da dopamina na fenda sináptica, levando à 

repetição do uso da droga.  Já o uso continuado de cocaína associa-se a uma down-

regulation, qual seja, a depleção de receptores pós-sinápticos de dopamina, de forma 

que haverá necessidade de maiores níveis sinápticos de dopamina para manter o 
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impulso sináptico que proporciona o efeito clínico desejado (Gatley, Volkow et al., 

2005; Lambert, Karila et al., 2008). A recompensa gerada por esses mecanismos é 

comprovada em modelos animais com a preferência do consumo de cocaína em 

detrimento de água ou comida (Feltenstein e See, 2008). O consumo de cocaína não 

apenas está associado ao aumento das quantidades de dopamina, e sim a tudo que 

circunda sua utilização: pessoas, locais e objetos associados ao cenário envolvido. 

Estes estímulos externos costumam ser memorizados e desencadeiam 

posteriormente o desejo pelo consumo (fissura), através de imprinting neuronal. 

Fazendo uma analogia com o modelo de produção de sede, tais memórias são úteis 

para localizar água para consumo quando a sede estiver instalada (Nestler, 2005). 

 

2.3. Genética das Adições  

A dependência de substâncias é considerada um transtorno complexo, cuja 

manifestação resulta da interação entre fatores ambientais e genéticos. O principal 

fator ambiental é a exposição à substância e outros fatores incluem baixo nível sócio 

– econômico e situação familiar instável (Agrawal e Lynskey, 2008). A 

comorbidade clínica com outras doenças psiquiátricas é fator importante em ambos 

os sexos, com forte associação ao abuso de drogas, sendo fator de risco associado ao 

surgimento e manutenção da dependência (Goldstein, Dawson et al., 2012). Quanto 

aos fatores genéticos, é bastante provável que sejam representados por diversos 

genes de pequeno efeito. A suscetibilidade à dependência, então, seria resultado da 

interação entre esses genes entre si e com o ambiente (Gelernter e Kranzler, 2010). 

 Estudos epidemiológicos têm demonstrado que cerca de 50% do risco para 

consumo de cocaína ou outra droga tem influência genética (Nestler e Malenka, 
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2004; Agrawal e Lynskey, 2008). Isso é maior do que o encontrado em condições 

médicas consideradas de alto grau de herdabilidade, como diabetes tipo 2, câncer de 

mama e hipertensão. Porém, os genes específicos que possam conferir tal 

herdabilidade permanecem desconhecidos no caso de várias substâncias de abuso, 

tais como a cocaína e o crack (Nestler, 2005). A busca por genes de suscetibilidade 

à adição é particularmente difícil, pois, aparentemente, estes podem variar conforme 

a substância investigada e a população (Gelernter e Kranzler, 2010). Grande parte 

dos estudos se baseia na abordagem de genes candidatos, definidos com base nos 

efeitos biológicos causados pela exposição às diferentes drogas; ou seja, na 

investigação de genes cujos produtos estejam possivelmente envolvidos na 

patofisiologia da dependência (Nestler, 2005). A identificação de polimorfismos 

genéticos que podem alterar o metabolismo dopaminérgico é um dos principais 

alvos dos estudos nessa área. Acredita-se que a variabilidade genética modifique a 

resposta dos indivíduos aos psicoestimulantes, incluindo o crack, e possivelmente à 

farmacoterapia (Haile, Kosten et al., 2007).    

 O gene do receptor D2 de dopamina (DRD2) foi o primeiro a ser investigado 

na dependência de substâncias, especificamente em alcoolistas (Blum e cols., 1990). 

Este estudo observou uma frequência aumentada do alelo A1 do polimorfismo 

TaqIA (rs1800497) nos casos em comparação a controles,  uma associação que foi 

confirmada posteriormente por diferentes metanálises (Ponce, Pérez-González et 

al., 2009). Além do alcoolismo, esse gene também foi investigado na dependência 

de outras substâncias, como nicotina, opióides e metanfetaminas. O primeiro estudo 

de associação com dependência de cocaína também investigou o gene DRD2, 

detectando uma frequência maior do alelo A1 nos casos (Noble, Blum et al., 1993). 
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Esta associação foi corroborada por alguns relatos, embora os dados que 

correlacionem as diferentes variações genéticas do gene DRD2 à dependência sejam 

contraditórios (Moyer, Wang et al., 2011). Vários outros genes já foram 

investigados na dependência de cocaína, incluindo genes codificadores de outros 

receptores dopaminérgicos, tais como D3 e D4 (genes DRD3 e DRD4, 

respectivamente) e o gene da enzima catecol-metil tranferase (COMT), além de 

genes relacionados ao ritmo circadiano e ao sistema opióide. Apesar de haver 

resultados positivos, nenhum achado é ainda inequívoco, o que sugere a necessidade 

de se continuar as pesquisas nessa área (Agrawal, Verweij et al., 2012). 

  

2.4. Gene DAT1 

 Outro gene bastante investigado na dependência de cocaína, assim como de 

outras drogas, é o gene codificador do transportador de dopamina, DAT1 ou 

SLC6A3. Considerando a importância do DAT nos efeitos de recompensa do uso de 

cocaína, e possivelmente o crack, principalmente no que tange ao aumento direto de 

dopamina na fenda sináptica, com maior estímulo dos receptores dopaminérgicos 

pós-sinápticos, este gene é um excelente candidato para estudos moleculares com 

estes desfechos. 

 O polimorfismo mais estudado do gene DAT1 é um número variável de 

repetições em tandem (VNTR) de 40 pb localizado na região 3’ não traduzida (3’ 

UTR) do gene. Onze alelos diferentes, contendo de 3 a 11 repetições, podem 

ocorrer, sendo os alelos com 9 e 10 repetições (9R e 10R, respectivamente) os mais 

comuns na maioria das populações estudadas (Vandenbergh, Persico et al., 1992; 

Fuke, Suo et al., 2001). A funcionalidade deste polimorfismo ainda não é bem 
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compreendida. Porém, embora haja resultados conflitantes, as variantes parecem 

alterar os níveis de DAT nas regiões subcorticais, estando o alelo 9R possivelmente 

associado a níveis maiores desta proteína (Van Dyck, Malison et al., 2005; Shumay, 

Chen et al., 2011). 

 O VNTR de 40 pb do gene DAT1 já foi investigado em relação à dependência 

de cocaína aspirada em alguns estudos. Fernàndez-Castillo, Lohoff e Ballon não 

encontraram associação (Ballon, Leroy et al., 2007; Fernàndez-Castillo, Ribasés et 

al., 2010; Lohoff, Bloch et al., 2010). Já o alelo 9R foi associado a maior psicose 

pós-uso da droga e menor risco de dependência (Gelernter, Kranzler et al., 1994; 

Brousse, Vorspan et al., 2010). Este resultado é de certa forma controverso, pois 

existem dados que associam a maior gravidade da dependência para crack à maior 

frequência de sintomas psicóticos (Smith, Thirthalli et al., 2009). Além disso, as 

consequências relativas à saúde mental são associadas mais à intensidade da 

dependência do que à forma de uso da cocaína (Haasen, Prinzleve et al., 2005).  

 Na população brasileira, há um único estudo realizado com o gene DAT1, em 

que outro polimorfismo, o VNTR do íntron 8, foi associado ao uso de cocaína 

(Guindalini, Howard et al., 2006). Este VNTR ocorre devido à repetição de uma 

sequência de 30 pb; são possíveis sete alelos, sendo os alelos de  5 (alelo 5R) e 6 

(alelo 6R) repetições os mais comuns. No trabalho de Guindalini et al (2006) foi 

observada associação do alelo 3R com abuso de cocaína, sugerindo a possibilidade 

de um efeito de variantes do gene DAT1 também na dependência de crack.  

 O único estudo de suscetibilidade genética à dependência de crack publicado 

até o momento também investigou o gene DAT1, além dos genes DRD2, DRD3 e 

DRD4 (Ballon e cols. 2007). Ao analisar uma pequena amostra composta por 97 



24 

 

dependentes caribenhos, esses autores detectaram os alelos A1 do polimorfismo 

TaqIA do gene DRD2 e o alelo 7R gerado pelo polimorfismo de VNTR  localizado 

no exon 3 do gene DRD4 em uma freqüência significantemente maior em casos do 

que em controles. Contudo, esse resultado deve ser interpretado com cautela, uma 

vez que essas associações foram detectadas com maior intensidade no grupo de 

pacientes que apresentavam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) comórbido. Ambos genes são considerados genes de suscetibilidade ao 

TDAH, com vários relatos positivos, especialmente no caso do DRD4, cuja 

associação foi confirmada por diversas metanálises (Biederman e Faraone, 2005; 

Gizer e cols., 2009; Nikolaidis e Gray, 2010). Assim, a relação desses genes com a 

dependência de cocaína e, particularmente, crack, são questões que permanecem em 

aberto. 
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3. JUSTIFICATIVA PARA A EXECUÇÃO DO ESTUDO 

 

 Grande importância epidemiológica e de saúde pública da dependência do crack; 

 Falta de estudos na literatura científica recente 

 Importância dos estudos genéticos para maior entendimento do fenômeno de 

dependência do crack e posterior translação de conhecimento para áreas clínicas 

como prevenção, diagnóstico e tratamento. 
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4. OBJETIVO 

 

Investigar a hipótese de associação do polimorfismo de VNTR de 40 pb da região 3’ 

UTR do gene codificador da enzima transportadora de dopamina, ou DAT1, com 

abuso e dependência de crack. 
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5. MANUSCRITO PARA SUBMISSÃO (REVISTA ALVO: DRUG AND ALCOHOL 

DEPENDENCE – FATOR DE IMPACTO 4,08) 

 

Usuários de crack mostram diferenças nas frequências genotípicas do polimorfismo de 

número variável de repetições em tandem (VNTR)  da região 3’UTR do  gene do 

transportador de dopamina (DAT1/SLC6A3) 

 

AR Stolf¹, CM Szobot¹, R Halpern¹, GC Akutagava-Martins², D Müller², LSP 

Guimaraes¹, FHP Kessler¹, F Pechansky¹, T Roman² 

¹Centro de Pesquisas em Álcool e Drogas, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

²Departmento de Genética, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

Financiamento: SENAD, FAPERGS, CNPq, CAPES, PRODAH 

 

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi investigar a possibilidade de associação 

entre o abuso/dependência de crack e o gene do transportador de dopamina (DAT1). 

Devido ao seu mecanismo de ação na dependência química, esse gene pode ser 

considerado um bom candidato para estudos moleculares com fenótipos de adição. 

Método: Uma amostra de 237 abusadores ou dependentes de crack (critérios do 

DSM-IV TR) internados ou em tratamento ambulatorial e 205 controles comunitários 

foi coletada no sul do Brasil. Os sujeitos foram avaliados com ASRS, ASI6, e MINI-

Short. O QI foi estimado utilizando-se o WAIS. As amostras de DNA extraídas a 

partir de  sangue total foram genotipadas para o VNTR de 40 pb da região 3’ UTR do 
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gene DAT1. A hipótese de associação foi investigada utilizando testes de qui-

quadrado e regressão logística. 

Resultados: Uma análise pareada mostrou uma maior prevalência, embora não 

significante, da homozigose do alelo 10R (considerada como de risco) em relação a 

outros genótipos, em casos versus controles (59,9% versus 49,2%; Mcnemar 

p=0,059; 187 pares considerando sexo, idade e grupo étnico). A comparação não 

pareada incluindo todos os sujeitos e realizada com as covariáveis sexo, idade e 

grupo étnico mostrou uma diferença significativa (p=0,032 - correção de 

continuidade), também evidenciando uma frequência aumentada do genótipo 10.10 

nos casos (59,9%) comparados aos controles (49,3%). O modelo de regressão 

logística que incluiu sexo, idade, grupo étnico, nível educacional, transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade, episódio depressivo maior atual, transtorno de 

ansiedade generalizada e risco de suicídio como covariáveis também mostrou 

associação com o genétipo 10.10 (p=0,04, RC=1,758, IC= 1,026 – 3,012).  

Conclusões: Este é um dos primeiros estudos genéticos com usuários de crack na 

literatura, sugerindo uma influência do gene DAT1, especialmente o genótipo 10.10, 

na dependência dessa droga. Esse resultado corrobora o papel da proteína DAT na 

neurobiologia da dependência química e mais especificamente do crack.  A 

continuidade da genotipagem de outros genes tanto do sistema dopaminérgico como 

de outras rotas neurobiológicas que possam estar relacionados ao desfecho, para 

futuras análises de associação que contemplem também interações gene-gene e gene-

ambiente também é fundamental.  

 

Palavras Chave: crack, gene DAT1, genética 



29 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção optamos por discutir pontos relacionados à metodologia empregada e 

alguns aspectos dos resultados que não estão contemplados na discussão do artigo 

proposto. 

O esforço inicial da obtenção da amostra pretendia parear todos os sujeitos por 

sexo, idade (numa faixa de amplitude de 5 anos) e grupo étnico, seguindo o critério 

vigente no Brasil de autodeterminação de etnia pelo indivíduo e os grupos étnicos 

propostos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nosso esforço 

conseguiu parear cerca de 78% da amostra de casos obtidos, o que foi satisfatório 

mas não suficiente para a obtenção de n necessário para distinguir diferenças entre 

casos e controles, considerando o polimorfismo estudado. Fazendo um cálculo de 

tamanho amostral  com 200 casos e 200 controles esperaríamos detectar uma 

diferença entre 13 e 14 pontos percentuais na frequência do polimorfismo entre 

casos e controles, considerando alfa=0,05 e um poder estatístico de 80%.   

 Como já citado na Introdução da presente dissertação, esperava-se que existissem 

perfis genéticos diferentes entre usuários de drogas e controles, mas, possivelmente, 

uma diferença de pequena magnitude. De fato nossas análises conseguiram detectar 

diferença mas bastante pequena, uma vez que os valores de p foram próximos ao 

limite aceitável para estudos científicos da área biológica.  

Essa dificuldade, relacionada ao pequeno tamanho de efeito, pode ser evidenciada 

quando comparamos as análises pareadas e não-pareadas. Nosso p resultante da 

análise de qui-quadrado pareada ficou levemente acima do nível de significância, o 

que nos levou a considerar a amostra obtida em sua totalidade, incluindo em todas 
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as análises de regressão logística apresentadas o controle dos fatores inicialmente 

propostos no pareamento.  Os resultados encontrados na análise não pareada 

mantiveram-se na mesma tendência estatística da análise pareada, objetivo inicial 

do estudo.  

Os estudos que incluíram usuários de crack em suas amostras, citados ao longo da 

tese (Guindalini, Howard et al., 2006; Ballon, Leroy et al., 2007) também 

realizaram análises com amostras não pareadas, o que facilita as comparações com 

nossos resultados e reflete a dificuldade clínico-epidemiológica em trabalhar com 

estudos envolvendo usuários de drogas, em especial o crack. 

Seguindo essa linha de argumentação, uma das necessidades ao longo do projeto foi 

adaptar a coleta de controles comunitários a um regramento sistemático que 

pudesse maximizá-la após algumas semanas de coleta. Inicialmente pretendia-se 

partir das fichas de mapeamento da população existentes nas Unidades de Saúde, 

mas elas estavam desatualizadas. Nas primeiras semanas, seguindo o método 

originalmente proposto, a média de obtenção de controles seria suficiente para 

contemplar menos da metade do número de casos obtidos, considerando apenas a 

busca de possíveis controles pareados. Após discussões sobre estratégias para 

ampliar a captação de controles voluntários da comunidade, optou-se pela busca 

geográfica das regiões abrangidas por cada Unidade de Saúde, procurando 

possíveis controles sucessivos a cada residência em que houvesse alguém em casa e 

visitando cada domicílio ao menos por três vezes. Essa estratégia foi combinada 

com a coleta de controles não pareados nas residências em que controles pareados 

eram entrevistados, a fim de ampliar o banco de controles. 

Outra estratégia importante foi compor as equipes de coleta de instrumentos por 

profissionais psicólogos e estudantes de psicologia, com supervisão semanal por 
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parte de psiquiatras do grupo de pesquisa. Adicionalmente houve um treinamento 

para aplicação dos principais questionários (ASI e MINI Short) com obtenção de 

kappa superior a 0,80. De qualquer maneira é importante salientar que os 

diagnósticos apresentados no manuscrito não são dados epidemiológicos 

confirmados, devendo ser reavaliados por mais estudos.  

 No instrumento de rastreamento utilizado para o TDAH, optou-se por um critério 

mais rígido de corte em relação ao proposto pela OMS, considerando positivos 

apenas os itens “frequentemente” e “muito frequentemente” em todas as respostas, 

porque a análise padrão, que considera alguns itens também como positivos quando 

a resposta é “algumas vezes”, obtinha prevalências de comunidade superiores a 

24% para TDAH, o que não encontra respaldo na expectativa de prevalência 

epidemiológica para este grupo. Com o critério de corte mais próximo da realidade 

epidemiológica, conforme discutido pelo próprio autor que validou o instrumento 

no Brasil (Mattos, Segenreich et al., 2006), nosso índice de rastreamento de TDAH 

da comunidade ficou em 12%. Além disso, a maioria dos diagnósticos rastreados 

pela ASRS não é confirmada clinicamente(Chiasson, Stavro et al., 2012), o que 

reforça nosso argumento de utilizar critérios mais rígidos na análise dessa condição 

em uma amostra com diagnóstico clínico não confirmado.  

A amostra considerada neste estudo é composta majoritariamente por homens, fator 

que deve ser sempre lembrado na discussão dos resultados e reflete a expectativa 

epidemiológica aliada ao maior preparo da rede de saúde para atendimento do sexo 

masculino. Sabemos que nos últimos anos o percentual de mulheres dependentes 

tem aumentado e esforços futuros podem incluir a tentativa de ampliar este 

subgrupo na amostra, a fim de elucidar de forma mais elaborada o efeito da 

genética na dependência do crack.   
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 Outro aspecto demográfico que chama atenção na nossa amostra é o fato de que os 

sujeitos negros entre os casos (N=50) foram em número superior ao dos controles 

(N=26).  Uma das explicações possíveis é que, embora a população comunitária 

avaliada para a obtenção dos controles fosse similar aos casos em termos de nível 

sócio-econômico e origem populacional, os usuários de crack parecem representar 

estratos mais desfavorecidos sob ponto de vista econômico, condição que no Brasil 

é normalmente associada a uma alta proporção de indivíduos negros, ou 

descendentes de africanos.  

A análise de fatores que pudessem ser incluídos como co-variáveis e compusessem 

um modelo “final” foi bastante elucidativa, e os vários modelos resultantes estão 

descritos nos resultados do manuscrito. Um dos principais pontos que fortalece a 

hipótese de associação do genótipo 10.10 com o desfecho é que, apesar de em 

alguns modelos considerados o p ser um pouco superior a 0,05, em todos eles a 

tendência da proximidade a este nível de significância é mantida, com poucas 

oscilações do intervalo de confiança , o qual variou de 0,9 a 3,2. A expansão do N 

da amostra, que poderá ocorrer com a chegada de alguns casos provenientes de 

outros centros de pesquisa brasileiros participantes do Projeto Ações Integradas, e 

com a continuidade da linha de pesquisa, pode auxiliar na elucidação dessa questão.  

Nossos modelos de regressão logística focados na presença do genótipo de 

homozigose do alelo 10R em relação a todos os outros, leva nosso raciocínio para a 

argumentação de que o genótipo de risco seria o 10.10, apoiado pelo papel 

biológico da proteína DAT no sistema dopaminérgico e estudos em modelos 

animais apresentados no início da tese. 

Ainda assim, trabalhar com amostras de caso-controle em que existem 

confundidores importantes, incluindo comorbidades psiquiátricas como o TDAH, 
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claramente associado ao gene DAT1 , deve ser motivo de cautela na apresentação 

dos resultados. Embora a associação do genótipo 10.10 com o desfecho aqui 

analisado seja possível e existam argumentos que nos levam a esta direção, ela não 

é a única conclusão possível a partir dos achados e deve ser motivo de persistência 

na investigação do tema, suscitando mais estudos na área. É nessa linha que 

caminha esse projeto, com a ideia de continuidade na captação e análise de dados, 

buscando  a integração entre pesquisa clínica e pesquisa básica.  

 

7. CONCLUSÕES 

 

O genótipo de homozigose do alelo de 10 repetições gerado pelo VNTR de 40 pb 

da região 3’ não traduzida do gene DAT1 parece estar associado ao desfecho medido no 

estudo: abuso e dependência de crack, nos modelos estudados e apresentados aqui.  

Embora a maioria dos achados do presente estudo leve a esta direção, é preciso 

considerar a magnitude limítrofe da associação encontrada e a possível existência de 

vários confundidores. Estas condições nos sugerem ampliação do número de sujeitos da 

amostra e a continuidade da genotipagem de outros genes, tanto do sistema 

dopaminérgico como de outras rotas neurobiológicos, que possam estar relacionados ao 

desfecho, para futuras análises de associação que contemplem também interações gene-

gene e gene-ambiente. 
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