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RESUMO 

 

Pretende-se com esse artigo abordar os aspectos da avaliação neuropsicológica forense em 

caso de dependência química. Buscando compreender os fatores que levam o usuário a se tornarem 

dependentes de substância psicoativas, seus principais sintomas, como também os aspectos e 

procedimentos necessários para a perícia técnica solicitada pelo magistrado. Compreendendo com 

se configura uma avaliação neuropsicológica forense em caso que envolve indivíduos sem 

situações de dependência possibilitando ainda identificar instrumentos e técnicas fundamentais 

para que seja feita uma avaliação eficiente no desenvolvimento do processo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo compreender como se apresenta a 

dependência química perante os usuários de substancia psicoativas e seus principais sintomas. 

Adentrando no campo da avaliação forense e demonstrando a importância que a avaliação 

psicológica tem, diante a necessidade de identificar o quadro de saúde mental em dependentes 

químicos. Quadro esse bastante presente na área criminal atualmente, fazendo com que o judiciário 

cada vez mais procure embasamento cientifico para se respaldar diante das decisões tomadas. Poisé 

através da produção de um laudo com respaldo científico, que o magistrado vai compreender e 

saber identificar indivíduos que se encontram fragilizados por conta da dependência química 

gerando uma incapacidade em discernir entre o certo e errado. 

Destacamos também finalidade em se realizar uma avaliação psicológica onde se faz 

necessário a utilização de entrevistas como também alguns testes científicos realizados pela 

neuropsicológia. Possibilitando ao judiciário condições necessárias para tomada de decisão de 

maneira fidedigna. 

 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA NO CONTEXTO FORENSE 

 

A avaliação neuropsicológica no contexto forense se adentra na fase pericial. Por pericia 

compreende - se a aplicação dos métodos e técnicas da investigação psicológica e neuropsicológica 

com o objetivo de auxiliar a ação judicial. Sempre que duvidas referentes à saúde psicológica do 

periciando se instalarem (DINIZ;  et al., 2010). 

Correlacionando a questão da dependência química com as demandas forenses. É possível 

observar que apenas uma parcela de usuários de substâncias psicoativas se configura em 

dependentes químicos. Referências essas, que nos levam a observar os aspectos ambientais, 

sociais, culturais, como também os biológicos que envolvem os sujeitos (SERAFIM,  et al, 2017). 

Conforme o DSM-V (2014) para caracterização de dependência, ou o uso patológico de 

substância, necessitam se levado em consideração alguns fatores, como o dano clinico revelado em 

um período de doze meses, de dois ou mais item, como: tolerância,redução ouausência de 

atividades sociais, uso continuo prejudicando o trabalho ou atividade na escola ou em 

casa,síndrome de abstinência entre outros (SERAFIM et al, 2017). 
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Sendo seus principais sintomas apresentados como desejo incontrolável de usar a substancia, 

perda de controle, não conseguir parar depois de ter começado, aumento de tolerância, 

necessidades de doses maiores para atingir o efeito obtido com doses anteriores. 

Portanto as drogas agem alterando as comunicações neuronais e podendo causar 

dependência. A tolerância e abstinência são dois conceitos de suma importância na dependência 

química, no qual se pode destacar que a tolerância se configura pela necessidade que o individuo 

apresenta de doses cada vez maiores, pois as mesmas dosagens não geram mais os efeitos 

desejados. Já a abstinência corresponde a diversos sintomas físicos e psicológicos, que se 

apresentam resultantes na pausa do uso de substancia psicoativas ( Diehl, 2011). 

A dependência química na atualidade se constitui em um problema de saúde pública, no qual 

se faz necessário a criação de políticas que contribuam para a determinação da saúde mental dos 

indivíduos, como também as implicações jurídicas cabíveis ao caso, manifestando assim uma 

preocupação em quanto sociedade pelas condições vivenciadas por esses indivíduos, no qual são 

colocados a margem da sociedade. Em uma situação de total abandono. 

Para fins forenses e de comprovação diagnóstica, o sistema jurídico brasileiro faz deferência 

unicamente aos apresentados na classificação internacional de doenças – CID-10 (1993). Devendo 

contar exclusivamente informações referentes à sessão dos transtornos mentais de comportamento 

devido ao uso de substâncias psicoativas da CID- 10 do F10 ao F19 (SERAFIM, 2017). 

 

FINALIDADE DA PERÍCIA PSICOLÓGICA FORENSE 

 

O uso abusivo de drogas se constitui em um problema de saúde pública e vem preocupando 

toda a sociedade. E muitos são os fatores que podem motivar o uso de drogas como, por exemplo, 

a busca de prazer, amenização da ansiedade, tensões, medos e até mesmo aliviar dores físicas. E 

quando fazem uso dessas substancias de forma abusiva e repetitiva, ou seja, sem controle do 

consumo, volta e meia instala-se a dependência. A dependência química é caracterizada por ter um 

agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, onde indicam que o 

indivíduo utiliza a substancia diariamente mesmo ela apresentando vários problemas bastante 

significativos (Cruss&Abaid, 2012 apud, SOUSA et al, 2013).  

Portanto é necessário ser feito vários tipos de intervenções, onde incluam diversas estratégias 

que abordem o problema levando em consideração os elementos biológicos, psicológicos e sociais. 

O uso de drogas perpassa o nível social, intelectual e cultural e tornou-se um problema jurídico, e 

de saúde pública por estar relacionado com doenças e delinqüências e entre vários outros 

problemas. 
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E na área judicial a perícia é realizada como um meio de prova, onde é possível incluir dados 

técnicos dentro dos processos, onde esses dados coletados vão além do conhecimento técnico 

jurídico. Na atualidade os magistrados têm explorado bem mais o apoio dos peritos, e de uma 

forma bem mais intensa, pois os peritos justificam cientificamente suas decisões, e com isso tenta 

chegar a uma justiça plena (Jesus, 2000). 

O principal objetivo da perícia é elucidar os determinados aspectos técnicos, que serão 

especificados por meio de quesitos. E os resultados são apresentados através de um parecer sucinto, 

e apenas com respostas aos quesitos estabelecidos, ou também através de um laudo técnico 

detalhando elementos investigados, a sua análise e fundamentando as conclusões, além de 

respostas aos requisitos estabelecidos (Brandimiller, 1996). 

Portanto podemos afirmar que a perícia psicológica no contexto forense é como o exame 

cientifico, desenvolvido por um determinado especialista que utilizou métodos e técnicas 

reconhecidas pela psicologia, para assim efetivar as investigações, análises e conclusões referente 

os fatos e as pessoas e sempre fazendo uma possível correlação de causa e efeito, e também 

identificando a motivação e as alterações psicológicas dos indivíduos envolvidos no processo 

judicial. Um exame que trabalha com pessoas, com a subjetividade, e é bastante complexo. É uma 

observação clínica do paciente buscando sempre elucidar determinados aspectos técnicos 

(Brandimiller, 1996). 

Em relação à dependência química o nexo causal está relacionado ao conjunto de fenômenos 

comportamentais, cognitivos e fisiológicos que são provocados por uma reação química no 

metabolismo do corpo do indivíduo, após o uso repetido de determinada substancia. Portanto é 

uma doença externa, e a principal causa é o uso do produto, fatores internos que causam uma pré-

disposição física e emocional para a dependência, ou seja, é uma doença crônica e multifatorial. 

A perícia é realizada sobre ordem do juiz, onde busca avaliar a condição orgânica, cognitiva, 

capacidades de raciocínio e buscar se existe algum fator que contribua para a elucidação de um 

eventual crime, e assim determinando na cessação da periculosidade que são transtornos que 

podem ser um ato de risco, o grau de dependência que se refere ao tempo de uso da substância 

referente ao contexto psicológico e fisiológico, e a volição que se relaciona à vontade do indivíduo. 

A perícia busca auxiliar o juiz no seu trabalho de resolver uma disputa judicial, mas se ele acreditar 

que as questões não foram suficientemente esclarecidas pelo perito, sendo assim o psicólogo 

forense poderá ser convocado a uma audiência para prestar mais informações referentes à sua 

perícia. No entanto o profissional deve estar preparado para expressar seus achados em público e 

com uma linguagem adequada e esclarecedora para os profissionais de direito, pois o perito muitas 

vezes chegará à audiência sem saber o que lhe será perguntado (Rovinski, 2007). 
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COMO É REALIZADA A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

FORENSE 

 

A avaliação neuropsicológica auxilia no processo investigativo dos aspectos clínicos e 

cognitivos do sujeito. O uso de psicoativos pode alterar o funcionamento cognitivo trazendo 

grandes prejuízos, definitivos e transitórios (DIEHL, CORDEIRO, LARANJEIRA e cols., 2011).  

Em usuários de substâncias psicotrópicas, pode ser observado o aparecimento de 

comportamentos inadequados ou ineficientes, fazendo com que tarefas antes realizadas sejam 

comprometidas, devido ao uso prolongado das drogas, trazendo prejuízos no funcionamento deste 

sujeito. Portanto, podemos observar que a avaliação neuropsicológica, nos casos de dependência 

química, consiste na identificação de déficits cognitivos, extensão e gravidade, bem como as 

funções que se encontram preservadas. O reconhecimento de tais alterações é essencial para definir 

se o sujeito tem ou não condições de responder por seus atos perante a justiça (DIEHL, 

CORDEIRO, LARANJEIRA e cols., 2011).  

No âmbito da vara criminal a avaliação neuropsicológica deverá ser solicitada na fase de 

investigação policial, na fase processual e na fase de execução penal. A perícia criminal deverá ser 

solicitada sempre que houver dúvida quanto à integridade mental do sujeito. Nessa perícia se avalia 

a capacidade de imputação do indivíduo, assim como a eficácia do processo reeducativo e a 

periculosidade do mesmo (SERAFIM et al, 2017).  

Em casos de usuários ou dependentes químicos aplica-se de acordo com o Direito Penal, a 

imputabilidade a semi-imputabilidade ou a inimputabilidade. Quanto ao Direito Civil, pode ocorrer 

tanto a interditação parcial, quanto a interditação total de atos da vida civil. O que distingue esses 

casos são as circunstâncias e ações as quais o sujeito irá se encaixar (SERAFIM, 2015). 

Em casos de reabilitação a avaliação auxilia o profissional e os familiares a respeito das 

capacidades e limitações do sujeito, assim como no possesso de intervenções e reabilitação do 

mesmo.  

 

COMO PODEMOS DEFINIR A IMPUTABILIDADE DE UM 

DEPENDENTE QUÌMICO? 

 

Para definirmos a imputabilidade de um dependente, precisamos definir qual o efeito que os 

tóxicos utilizados pelo indivíduo já causou ao seu organismo, como o narcótico agiu sobre sua 

personalidade, quais seus efeitos a curto, médio e longo prazo chegando à síndrome de abstinência. 
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Em primeiro lugar é muito importante que seja realizado o exame toxicológico/criminológico 

para aferição histórica do uso e das reais e condições em que foi praticado o delito, pois a “droga” 

provoca dependência e afeta o Sistema Nervoso Central, modificando as sensações e o 

comportamento do indivíduo. 

 

As que substâncias psicoativas, são Venenos que agem eletivamente sobre o córtex 

cerebral, suscetíveis de promover agradável ebriedade, ao serem ingeridos em doses 

crescentes sem determinar envenenamento agudo ou morte, mas capazes de gerar estado 

de necessidade tóxica, graves e perigos distúrbios de abstinência, alterações somáticas e 

psíquicas profundas e progressivas  (Rocha, 1988 apud Oltramari, 2017). 

 

Os entorpecentes se entendem como substâncias que, ingeridas ou absorvidas, produzem 

ebriedade ou particular transtorno psíquico caracterizando-se pela exaltação da fantasia ou da 

excitabilidade psicossensorial, criando propensão ao hábito ou vício do próprio uso (Rocha e 

Hungria p. 135apud Oltramari, 2017). 

O uso constante dos tóxicos faz o usuário acostumar-se com o agente exógeno, adaptando-se 

ao seu funcionamento e tornando-se imprescindível para o perfeito uso do corpo, além de fazê-lo 

perder a capacidade de discernir sobre a prática dos seus atos até mesmo de entender a punição que 

venha a receber, não conseguindo discernir entre o certo e o errado. 

Um dos mais temidos efeitos da toxicomania é justamente a “crise de abstinência”, quando 

geralmente ocorrem os delitos relacionados. Nesse período em virtude da ausência (ainda que 

parcial) do fármaco no corpo do usuário, este perde quase que totalmente o domínio de suas 

emoções e ações. Pode-se dizer seguramente, que nessa fase ocorre a maioria dos delitos 

relacionados com o uso de drogas, visto que o toxicômano não está em normais condições de 

discernimento nesta fase, pois a única preocupação que lhe atormenta é a necessidade de uso do 

entorpecente. É a chamada crise de abstinência. 

O dependente químico, nesse estado, não passa de um agente da vontade, pura vontade 

exteriorizada no incessante desejo de consumir o tóxico. O humor se altera, a vontade urge, e a 

substância não está à mão, tampouco o necessário recurso financeiro para adquiri-la. Em vista disso 

e dispondo de amplo acesso aos bens da residência, o dependente começa a vender o que pode 

dentro de sua própria casa, pois o único fim que lhe interessa é o uso da substância psicotrópica. O 

dependente passa a não possuir pleno domínio de suas ações, e passam a desobedecer todas as 

regras que outrora lhe foram impostas pela sociedade, passando a criar um mundo particular, onde 

existem suas próprias regras e leis. 
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O conceito de crime é definido por todo fator humano, que propositalmente ou 

descuidadamente, expõe e coloca outro em perigo, modificando a paz social. Mas como podemos 

conforme a lei definir se o usuário é inimputável ou imputável? Conforme a lei 11.343/2006, o 

agente infrator deve ter condições psicológicas, intelectual, física, mental e moral inoperantes para 

ser imputável, demonstrando transe por intoxicação, e comprovando a sua dependência química, 

pois a lei não isenta o usuário casual. Salientando que posse de droga é considerado um crime, 

porém sem pagamento de multa, reclusão ou detenção, mas a advertência, prestação de serviços e 

o comparecimento a programas educativos relacionados ao efeito das drogas, são utilizados nesses 

casos, conforme Supremo Tribunal Federal. 

 

Do Código Penal: 

Da Lei 11.343/2006 (BRASIL, 2006): 

 

Art. 28. Quem adquirir guardar tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

§ 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou 

colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de 

causar dependência física ou psíquica. 

Art. 45.  É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente 

de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha 

sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Art. 46: As penas podem se reduzidas de um terço a dois se, por força das circunstâncias 

previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía ao tempo da ação ou da omissão, a plena 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

Dessa forma é Indispensável à realização do exame para determinar o existir ou não do estado 

de dependência, pois a dependência eventualmente constatada pode, inclusive, determinar a 
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inimputabilidade do réu, ou mesmo, sua semi-imputabilidade, causando a diferenciação das penas 

aplicadas. 

 

Segundo (Duque,2004 apud Oltramari, 2017)  a habilidade de detectar a simulação é, antes 

de tudo, a intenção e a prática de buscar as informações pertinentes. Isso só pode ocorrer 

se o perito não se conformar com a presunção da própria capacidade, de se sentir carente 

de ajuda de outras fontes de informação e que o melhor treinamento para detecção da 

simulação é a atividade clínica, a prática de ouvir os pacientes. É nessa atividade que se 

aperfeiçoa o ouvido, a sensibilidade e o raciocínio para identificar a incongruência, o 

falso, o forjado. Sem dúvida o profissional que se dedica exclusivamente ao trabalho 

pericial não é o mais habilitado a perceber os sinais de simulação. Testes auxiliares, acesso 

à documentação, observação e tempo suficiente para exame são meios indispensáveis de 

prospecção.  

 

OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIAR O 

DEPENDENTE QUÍMICO 

 

Segundo ( Rossini-Dib, cols 2015 apud Oltramari, 2017) na dependência química é avaliado 

no indivíduo a questão neuropsicológica, com intuito de verificar  seu nível de impulsividade, dessa 

forma são utilizados com freqüência os seguintes instrumentos:  

 

 O Stop Signal (Teste onde o indivíduo deve inibir a leitura do nome da cor , onde deve 

apenas falar a cor que de fato está escrita), no intuito de verificar a capacidade de controlar 

respostas diante de estímulos competitivos. 

 O Sub teste Dígitos Ordem Inversa da Escala de Wechsler de Inteligência (onde o 

indivíduo deve sustentar a atenção e repetir uma sequência de números em ordem inversa 

da que lhe foi dita), este tem como finalidade verificar a memória operacional, verificando 

se existe a capacidade de manter o foco ou a atenção. 

 A Figura Complexa de Rey (onde o indivíduo cria uma estratégia para memorizar e 

reproduzir corretamente os detalhes da figura), esse teste avalia a função cognitiva do 

indivíduo, verificando a capacidade de realizar um planejamento para executar uma tarefa. 

 O Iowa Glambing Task (é o teste onde em um computador são apresentados quatro 

baralhos, e o indivíduo deve retirar cartas, onde a cada carta retirada o indivíduo ganha 

um valor em dinheiro, mas em alguns momentos ele pode perder valores também), esse 
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teste observa a capacidade de tomada de decisão do indivíduo, se ele se arisca a ganhos 

ou perdas maiores, mostrando que tipo de atitude tende a adotar. 

 

Todos os testes analisam as funções executivas do indivíduo, pois o dependente químico 

tende a ter prejuízos acentuados, principalmente se a droga utilizada for mais forte como Crack ou 

Cocaína, pois ambas exercem um grau maior de dependência, prejudicando sua capacidade de 

controlar seus impulsos, além de reduzir sua capacidade em planejar e tomar decisões (Domingos, 

2012 apud Oltramari, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho apresentou o conceito e necessidade da avaliação psicológica em dependentes 

químicos no âmbito criminal. Onde foi possível compreender melhor o objetivo da avaliação 

psicológica no contexto jurídico, e como a psicologia, por meio de testes faz essa avaliação, 

embasando o judiciário de maneira adequada a identificar a imputabilidade do indivíduo, 

comprovando assim essa dependência, na qual esse indivíduo, não tem condições de responder 

criminalmente ou encarcerado pelos seus atos, sendo a esse individuo aplicadas outras medidas 

punitivas. Pois quando o agente infrator perde as condições psicológicas, intelectual, física, mental 

e moral passam a ser considerado imputável, demonstrando que em estado de transe por 

intoxicação e em dependência, o cérebro do indivíduo perde o domínio de suas ações, passando o 

mesmo a desobedecer todas as regras que outrora lhe foram impostas pela sociedade, passando a 

criar um mundo particular, onde existem suas próprias regras e leis.  

A psicologia e o judiciário trabalhando juntos, buscam otimizar a qualidade de vida desse 

individuo, tanto no aspecto da punição, como também no direito a recuperação necessária diante 

do seu estado de saúde. 
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