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RESUMO 

 

O estudo tem por objetivo analisar o efeito do topiramato sobre o craving em usuários de 

crack. Trata-se de um ensaio clínico aberto tipo crossover envolvendo usuários do Centro 

de Atenção Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) do Município de Parnamirim/RN, 

aprovado pelo CEP CAAE: 38710614.1.0000.5537, respeitada a normatização da 

Resolução nº 466/2012/CNS. O estudo resultou, preliminarmente, em dois artigos 

científicos: um ensaio teórico e uma revisão integrativa, como forma de buscar o estado 

da arte. O primeiro baseou-se no referencial teórico de Hinds, Chaves e Cypress, que 

através dos contextos enfocam desde a problemática do uso individual às políticas de 

enfrentamento deste consumo no Brasil, ressaltando que a situação e complexidade do 

fenômeno requerem estratégias de enfrentamento a partir da atenção integral ao usuário, 

família e sociedade. Como resultado da revisão integrativa, dentre os 902 registros 

recuperados, selecionaram-se oito estudos que apresentaram esquemas terapêuticos com 

efeitos positivos para o craving da cocaína. Utilizaram-se nove drogas diferentes. 

Destaca-se a inexistência de resultados para o craving do crack. A coleta dos dados 

realizada no período de dezembro de 2014 a julho de 2015 contou com uma amostra 

predominantemente formada por usuários do sexo masculino, adultos, solteiros. 

Totalizaram-se 30 sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão: adultos, idade a partir 

de 18 anos, diagnóstico do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV) para cocaína/crack; capacidade cognitiva preservada; assiduidade ao serviço, 

participar de, no mínimo, três consultas nos 12 meses anteriores à coleta dos dados; e 

aceitar o acompanhamento ao tratamento proposto. Analisaram-se os dados por meio de 

estatística descritiva com o suporte do Statistical Package for Social Science (SPSS), para 

os instrumentos: 1) Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test 

(ASSIST), apontando, entre outros resultados, que apenas 14% fizeram uso do 

crack/cocaína semanalmente durante o tratamento, enquanto que 83% passaram a fazer 

uso diariamente ou semanalmente após o período de washout ; 2) Escala de Impulsividade 

de Barratt, com uma média de 80,23 e 77,47 com e sem o tratamento medicamentoso, 



 

 

respectivamente. Uma análise a partir do teste t de Student mostra que não há diferença 

significativa na impulsividade com ou sem o uso do medicamento; e 3) Cocaine Craving 

Questionnaire-Brief (CCQ-B), indicando que o número de usuários com nível de 

intensidade do craving é expressivamente maior sem o tratamento medicamentoso (86%) 

do que com o tratamento (33%). A análise entre o craving e o grau de impulsividade 

mostra que há uma baixa correlação (Pearson) entre essas duas variáveis durante o 

tratamento e após o washout, demonstrando que a impulsividade tem baixa influência 

sobre o resultado do tratamento medicamentoso. Conclui-se que o topiramato produz 

efeito positivo para redução do craving em usuários de crack e que o seu uso constitui 

estratégia relevante para a eficácia no tratamento de usuários de crack. 

 

DESCRITORES: Saúde Mental, Enfermagem Psiquiátrica, Cocaína Crack, Craving, Uso 

de Medicamentos.  
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ABSTRACT 

 

The study aims to analyze the effects of topiramato on the craving of crack users. It is an 

open crossover clinical trial involving users from the Psychosocial Care Center for 

Alcohol and Drugs (CAPSad) in city of Parnamirim, RN, approved by the CEP CAAE: 

38710614.1.0000.5537, respecting the norms of the resolution n. 466/2012/CNS. The 

study produced preliminary two scientific papers: a theoretical essay and an integrative 

review, as a way of seeking the state of art. The first paper was based in the theoretical 

framework of Hinds, Chaves and Cypress, which focuses different contexts, from the 

issues of individual use to the coping policies in Brazil, highlighting that the situation and 

the complexity of the phenome requires coping strategies for the full attention to the user, 

family and society. As a result of the integrative review, among the 902 retrieved records, 

eight of them presented therapeutic schemes with positive effects for the craving of 

cocaine. They used nine different drugs. It is important to spot out that there was no result 

for the craving of crack. The data collection was conducted from December 2014 to July 

2015 and has as sample predominantly single males.  The sample was composed of 30 

subjects who met the inclusion criteria: adults, age from 18 years, diagnosis of the 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) for cocaine/crack; 

cognitive capacity preserved; attendance to the service, participated at least three visits in 

the 12 months prior to data collection; and accepted to be monitored in the proposed 

treatment. Data was analyzed using descriptive statistics from the Statistical Package of 

Support for Social Sciences (SPSS) on the instruments: 1) Alcohol, Smoking, and 

Substance Involvement Screening Test (ASSIST), pointing out, among other results, that 

only 14% used crack/cocaine weekly during treatment, while 83% used daily or weekly 

after the washout period; 2) Barratt Impulsiveness Scale, with an average of 80.23 and 

77.47 with and without drug treatment, respectively. An analysis from the Student t test 

show no significant differences in impulsivity with or without the drug; and 3) Cocaine-

Craving Questionnaire-Brief (CCK-B), indicating that the number of users with craving 

intensity level is significantly higher without drug treatment (86%) than with treatment 

(33%). The analysis between craving and level of impulsivity showed that there is a low 



 

 

correlation (Pearson) between these two variables during treatment and after the washout, 

demonstrating that impulsivity has low influence on the outcome of drug therapy. As 

conclusion, it was noted that the topiramate produces positive effect on reducing the 

craving for crack users and their use is a relevant strategy for efficacy in the treatment of 

crack users. 

 

DESCRIPTORS: Mental Healthy, Psychiatric Nursing, Cocaine Crack, Craving, Drug 

Treatment. 
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APRESENTAÇÃO 
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“Queremos ter certezas e não dúvidas, 

resultados e não experiências, mas nem 

mesmo percebemos que as certezas só 

podem surgir através das dúvidas e os 

resultados somente através das 

experiências.” Carl Jung (1882-1955) 

 

O presente documento encontra-se estruturado em oito capítulos. O primeiro 

introduz e contextualiza o uso do crack como problema de saúde pública mundial, e em 

especial no Brasil, justificando a necessidade da realização de pesquisas que contemplem 

inclusive e preferencialmente o tratamento medicamentoso. Neste capítulo, a questão de 

pesquisa e os objetivos do estudo são traçados. 

O segundo capítulo expõe dados pertinentes para a compreensão da 

problemática do uso do crack, expresso em forma de um resumo do histórico e evolução 

do uso da cocaína e do crack culminando na descrição dos dados epidemiológicos atuais. 

Por fim, como o presente estudo refere-se a um ensaio clínico, procura-se detalhar as 

ações neuroquímicas da cocaína sobre o sistema nervoso central, abordando as formas de 

administração da droga, a definição do conceito de craving e o medicamento a ser 

utilizado no estudo, o topiramato. 

O terceiro capítulo, dada a complexidade da problemática do uso abusivo de 

drogas, onde inúmeras variáveis atuam, procura expandir a compreensão do uso do crack 

não como uma doença individual, na qual um tratamento medicamentoso pode “curar” 

um indivíduo, mas como um fenômeno social, envolvendo diferentes fatores e atores. 

Realizou-se uma análise desse fenômeno através do referencial de análise proposto por 

Hinds, Chaves e Cypress (HINDS; CHAVES; CYPESS, 1992). 

O Capítulo 4 é voltado à apresentação de uma revisão integrativa de literatura, 

cujo objetivo foi de realizar um levantamento do conhecimento já produzido na literatura 
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sobre tratamento medicamentoso em usuários de cocaína/crack. Com essas informações, 

foi possível identificar os medicamentos que apresentaram resultados positivos, os 

métodos de estudo utilizados e em que fases de estudo clínico eles se encontram. 

No Capítulo 5 define-se e apresenta-se o desenho metodológico do estudo, 

onde se detalham a caracterização do estudo, o local da pesquisa, os critérios de inclusão 

e exclusão dos sujeitos da pesquisa, bem como a descrição das variáveis, dos 

instrumentos, procedimentos e ferramentas utilizadas para a coleta e análise dos dados. 

Os Capítulos 6 e 7 referem-se aos resultados sob a forma de artigos 

científicos, alguns dos quais já encaminhados para periódicos indexados tomando como 

base os critérios do Qualis/CAPES, a fim de contribuir para o crescimento do 

conhecimento na área da enfermagem, enquanto que outros estão em processo de 

submissão. O Capítulo 6 apresenta o levantamento do nível de craving dos usuários de 

uma unidade do CAPSad, enquanto que o Capítulo 7 remete-se à discussão dos resultados 

obtidos, descrevendo o impacto do uso do tratamento medicamentoso na redução do 

craving dos usuários de crack e avaliando as limitações do estudo realizado. 

Por fim, várias considerações sobre o presente estudo são apresentadas no Capítulo 

8. Nele, a questão de pesquisa proposta no presente capítulo é avaliada e respondida. 

Recomendações para a continuação do trabalho são igualmente sugeridos, indicando que a 

presente pesquisa constitui em um estudo preliminar ao longo do processo de um estudo clínico, 

esperando ser uma importante contribuição para o que pode se tornar, um dia, uma forma de 

tratamento eficaz para reduzir o craving no usuário de crack. 

 

 



 

  

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
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“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se 

em ver a vida passar. É melhor tentar, ainda 

que em vão que sentar-se, fazendo nada até 

o final.” Martin Luther King Jr. (1929 -

1968) 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

O uso de substâncias psicoativas (SPAs) remonta a um passado distante. Em 

particular, a cocaína tem sido usada como estimulante do sistema nervoso central (SNC) 

desde as civilizações pré-colombianas, em países andinos, há mais de 4500 anos. 

Inicialmente, seu uso, ainda como folha de coca mascada, era restrito à nobreza Inca. 

Porém, após a chegada dos espanhóis à América, seu uso popularizou-se em diferentes 

tribos indígenas, sendo utilizada em rituais religiosos para reduzir os efeitos da altitude, 

da fadiga e da fome (FERREIRA; MARTINI, 2001). Além da disseminação local da coca, 

a colonização do novo continente permitiu levá-la à Europa, para fins medicinais e como 

provável afrodisíaco. 

Ao longo dos séculos, o uso da folha de coca despertou interesse por suas 

propriedades farmacológicas e recreativas. Os produtos derivados da cocaína, alcaloide 

presente na folha de coca, foram apreciados por pessoas ilustres e influentes, ajudando a 

difundir a droga. A falta de informação sobre problemas relacionados à cocaína tornou 

seu uso indiscriminado, permitindo-a estar disponível em farmácias, bares e mercearias, 

e disposta sob a forma de licores, soluções, charutos, cigarros, inalantes (FERREIRA; 

MARTINI, 2001). Tamanha foi a difusão de seu uso que, em 1909, os Estados Unidos 

disponibilizaram por volta de 70 tipos de bebidas contendo cocaína em sua fórmula, entre 

elas a Coca-Cola. (ESCOHOTADO, 1998) 
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Seu uso indiscriminado favoreceu em nível mundial a busca da resolutividade 

do problema, na tentativa de redução de uso e abuso a partir dos anos de 1920, quando se 

começou a constatar seus efeitos nocivos, e principalmente na década de 30, entre outras 

razões, devido à promulgação de leis e regulamentações restringindo o seu uso. Porém, 

voltou a crescer novamente a partir da década de 80, com a criação de uma grande rede 

de tráfico a partir da Colômbia, a redução do custo ao consumidor e surgimento de novas 

formas de apresentação da droga, incluindo o crack. 

O crack, observado a partir dos anos 80, foi descrito como uma nova e potente 

forma de apresentação da cocaína. Refere-se a um subproduto da pasta base da cocaína 

estabilizada acrescida a uma substância alcalina, como o bicarbonato de sódio, consumido 

na forma fumada ou inalada a partir do vapor expelido. A conversão dos cristais de 

cocaína e a associação a outras substâncias nocivas conferem ao crack alto potencial 

dependógeno (KESSLER; PECHANSKY, 2008). Com a queima das pedras, os cristais 

estalam produzindo neste processo um ruído específico (cracking), que deu origem à sua 

nomenclatura, crack (ELLENHORN, 1997). Esta forma de administração da droga 

apresenta efeitos mais rápidos e intensos, com início da ação entre 8 e 10 segundos, e 

permanecendo por 5 a 10 minutos (DUAILIBI; RIBEIRO; LARANJEIRA, 2008; 

ELLENHORN, 1997). 

A complexidade do fenômeno que envolve o uso do crack e sua proximidade 

com a delinquência e a criminalidade gera consequências ao indivíduo, família e 

sociedade. Da qual advêm complicações graves, tais como: promiscuidade sexual, 

situações de violências, incluindo altos índices de suicídio, homicídio e mortes (CHAVES 

et al., 2011). Estes índices evidenciam a necessidade de estratégias e ações que 

corroborem para seu enfrentamento. 



7 

 
Nesse contexto, o consumo do crack é uma realidade grave que necessita de 

soluções abrangentes para os usuários em seus diversos aspectos (fisiológicos, sociais, 

econômicos, familiares e quiçá jurídico), bem como nas diferentes etapas vivenciadas no 

processo da dependência dessa droga. Essas estratégias devem contemplar ações 

intensivas e articuladas, centradas na solução de problemas dos usuários que 

compreendam a natureza dos fenômenos relacionada a esses indivíduos, e que favoreçam 

uma melhor abordagem interdisciplinar, incluindo terapias psicológicas, intervenções 

psicossociais, e tratamento medicamentoso (RIBEIRO; LARANJEIRA, 2009). 

No que se refere a estratégias de enfrentamento à questão do uso de SPA, 

especialmente o crack, evidencia-se um avanço prescritivo no âmbito das políticas 

públicas referentes à saúde. Contrapondo-se à execução das ações previstas na agenda do 

governo federal, com a efetivação da assistência ofertada, que são diluídas nas demais 

esferas de governo. 

A complexidade do fenômeno crack tem exigido estudos de toda natureza, 

incluindo o uso de medicações, e entre algumas de abordagem experimental que 

apresentaram resultados positivos para a dependência do crack está o topiramato (TPM) 

(REIS et al., 2008). Esse medicamento, licenciado no Brasil desde 1997 (RIBEIRO; 

LARANJEIRA; DUNN, 1998), foi inicialmente indicado para o tratamento da epilepsia, 

tanto em monoterapia como terapia adjuvante, bem como na profilaxia da migrânea (LIN, 

2011). No entanto, estudos mais recentes mostraram uso potencial do topiramato em 

diversas condições do SNC (LIN, 2011), sendo observados resultados favoráveis no 

tratamento da dependência de álcool (JOHNSON; AIT-DAOUD, 2010), ópio 

(ZULLINO; COTTIER; BESSON, 2002), bem como de cocaína/crack (REIS et al., 

2008).  
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Estudos que focam no tratamento medicamentoso, em geral, procuram avaliar 

a redução da intensidade de craving dos usuários. De forma simplificada, craving pode 

ser descrito como um intenso desejo em utilizar uma determinada substância, e está 

relacionado à intenção em realizar este desejo. Normalmente, incontrolável, deixando o 

usuário vulnerável à recaída e favorecendo o abandono do tratamento (ZENI; ARAUJO, 

2011), o craving passa a ser uma importante medida de diagnóstico da dependência 

química, sendo, portanto, uma variável adequada à realização de estudos clínicos. 

Apesar de muitos ensaios clínicos apresentarem resultados positivos para 

tratamento de usuários de crack/cocaína, os efeitos conhecidos das medicações anti-

craving ainda são pouco delimitados e incipientes (ARAUJO et al., 2008). 

A construção do presente estudo partiu, portanto, de inquietações em relação 

ao uso do topiramato em tratamento medicamentoso em usuários de crack, que geraram 

a seguinte questão de pesquisa: O uso topiramato possui efeito sobre a redução do craving 

em usuários de crack? 

Diante disso, surgem duas hipóteses: 

 Hipótese nula (H0) – O topiramato não produz efeito na redução do 

craving em usuários de crack em tratamento. 

 Hipótese alternativa (H1) – O topiramato produz efeito na redução do 

craving em usuários de crack em tratamento. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O estudo do craving evidencia um aspecto relevante no entendimento da 

dependência e da predisposição à recaída. Assim, o craving constitui um fator que 

desperta grande interesse em pesquisadores, ainda que haja pouca compreensão do 

fenômeno, a qual exprime a necessidade de pesquisas neste âmbito. Entende-se que a 
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problemática das drogas envolve um tripé cuja comorbidade entre as etapas se constitui 

como processos específicos, o que dificulta o tratamento. Trata-se da dependência, 

tolerância e abstinência que encerram um uso e abuso de substâncias psicoativas. Nesse 

sentido, como mencionado e constatado no dia a dia dos serviços de saúde mental para 

álcool e drogas, o crack se apresenta com estas três entidades nosológicas interfaceadas e 

minimização dos efeitos em função da duração e intensidade do efeito sobre o Sistema 

Nervoso Central, favorecendo uma condição cíclica de dependência, tolerância e 

abstinência e vice-versa. 

Considerando o fenômeno do crack como problemática relevante em saúde 

pública e o craving como fator predisponente ao uso desta substância, a busca de 

estratégias para promover o tratamento eficaz a esta demanda torna-se um desafio aos 

profissionais de saúde. Sobretudo, por ser ainda pouco compreendido, devido à sua 

complexidade. 

O advento do crack revela consequências danosas para o indivíduo e a 

sociedade. Diante do exposto, mais estudos são necessários a fim de elevar o 

conhecimento sobre o crack e possibilitar a implementação de ações que visem minimizar 

tal problemática.  

A partir de tais considerações e mediante a relevância do tema, o presente 

estudo justifica-se por corroborar com o conhecimento e possibilitar estratégias que 

busquem a implementação de ações que visem minimizar tal problemática. 

1.3 OBJETIVOS 

GERAL 

 Analisar o efeito do uso do topiramato na redução do craving em usuários 

de crack. 
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ESPECÍFICOS 

 Identificar a frequência do uso do crack antes e após a utilização da terapia 

medicamentosa (topiramato); 

 Avaliar os índices de redução do uso de crack; 

 Analisar a intensidade do craving durante a terapia medicamentosa 

através do topiramato. 

 



 

  

CAPÍTULO 2 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO USO DO CRACK 
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“Fácil é julgar pessoas que estão sendo 

expostas pelas circunstâncias. Difícil é 

encontrar e refletir sobre seus erros, ou 

tentar fazer diferente algo que já fez muito 

errado. E é assim que perdemos pessoas 

muito especiais.” Carlos Drummond de 

Andrade (1902-1987) 

 

2.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO USO DA COCAÍNA/CRACK 

A cocaína é um produto proveniente da folha da planta Erythroxylon Coca. 

O nome “coca” deriva de uma palavra aimará (povo da era pré-colombiana), khoka, que 

significa “árvore”. Para os incas, a planta sagrada era presente do Deus sol (BAHLS; 

BAHLS, 2005). A princípio, seu uso associava-se a lendas e mistérios sagrados, 

referentes a práticas curativas, à fertilidade, à sobrevivência e à morte. Durante o período 

colonial, seu uso restringiu-se à nobreza inca. Após a chegada dos espanhóis à América, 

popularizou-se dentre as tribos indígenas, sendo utilizada em rituais religiosos para 

reduzir os efeitos da altitude, da fadiga e da fome. No Brasil, muitas tribos localizadas ao 

norte do país habituaram-se a mascar a folha da coca, conhecida também como Epadu ou 

Ipadu (FERREIRA; MARTINI, 2001). 

A cocaína é uma droga de origem vegetal e observam-se registros de seu uso 

desde as civilizações pré-colombianas. As primeiras descrições na Europa sobre a prática 

de mascar a coca foram noticiadas em 1507 por Américo Vespúcio. A utilização da coca 

para fins medicinais e como provável afrodisíaco foi introduzida na Espanha no final do 

século XVI por conquistadores (FERREIRA; MARTINI, 2001).  

O extrato da folha de coca, substância denominada erythroxylene, foi obtido 

em 1855 por Friedrich Gaedecke e quatro anos mais tarde seu compatriota, o químico 

Albert Niemann, descreveu o isolamento da cocaína dentre seus numerosos alcaloides 
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(BAHLS; BAHLS, 2005). Utilizando álcool, ácido sulfúrico, bicarbonato e éter, purificou 

o alcaloide tornando-a uma substância global (PULCHERIO et al., 2010). 

O interesse pelas propriedades farmacológicas e recreativas popularizou seu 

uso. No ano de 1863, Ângelo Mariani, químico ítalo-francês, inventou uma mistura de 

folhas de coca com vinho, contendo de 150 mg a 300 mg de cocaína por litro, denominada 

"Vin Mariani”. Esta mistura foi apreciada por grandes nomes, como Thomas Edson, H. 

G. Wells, Jules Verne e o Papa Leão XVIII (FERREIRA; MARTINI, 2001). 

Para contemplar os princípios religiosos da época, foi desenvolvido por Styth 

Pemberton um “soft drink”, isento de álcool, contendo cocaína e extrato de noz de cola, 

usado como tônico para o cérebro e nervos, a coca-cola (FERREIRA; MARTINI, 2001)  

O uso da cocaína também repercutiu na medicina. Em 1884, Karl Koller 

observou que o olho humano permanecia insensível à dor com o uso de cocaína, 

manifestando-se o primeiro passo para anestesia local (FERREIRA; MARTINI, 2001). 

Na psicologia, Freud, grande defensor uso da coca para fins terapêuticos, promoveu de 

maneira incisiva a divulgação da cocaína, através do livro “Uber coca” (sobre a cocaína), 

enfatizando seu uso. Freud prescrevia a droga nos estados depressivos, o próprio Freud 

fazia uso diário da cocaína. Depois de reconhecer seu alto potencial para dependência e 

suas consequências, Freud, em 1892, escreveu uma continuação de seu livro “Uber coca”, 

agora contrapondo seu ponto de vista, antes favorável (FERREIRA; MARTINI, 2001). 

Apenas em 1898, descobriu-se a fórmula exata de sua estrutura química e, em 

1902, formulou-se a cocaína sintética em laboratório, e sob a forma de cloridrato de 

cocaína, produzida por Willstatt (FERREIRA; MARTINI, 2001). Na Europa e nos 

Estados Unidos, durante o século XIX, a descoberta de suas propriedades farmacológicas 

e o entusiasmo de nobres botânicos, farmacologistas e médicos exaltavam a cocaína 
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alegando ser um fármaco milagroso. Poucos acenavam para supostos efeitos negativos 

oriundos do seu uso. 

A ausência de regulamentação e leis tornou o uso indiscriminado, disponível 

em farmácias, bares e mercearias, disposto sob a forma de licores, soluções, charutos, 

cigarros, inalantes. Tamanha foi a difusão de seu uso que, em 1909, os Estados Unidos 

disponibilizaram por volta de 70 tipos de bebidas contendo cocaína em sua fórmula 

(ESCOHOTADO, 1998). 

A extração do princípio ativo da folha de coca facilitou a disseminação da 

cocaína em grande parte dos países ocidentais ao final do século XIX, propagada pela 

ausência de leis ou regulamentação que limitassem o seu uso. O surgimento de episódios 

de toxidade, tolerância e até morte, oriundos desta prática, começaram a ser relatados a 

partir dos anos de 1920, agravando-se com o surgimento da comercialização de seringas 

hipodérmicas, permitindo, assim, que uma maior quantidade da substância chegasse à 

corrente sanguínea (FERREIRA; MARTINI, 2001). No início do século, o uso da 

substância converteu-se em problemática relevante em saúde pública, ressaltando as 

consequências danosas de saúde, socioeconômicas e legais relacionadas ao seu uso 

abusivo. 

A partir do entendimento dos efeitos nocivos gerados por esta substância, 

corroborando com a promulgação de leis e regulamentações restringindo o seu uso e com 

o aparecimento, na década de 30, da anfetamina e outras drogas estimulantes de baixo 

custo, nota-se a redução do uso da cocaína. 

Passados 50 anos, o mundo deparou-se novamente com o uso da cocaína em 

larga escala provavelmente relacionada à maior oferta da droga, novas formas de 

apresentação e custos mais baixos ao consumidor (KESSLER; PECHANSKY, 2008). A 
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cocaína passou a ser consumida por diversas maneiras: injetada ou aspirada sob a forma 

de sal hidrossolúvel, o cloridrato de cocaína, ou em sua forma alcalina, a pasta base, ou o 

crack (PULCHERIO et al., 2010). 

O crack, observado a partir dos anos de 1980, surge em países norte-

americanos, descrito por socioetnógrafos, como uma nova e potente forma de 

apresentação da cocaína (KESSLER; PECHANSKY, 2008). Refere-se a um subproduto 

da pasta base da cocaína estabilizada acrescida a uma substância alcalina, como o 

bicarbonato de sódio, consumido na forma fumada ou inalada a partir do vapor expelido. 

A conversão dos cristais de cocaína e a associação a outras substâncias nocivas conferem 

ao crack alto potencial dependógeno (KESSLER; PECHANSKY, 2008). Com a queima 

das pedras, os cristais estalam produzindo neste processo um ruído específico (cracking), 

que deu origem à sua nomenclatura, crack (ELLENHORN, 1997). O crack pode ser 

fumado em cachimbos, copos, sob a forma de cigarro e associado a outras drogas. Esta 

forma de administração da droga apresenta efeitos mais rápidos e intensos, com início da 

ação entre 8 e 10 segundos, permanecendo por 5 a 10 minutos (JORGE, M. S. B. et al., 

2013; PULCHERIO et al., 2010). 

No Brasil, os usuários utilizam cachimbos e utensílios produzidos a partir de 

latas de alumínio que aumentam a combustão e o risco de queimaduras. Sugere-se 

também que esta prática pode estar relacionada ao aumento dos níveis de alumínio no 

sangue e consequentemente a maiores danos ao sistema nervoso (KESSLER; 

PECHANSKY, 2008). 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

Ressalta-se que, apesar de, globalmente, as duas drogas ilícitas mais 

utilizadas serem a maconha e os estimulantes do tipo anfetamínico (ETs) (UNODC, 
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2015), as drogas mais usadas no Brasil evidentemente têm sido a maconha e a cocaína, 

incluindo o crack (LARANJEIRA, 2012). Porém, se considerar apenas o uso do crack, o 

Brasil é o maior mercado mundial (LARANJEIRA, 2012). 

O último Levantamento Nacional sobre álcool e drogas (LARANJEIRA, 

2012) apresentou como resultados que a prevalência do uso de cocaína uma vez na vida 

representa 2,3% dos adolescentes, 3,8% de indivíduos adultos, e aproximadamente 5 

milhões de brasileiros acima de 18 anos já fizeram uso de cocaína uma vez na vida. 

Enquanto que esse número para o uso do crack é estimado em 0,8% em adolescentes e 

1,3% em adultos, e aproximadamente 2 milhões de brasileiros. No que concerne a 

indivíduos que fizeram uso da cocaína/crack nos últimos doze meses, foi observado que 

1,6% de adolescentes e 1,7% de indivíduos adultos fizeram uso da cocaína e 0,1% dos 

adolescentes e 0,7% de indivíduos adultos fizeram uso do crack, cerca de 800 mil 

brasileiros adultos. Vale ressaltar que, por ser uma amostra probabilística, não inclui 

população de rua. 

O conceito ampliado de saúde envolve múltiplos determinantes individuais e 

sociais que irão refletir diretamente no estado de saúde de um indivíduo. A ampla 

dimensão que envolve o fenômeno do consumo do crack e as consequências evidenciadas 

no que concerne ao indivíduo, família e sociedade traduzem a influência desses 

determinantes como preditores de proteção ou de risco para este consumo (FREIRES; 

GOMES, 2012). Tais determinantes desestabilizam a rede social deste indivíduo: amigos, 

família e trabalho, possibilitando a instauração de sistemas de valorização ou 

desvalorização da vida e autoestima do indivíduo, de um povo ou de seus grupos sociais, 

bem como gerando a situação de crise que permeia a vida do sujeito e a falta de motivação 

para seguir adiante (SILVA JR. et al., 2012). 
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Dentre eles estão presentes o comportamento de saúde, definido como 

qualquer comportamento que irá influenciar o estado de saúde de forma positiva ou 

negativa (CARMODY, 1997). Por sua vez esse comportamento pode ser afetado por 

múltiplas variáveis pessoais e sociais. Considerando estilo de vida como padrões de 

comportamentos que apresentam influência relevante na saúde da população 

estabelecidos por diversos fatores, entende-se que a qualidade de vida de um indivíduo 

sofre influência direta do seu estilo de vida (MAREGA; MALUF, 2012). Referindo-se ao 

estilo de vida do usuário, este possibilita uma maior exposição a situações violentas e à 

criminalidade, relacionadas à falta de recursos para manutenção do uso, aos meios 

violentos empregados para aquisição da droga e à exposição ao sistema ilícito de venda 

de drogas.  

A complexidade do fenômeno que envolve o uso do crack gera consequências 

ao indivíduo, família e sociedade. Da qual advêm complicações graves, tais como: 

promiscuidade sexual, situações de violências, incluindo altos índices de suicídio, 

homicídio e mortes (SILVA JR. et al., 2012). Estes índices evidenciam a necessidade de 

estratégias e ações que corroborem para seu enfrentamento.  

Nesse contexto, o consumo do crack tornou-se uma realidade grave que 

necessita de soluções abrangentes para os usuários em seus diversos aspectos 

(fisiológicos, sociais, econômicos, familiares) bem como nas diferentes etapas 

vivenciadas no processo da dependência dessa droga. Essas estratégias devem contemplar 

ações intensivas e articuladas, centradas na solução de problemas dos usuários que 

compreendam a natureza dos fenômenos relacionada a esses indivíduos, e que favoreçam 

uma melhor abordagem interdisciplinar, incluindo tratamento medicamentoso, terapias 

psicológicas e intervenções psicossociais, a maioria direcionada para a abstinência 

(RIBEIRO; LARANJEIRA, 2009). 
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2.3 AÇÃO NEUROQUÍMICA DO CRACK/COCAÍNA 

O cérebro possui a capacidade de moldar-se às demandas externas, 

denominada neuroplasticidade (ARAUJO et al., 2008), que permite ao indivíduo adaptar-

se às situações cotidianas. O uso abusivo de SPA desencadeia mudanças estruturais e no 

funcionamento do Sistema Nervoso Central, que estão diretamente relacionadas a 

alterações comportamentais associadas à dependência, a qual interfere em 

comportamentos relacionados à compulsão pela droga (ARAUJO et al., 2008). 

Sabe-se que diversos sistemas de neurotransmissores estão incluídos na 

estimulação da síndrome da dependência, entre eles: 1) o sistema dopaminérgico, 2) o 

sistema gabaérgigo, 3) o sistema glutamatérgico, 4) o sistema opioidérgico. As SPAs, 

especificamente crack/cocaína, agem notadamente sobre o sistema dopaminérgico, 

elevando sua atividade (RIBEIRO; LARANJEIRA; DUNN, 1998). 

O sistema dopaminérgico, especificamente o trato mesolímbico-mesocortical 

(sistema de recompensa), constitui-se pela área tegmental ventral (ATV), pelo núcleo 

accumbens (NAcc) e pelo córtex pré-frontal (CPF). Esse sistema tem participação 

fundamental na busca de estímulos comportamentais que possam proporcionar a 

manutenção das funções básicas por meio do reforço positivo da recompensa adquirido 

durante as experiências (RIBEIRO; LARANJEIRA; DUNN, 1998) 

O uso de SPAs, tais como o crack e a cocaína, atua na neurotransmissão 

dopaminérgica, direta ou indiretamente, particularmente na via mesocorticolímbica 

(PULCHERIO et al., 2010), potencializando a atividade basal do sistema de recompensa. 

A cocaína age diretamente nesse sistema elevando a atividade dopaminérgica, pois ocupa 

a proteína responsável pelo transporte da dopamina, bloqueando sua recaptação e 
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promovendo a elevação, a concentração e o tempo de ação desse neurotransmissor na 

fenda sináptica (GIROS et al., 1996). 

A dopamina como um neurotransmissor exerce papel fundamental na 

transmissão de estímulos motivacionais, através da mediação das propriedades 

reforçadoras das SPAs. Acredita-se que esse neurotransmissor desenvolva importante 

função na manifestação do craving e na regulação do consumo das SPAs (RIBEIRO; 

LARANJEIRA; DUNN, 1998). 

A elevação da concentração da dopamina resultará nos efeitos euforizantes 

da cocaína. A manutenção do bloqueio da captação desse neurotransmissor culmina com 

o aparecimento do craving e de outros sintomas presentes na síndrome da abstinência da 

cocaína (ELLENHORN, 1997). Os sintomas do craving ocorrem devido à depleção da 

receptação da dopamina, consequência do uso crônico da droga, que leva à sensibilização 

dos neurotransmissores dopaminérgicos e à hipofunção dopaminérgica, reproduzindo o 

craving e a busca constante pela droga (WHO, 2004). A consequência deste processo leva 

a alterações sinápticas duradouras. 

2.3.1 USO CRÔNICO DA COCAÍNA E ADAPTAÇÕES DO SNC 

As alterações provocadas pelo uso contínuo de cocaína podem levar a 

modificações no SNC. Essas alterações, por sua vez, promovem processos adaptativos à 

nova situação, observando-se três fenômenos: a tolerância, a sensibilização e o kindling. 

 A tolerância consiste na necessidade de elevação da dose usual da substância, 

a fim de alcançar os efeitos esperados. É o resultado de adaptações 

neurofuncionais advindas da ação prolongada da cocaína (JORGE, M. R., 

2002), manifestando-se como um sinal da dependência química, levando o 
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usuário à compulsão pela droga, na tentativa de suprimir desconfortos 

orgânicos, produzindo os efeitos euforizantes e cardiovasculares. 

 A sensibilização parece estar relacionada à depleção dopaminérgica. 

Caracteriza-se pela intensificação da atividade motora e dos comportamentos 

estereotipados em usuários de SPA, quando expostos a doses repetidas da 

substância. A presença de estímulos condicionados ao uso da cocaína suscita 

reações semelhantes na ausência da substância, podendo ser incitadas por 

sugestões cognitivas internas ou ambientais que remetam ao uso da droga. 

(ZENI; ARAUJO, 2011). 

 Kindling refere-se a um fenômeno de sensibilização no qual estímulos 

elétricos subconvulsivos, repetidos e intermitentes, produzem convulsões 

generalizadas. Em usuários de crack/cocaína, está associado a convulsões, 

sintomas paranoides e craving (RIBEIRO; LARANJEIRA; DUNN, 1998). O 

uso contínuo da cocaína resulta em alterações no sistema límbico, 

especialmente na amigdale e nucleus accumbens (NAcc), destacando-se como 

principais estruturas envolvidas neste processo. Supõe-se que a propriedade 

anestésica da cocaína seja a causa para o surgimento do klinding 

(DOMINGOS, 2012). 

No que concerne à dependência química, usuários de crack, 

predominantemente, apresentam critérios de risco para desenvolvê-la, fator esse 

relacionado ao padrão de uso estabelecido: frequência, quantidade e tempo de uso 

(MARQUES et al., 2012). 

Define-se dependência como uma doença crônica com alto potencial para 

recaídas, que apresenta como principal aspecto o comportamento compulsivo pela busca 

e consumo da droga (RIBEIRO; LARANJEIRA, 2009). De acordo com o DSM-IV, 
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considera-se como critérios para dependência de substância um padrão de uso 

disfuncional, levando ao comprometimento ou desconforto, manifestado por três ou mais 

dos seguintes sintomas, ocorrendo a qualquer momento no período de 12 meses (JORGE, 

M. R., 2002). 

1. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: 

a. Uma necessidade de quantidades progressivamente maiores da 

substância para adquirir a intoxicação ou efeito desejado; 

b. Acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma 

quantidade de substância. 

2. Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos: 

a. Síndrome de abstinência característica para a substância; 

b. A mesma substância (ou uma substância estreitamente relacionada) é 

consumida para aliviar ou evitar sintomas de abstinência. 

3. A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um 

período mais longo do que o pretendido; 

4. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir 

ou controlar a substância; 

5. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da substância, 

na utilização da substância ou na recuperação de seus efeitos; 

6. Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas 

ou reduzidas em virtude do uso da substância; 
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7. O uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema físico 

ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou 

exacerbado pela substância. 

2.3.2 VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E TEMPO DE USO 

Fatores relacionados ao uso da droga como: tipo de substância, dose utilizada 

e via de administração configuram-se como relevantes para o desenvolvimento do uso 

abusivo e dependência do crack/cocaína (MARQUES et al., 2012), conforme demonstra 

o Quadro 1.  

Quadro 1: Início, intensidade e duração dos efeitos do consumo da cocaína e a via de 

administração 
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Folhas de 

coca 

(infusão) 

0,5 – 1,5 

Mascadas 

ou infusão 

oral 

20-30 Lenta 60 min. 
30-60 

min. 
Baixo 

Cloridrato 
de cocaína 

12 – 75 

Tópico ou 

intranasal 
20-30 

Relativamente 

rápida 

5-10 

min. 

30-60 

min. 

Médio/longo 

prazo 

Endovenosa 100 Rápida 
30-45 
seg. 

10-20 
min. 

Curto prazo 

Sulfato de 

cocaína 
40-85 Inalatória 70-80 Muito rápida 

8-10 

seg. 

5-10 

min. 
Curto prazo 

Cristais de 

cocaína 
30-80 Inalatória 70-80 Muito rápida 

8-10 

seg. 

5-10 

min. 
Curto prazo 

Fonte: (LIZASOAIN; MORO; LORENZO, 2002) 

 

A cocaína apresenta uma rápida absorção por todas as vias de administração. 

No que concerne ao crack a via de absorção, inalatória ou pulmonar, permite que a SPA 

atinja rapidamente a circulação por meio dos capilares pulmonares. O efeito da substância 

é rápido e intenso, aproximadamente de 5 a 10 minutos pela via fumada e, por inalação, 

10 a 20 minutos. Esse curto tempo de ação leva o usuário ao comportamento de busca 
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pela droga mais rapidamente e consequentemente a um maior risco para dependência 

(MARQUES et al., 2012).  

2.3.3 CRAVING 

Descrito como um intenso desejo em utilizar uma determinada substância, o 

craving pode estar relacionado à intenção de realizar este desejo. Definido como 

incontrolável, deixando o usuário vulnerável à recaída e favorecendo o abandono do 

tratamento (Craving por crack e tabaco). Considerado como critério de relevância no 

diagnóstico da dependência química, o craving pode ser classificado em quatro tipos: 1) 

como resposta à síndrome de abstinência; 2) como resposta à ausência de prazer 

(anedonia); 3) como reação condicionada por estímulos referentes às substâncias 

psicoativas; e 4) como tentativa de maximizar o prazer de determinadas atividades. 

Podendo apresentar mais de uma classificação (ARAUJO et al., 2008). 

À medida que se mantém o uso da droga, o sistema nervoso modifica-se a fim 

de adaptar-se à nova situação, resultando desse processo mecanismos relacionados ao 

craving, a tolerância, a sensibilização e o kindling, caracterizado por estímulos elétricos 

repetidos e intermitentes que desencadeiam convulsões generalizadas (cocaína bases 

biológicas da administração) (RIBEIRO; LARANJEIRA; DUNN, 1998). 

O padrão de uso do crack intenso e contínuo e repetitivo (binge) produz um 

quadro de euforia de curta duração, seguido pelo craving. O craving aparece presente nos 

diversos momentos da abstinência, desde o finalizar dos efeitos produzidos no último uso 

até anos subsequentes. Observam-se maiores níveis de gravidade do craving em usuários 

de crack, com sintomas mais evidentes (CHAVES et al., 2011; ZENI; ARAUJO, 2011). 

O primeiro modelo de apresentação e evolução clínica da síndrome da 

abstinência em cocaína, proposto por Gawin e Kléber em 1986, apresenta três fases 
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sequenciais em que referem o craving. 1. O crash, atribuído ao estado de humor 

observado logo após a interrupção do uso da SPA, evidenciando a disforia e/ou depressão 

e craving intenso. 2. Abstinência, apresentando como sintoma característico a anedonia 

em contraste com as memórias de euforia. (RIBEIRO; LARANJEIRA; DUNN, 1998). 

Nesta fase, o craving pode ser desencadeado por sugestões cognitivas internas ou 

ambientais (situações, imagens, sons, odores) (ARAUJO et al., 2008). 3. Extinção, nesta 

fase, o craving é descrito como sintoma residual condicionado a lembranças do uso. 

2.3.4 COMPLICAÇÕES CLÍNICAS  

O uso abusivo do crack/cocaína ocasiona uma sucessão de efeitos físicos e 

psíquicos desagradáveis ao usuário, além da dependência e danos neurológicos. Quando 

se trata do usuário de crack, o prejuízo vai além, uma vez que o padrão de uso em binge 

leva ao esgotamento físico e psíquico, consequentemente à privação das necessidades 

básicas de saúde (alimentação, sono, higiene), o que predispõe a uma série de 

complicações (RIBEIRO; LARANJEIRA, 2009). 

Dentre as complicações clínicas evidenciadas pelo uso do crack, observam-

se principalmente alterações no SNC, e sistemas pulmonar e cardiovascular. Porém, há 

um grande número de complicações que advêm do uso do crack, como ilustra a Figura 1. 

O efeito potencializador da cocaína sobre o sistema cardiovascular possibilita 

que o usuário apresente elevados níveis da frequência cardíaca, da pressão arterial e 

redução da circulação coronariana, levando a complicações graves, bem como tornando-

as a principal causa mortis por overdose. Devido a estes fatores, as complicações 

cardiovasculares têm recebido atenção especial na literatura. 
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Figura 1: Principais complicações no uso do crack (DOMINGOS, 2012) 
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2.4 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

Frente a estas considerações e ao reconhecimento de tais particularidades, o 

uso de medicamentos no tratamento da dependência do crack é considerado necessário e 

relevante para um tratamento mais eficaz (KESSLER; PECHANSKY, 2008).  

Dentre as medicações que apresentaram resultados positivos para a 

dependência do crack está o topiramato (REIS et al., 2008). Esse medicamento, 

licenciado no Brasil desde 1997, foi inicialmente indicado para o tratamento da epilepsia, 

tanto em monoterapia como terapia adjuvante, bem como na profilaxia da migrânea (LIN, 

2011). No entanto, novos estudos mostraram uso potencial do TPM em diversas 

condições do SNC, sendo observados resultados favoráveis no tratamento da dependência 

de álcool (RUBIO), ópio (ZULLINO; COTTIER; BESSON, 2002), e também de 

cocaína/crack (BANKOLE et al., 2013). 

Frente ao largo espectro dos mecanismos de ação evidenciados pelo 

topiramato, observam-se: bloqueio dos canais de sódio, potencialização da inibição 

GABA-mediada com ação sobre receptores GABAA, diminuição da atividade excitatória 

do glutamato através de sua atuação sobre o receptor AMPA/cainato, inibição dos canais 

de cálcio de alta voltagem e inibição da anidrase carbônica[,] que reduz a 

hiperexcitabilidade neuronal, responsável por sua ação antiepiléptica de amplo espectro 

(LIN, 2011). 

 O uso do topiramato, frente ao seu potencial de ação, vai além do tratamento 

da epilepsia e migrânea. Sendo difundido em diversas condições que acometem o SNC, 

tais como dependência ao álcool e outras drogas, distúrbios alimentares, neuropatias, 

transtorno do estresse pós-traumático, síndrome das pernas inquietas, transtornos 

bipolares e esquizofrenia (LIN, 2011). 
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O TPM demonstra-se como intervenção farmacológica promissora no 

tratamento da dependência da cocaína/crack, devido à sua ação na modulação no sistema 

de recompensa cerebral. As características farmacológicas do topiramato produzem uma 

redução na magnitude dos efeitos da cocaína e do comportamento de busca pela 

substância, também denominado de comportamento compulsivo (JOHNSON, 2005).  

Estudos com pequenas amostras indicaram ação positiva do topiramato em 

usuários de cocaína, mas para grande parte dos pacientes o efeito inicia-se a partir de 200 

mg/dia (GORELICK; GARDNER; XI, 2004) e os melhores resultados foram obtidos com 

dosagens entre 300 e 400 mg/dia (JOHNSON, 2005). Esses estudos revelaram que o 

topiramato produz um efeito positivo no tratamento por reduzir o desejo, craving, que é 

um dos fatores relacionados à recaída na dependência de drogas. 

O TPM é um medicamento anticonvulsivante, com múltiplos mecanismos de 

ação, eficaz no tratamento da epilepsia e na profilaxia da enxaqueca. Esse medicamento 

influencia vários processos químicos no cérebro, reduzindo a hiperexcitabilidade de 

células nervosas que podem causar crises epilépticas, e pode ser administrado como 

adjuvante das crises associadas à síndrome de Lennox-Gastaut (SLG), encefalopatia 

epiléptica presente na infância, caracterizada por convulsões frequentes associadas a 

retardo mental (REY et al., 2015; SPECIALI et al., 2011). 

O uso do TPM está indicado para adultos e crianças, mas é contraindicado em 

casos de hipersensibilidade ao TPM ou qualquer componente da fórmula do produto, e 

não deve ser administrado durante a gravidez e amamentação. Pacientes com doença renal 

devem ser avaliados. Pode ocorrer interação medicamentosa, se usado junto com a 

fenitoína e a carbamazepina, as quais diminuem a concentração plasmática do TPM 

(SPECIALI et al., 2011). A Figura 2 apresenta uma visão geral da descrição clínica do 
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TPM, ilustrando as indicações, contraindicações, propriedades e algumas das reações 

adversas. 

 
Figura 2: Descrição clínica do topiramato (SPECIALI et al., 2011) 

 



 

  

CAPÍTULO 3 

ASPECTOS DO USO DO CRACK: ANÁLISE DE 

CONTEXTOS SOCIAIS 
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“Buscamos, no outro, não a sabedoria do 

conselho, mas o silêncio da escuta; não a 

solidez do músculo, mas o colo que acolhe.” 

Rubem Alves (1933-2014) 

 

Considerando a amplitude, a diversidade dos aspectos envolvidos e as 

consequências que trazem o uso e abuso de cocaína e suas variações, principalmente o 

crack, para a vida de indivíduos, família e sociedade, realizou-se uma aproximação 

crítico-reflexiva a partir de um estudo teórico sobre a complexidade do problema (SILVA 

JR. et al., 2012), analisando sua relevância social, potenciais fatores de riscos que 

dificultam o desenvolvimento de ações e as estratégias políticas existentes no Brasil. 

Optou-se pela análise contextual, enfocando uso e abuso do crack, do ponto de vista 

individual até as políticas de enfrentamento deste consumo no Brasil (HINDS; CHAVES; 

CYPESS, 1992). 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISE 

Trata-se de um ensaio teórico de reflexão que segue o referencial de análise 

proposto por Hinds, Chaves e Cypress, que classifica os níveis contextuais em quatro 

camadas interativas embora distintas entre si: o nível contexto imediato, o nível contexto 

específico, o nível do contexto geral e o metacontexto (HINDS; CHAVES; CYPESS, 

1992). 

O contexto imediato tem como característica principal o fenômeno em si com 

o seu foco no presente. Neste trabalho, esse contexto relacionou-se ao perfil do usuário 

de crack por meio das suas características socioeconômicas e dos fatores relacionados ao 

consumo.  
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O contexto específico, caracterizado pelo conhecimento individualizado e 

único que engloba o passado imediato e os aspectos relevantes da situação atual, engloba 

os elementos que estão presentes no ambiente e influenciam o fenômeno a partir de 

interações passadas e atuais. Nessa linha, incluíram-se os fatores individuais de risco e 

proteção que influenciam o indivíduo para o uso do crack, seja estimulando-o ou 

refreando-o. 

O contexto geral envolve a influência da organização de eventos ou 

comportamentos no fenômeno em questão, associando significados que os indivíduos 

elaboraram através do tempo. Esse contexto procura explicar o porquê de o fenômeno 

ocorrer da maneira observada. Neste estudo, considerou-se a influência das crenças 

pessoais e valores culturais para o crescimento do uso do crack pela sociedade, ou seja, a 

visão social do fenômeno. 

Finalmente, o metacontexto procura estabelecer razões para os 

comportamentos e os eventos, normalmente incorporando o passado e o presente e 

impondo condições para um possível futuro. Assim, neste contexto, contemplaram-se as 

políticas de enfrentamento do uso e abuso do crack no Brasil. A Figura 3 ilustra os quatro 

contextos avaliados. 
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Figura 3: Contextos avaliados sobre os aspectos sociais do uso do crack 

3.2 CONTEXTO IMEDIATO – PERFIL DO USUÁRIO 

Apesar de o uso do crack ter seu início nos anos de 1980, somente em 2014 

foi realizado um estudo que permitiu conhecer o perfil do usuário de crack em situação 

de rua no Brasil, apontando a incipiência de estudos sobre esta população (BASTOS; 

BERTONI, 2014). 

O usuário de crack brasileiro caracteriza-se, em geral, por ser: homem, jovem, 

poliusuário, de baixo nível socioeconômico e educacional, marginalizado, apresentando 

piores índices sociais e de saúde, se comparado aos demais usuários, apesar de nos 

últimos anos o uso dessa droga ter se difundido a outras camadas sociais (SILVA JR. et 

al., 2012).  

Observa-se um maior consumo entre indivíduos não brancos (pretos e pardos) 

em contexto de vulnerabilidade social, os quais representam 52% da população brasileira, 

segundo os dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(IBGE, 2010). 

O perfil brasileiro não difere do perfil encontrado em outros estudos 

internacionais (DICKSON-GOMEZ et al., 2011; PÉREZ et al., 2013),  revelando que o 

consumo de crack está mundialmente associado a indivíduos com baixo nível educacional 
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e socioeconômico, apesar de se perceber um incremento no uso e abuso desta droga em 

classes sociais mais elevadas. 

Para compreender melhor tal fenômeno, não se pode ignorar a influência do 

contexto e do ambiente sobre o usuário de crack. A exclusão social atribuída ao indivíduo 

produz sentimentos de sofrimento e discriminação, o que influencia diretamente sobre as 

escolhas individuais e sobre a saúde. Assim, os determinantes socioeconômicos 

funcionam como fator propulsor do uso e abuso desta substância, os quais, associados ao 

consumismo da sociedade capitalista, à globalização e ao aumento da urbanização, 

tornam-se agravantes do consumo desta droga (SILVA JR. et al., 2012). 

Como questão de saúde pública, torna-se relevante a preocupação com esses 

fatores determinantes e sua relação com o consumo do crack, uma vez que esses usuários 

geralmente apresentam um progressivo prognóstico para uma dependência mais grave, 

envolvimento com a criminalidade, comportamento sexual de risco e maiores prejuízos 

sociais, comparados a usuários de outras substâncias (VAUGHN et al., 2010).  

O estereótipo traçado ao usuário do crack pressupõe pobreza e 

marginalização, instituindo uma situação de isolamento cada vez maior e rompendo com 

vínculos de amizade, família e sociedade. Estabelece assim a unificação de usuários numa 

relação de solidariedade, aprofundando-os cada vez mais em seu estigma (MACHADO; 

BOARINI, 2013). 

Diante da gravidade do uso abusivo do crack e considerando as repercussões 

negativas, tanto a nível individual quanto social relacionadas a esta prática, faz-se 

imprescindível o reconhecimento do perfil deste indivíduo, bem como dos fatores de risco 

e proteção para este uso (DA SILVA et al., 2012) 
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3.3 CONTEXTO ESPECÍFICO – FATORES INDIVIDUAIS DE RISCO E 

PROTEÇÃO 

O uso abusivo de drogas atinge o ser humano nas suas dimensões – biológica, 

psíquica e social, sendo também resultante de uma série de fatores (físicos, emocionais, 

psíquicos e sociais) correlacionados. Nesse sentido, os fatores de risco e de proteção são 

atributos intrínsecos do indivíduo, grupo ou ambiente social, que predispõem ou 

minimizam esse risco. Portanto, para cada domínio (indivíduo, família, pares) podem 

coexistir fatores de risco e proteção (FREIRES; GOMES, 2012).  

A adolescência constitui a faixa etária de maior vulnerabilidade para 

experimentação e uso de drogas (FIGLIE; MORAES, 2004). Trata-se de um período de 

transição marcado não só pelo desenvolvimento corpóreo, mas também pelas 

transformações nos âmbitos emocional, mental e social, que se torna fundamental para 

construção da identidade do sujeito. É nesse momento confuso, permeado de 

contradições, ambivalência, que o indivíduo experimenta novas condutas e busca 

autoafirmação social lançando mão de esforços, a fim de integrar-se nos diferentes grupos 

sociais (SCHENKER; MINAYO, 2004). 

Nesta faixa etária, a experimentação e uso de drogas geralmente estão 

relacionados a fatores próprios da juventude, como inquietação, aceitação do grupo, 

onipotência, conflitos, desafios à estrutura familiar e social. Além disso, podem-se 

também agregar outros fatores relevantes, como facilidade de acesso, permissividade e a 

falta de fiscalização (DA SILVA et al., 2012). Para o adolescente, correr riscos é uma 

maneira de reconhecer o poder que ele exerce sobre o seu novo e desconhecido corpo, e 

o uso de drogas é uma forma de lidar com situações-problema (SCHENKER; MINAYO, 

2004).  
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Nas sociedades modernas, a família se estabelece como instituição social 

primária cuja principal alegação é a promoção do desenvolvimento do indivíduo como 

agente sociocultural, sendo atribuído também o relevante papel da construção moral dos 

filhos e da promoção do desenvolvimento da sua personalidade.  

Sendo assim, a família constitui um componente importante no estudo dos 

fatores relacionados ao consumo de SPAs, podendo ser considerada tanto como fator de 

risco, no momento em que outros membros familiares incentivam e fazem uso da droga, 

ou como de fator de proteção, quando influenciam na cessação do uso e/ou na busca de 

tratamento (HORTA et al., 2014).  

A integração do contexto familiar como parte relevante na construção de 

estratégias na prevenção e tratamento da adicção corrobora com o pensamento ecológico, 

que reconhece que todos estão interligados e interconectados, consequentemente a 

mudança de um refletirá na mudança de todo o sistema (SCHENKER; MINAYO, 2004).  

A ampla dimensão que envolve o fenômeno do consumo do crack e as 

consequências evidenciadas no que concerne ao indivíduo, família e sociedade traduzem 

a influência dos determinantes sociais como preditores de proteção ou de risco para este 

consumo (FREIRES; GOMES, 2012).  

Tais determinantes desestabilizam a rede social deste indivíduo: amigos, 

família e trabalho, possibilitando a instauração de sistemas de valorização ou 

desvalorização da vida e autoestima do indivíduo, de um povo ou de seus grupos sociais, 

(SILVA JR. et al., 2012),  bem como gerando a situação de crise que permeia a vida do 

sujeito e a falta de motivação para seguir adiante. 
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3.4 CONTEXTO GERAL – DIMENSÃO SOCIAL DO FENÔMENO 

O uso e abuso de drogas não constitui um fenômeno atual. A história das 

drogas perpassa a história da humanidade e permeia diversos contextos, desde rituais 

religiosos à promoção do prazer imediato. Uma análise antropológica da sociedade 

ocidental pós-moderna denota uma sociedade contemporânea regida pela evolução 

tecnológica de um mundo globalizado e pelos imperativos do consumo, configurando um 

cenário de mudanças de valores, maximização da vida e intensificação do prazer, trazendo 

repercussões negativas na saúde física e mental dos indivíduos (LIPOVETSKY; 

DEUTSCH, 2005).  

A exaltação de valores voltados para a competitividade, a estética, o 

individualismo e o consumo, ao qual somos confrangidos inconscientemente todos os 

dias (BAUMAN, 2011), favorecem um ambiente onde o indivíduo tornou-se coletor de 

sensações, em busca do prazer instantâneo como forma de subterfúgio para o sofrimento, 

e onde a cidade transformou-se em território de medo e insegurança oriunda da violência 

cada vez mais recorrente nos grandes centros. 

O senso comum concebe o usuário de drogas como infrator das regras sociais 

que atinge o bom funcionamento da sociedade. Essa condição leva à proliferação do 

preconceito a grupos minoritários, dentre eles o usuário de crack, rotulados como 

“drogados”, os quais a sociedade responsabiliza por toda a violência existente. É 

interessante notar que, por vezes, esse rótulo é atribuído apenas à parcela vulnerável da 

sociedade, àqueles que se enquadram ao “biotipo suspeito”, e a outra face da moeda, “os 

cidadãos”, estes mantêm suas práticas ilícitas de maneira impune. Diante da diversidade 

sociocultural existente e das diferentes possibilidades de estratégias voltadas ao 

enfrentamento deste fenômeno, o uso de drogas pode ser tolerado ou vetado (COSTA, 

2005). 
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Na busca por explicar a complexa realidade do fenômeno do “uso abusivo de 

drogas”, a ciência vem tentando justificar a relação dos usuários e a sociedade, que se 

tornam parte cada vez mais veemente dos cenários sociais. 

Considerando a complexidade e a relevância social do fenômeno, é 

fundamental uma análise panorâmica e integrativa do contexto ao qual está inserido, 

identificando possíveis elementos que contribuam para subsidiar ações efetivas de 

intervenção. 

A ressignificação dos valores advindos de uma sociedade promíscua, onde o 

valor é atribuído ao que está em evidência estabelecido pela mídia, leva o ser humano a 

uma busca sem fronteiras a fim de alcançar as necessidades do corpo e não do seu eu 

interior. Nesse sentido, os valores morais se extinguem e dão espaço à elaboração de 

novos valores. Frente a este aspecto lacunar ou de vazio, políticas contingentes são 

elaboradas, buscando incansavelmente a “humanização do ser humano” (LIPOVETSKY; 

DEUTSCH, 2005) e o enfrentamento da busca pelo prazer imediato obtido com o uso e 

abuso das drogas. 

3.5 METACONTEXTO – POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO 

A visão política do fenômeno sempre esteve atrelada ao proibicionismo 

sistematizado, iniciado nos Estados Unidos com a repressão interna aos entorpecentes. 

(MACHADO; BOARINI, 2013). Em 1988, o governo brasileiro aderiu aos Princípios 

Diretivos de Redução da Demanda por Drogas, estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), com ênfase no compromisso de investimento em programas de 

redução desta demanda. Nesse mesmo ano, foi criada a Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas (SENAD) com missão de articular, coordenar e integrar os setores públicos 

e privados da sociedade civil para o combate às drogas (SENAD, 2008).  
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O redirecionamento da política nacional antidrogas, em 2004, estabeleceu o 

princípio da reponsabilidade compartilhada, utilizando como estratégia a cooperação e 

articulação de esforços entre governo, iniciativa privada, terceiro setor e cidadãos no 

combate ao consumo de SPAs, dando maior visibilidade à descentralização das ações 

sobre drogas no país (SENAD, 2008). 

O aumento do consumo de crack e os desafios propostos por esta prática, com 

frequente associação à criminalidade e à violência, tornou necessário o estabelecimento 

de ações voltadas exclusivamente para essa problemática. Assim, em 2010, institui-se o 

Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas com políticas voltadas ao 

“enfrentamento” de tal problema (BRASIL, 2010) 

No âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento, o governo federal 

estabelece o programa “Crack é possível vencer”, fundamentado em três eixos: cuidado, 

que delega a atenção ao usuário e sua família, através da rede de atenção à saúde e 

comunidades terapêuticas; prevenção, que prevê o fortalecimento da rede através de ações 

articuladas, com atuação nas escolas; e por fim autoridade, com ações voltadas à repressão 

ao tráfico de drogas, “cracolândias” e o combate ao crime organizado (BRASIL, 2015). 

A elaboração das políticas nacionais de “combate” às drogas muito se parece 

com o modelo de “guerra contra as drogas”, de caráter repressor proposto nos Estados 

Unidos e adotado em diversos países. (MACHADO; BOARINI, 2013). Porém, a 

problemática do uso do crack vai além dos muros da criminalidade e se estabelece como 

uma teia que aos poucos vai se enraizando na sociedade, exigindo não só o olhar 

proibitivo, mas o encadeamento de ações integradas e intersetoriais que permitam 

conduzir o problema. 
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3.6 CONCLUSÃO 

O uso do crack surgiu no país no final da década de 80 e fatores relevantes 

como a facilidade do acesso a todas as classes sociais e o baixo custo possibilitaram que 

seu consumo tenha sido impulsionado gradativamente. Além disso, a situação de 

vulnerabilidade social também contribuiu para a disseminação do uso. 

O uso e abuso do crack pela sociedade contemporânea consistem num sério 

problema não somente de saúde pública, mas também social e cultural que perpassa 

diversos contextos, desde o microestrutural, onde estão presentes o indivíduo e sua 

família, ao macroestrutural, que contém a visão social do fenômeno e as políticas para o 

seu enfretamento. 

Observa-se que esta problemática ainda está longe de ser solucionada devido 

aos diversos fatores e contextos presentes neste consumo, expressando a necessidade de 

políticas e práticas de saúde que busquem efetivar o novo olhar sob a saúde mental, 

previsto com a Reforma Psiquiátrica. 

Para além das críticas às políticas de saúde, é preciso tirar as vendas que não 

permitem enxergar as necessidades sociais de tal fenômeno que vão bem além do 

tratamento terapêutico e da “guerra contra as drogas”, para que se possa considerar o ser 

holístico e inserido dentro de um contexto. 

 



 

  

CAPÍTULO 4 

REVISÃO INTEGRATIVA: CRAVING EM USUÁRIOS 

DE COCAÍNA/CRACK 
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“Compreender que há outros pontos de vista 

é o início da sabedoria.” Thomas Campbell 

(1777-1844) 

 

Com o objetivo identificar os medicamentos que em estudos anteriores 

apresentaram resultados positivos na redução do craving em usuários de cocaína/crack, 

realizou-se um levantamento do conhecimento produzido na literatura científica sobre os 

resultados positivos do tratamento medicamentoso. Operacionalizou-se o levantamento 

em período anterior ao desenho do presente estudo (capítulo seguinte), através de uma 

revisão integrativa da literatura. 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

O tratamento da dependência de cocaína até meados dos anos de 1970 tinha 

um enfoque exclusivamente em métodos não farmacológicos, portanto, estudos 

realizados por pesquisadores mostraram que o abuso crônico de cocaína levava a 

adaptações neurofisiológicas (REIS et al., 2008), comprovando que o uso de cocaína 

causa um aumento inicial na neurotransmissão de dopamina e serotonina, os quais são 

largamente responsáveis pelos efeitos prazerosos e reforçadores da droga. A desregulação 

destes neurotransmissores durante a síndrome de abstinência provocada pela cocaína e 

seus derivados tem um importante papel no desenvolvimento do craving   (ZENI; 

ARAUJO, 2011). 

Nos últimos anos, registrou-se uma tendência e um incremento em pesquisa 

com foco no tratamento da dependência dos usuários de crack/cocaína, utilizando-se 

diversas medicações, como, por exemplo, buspirona (WINHUSEN et al., 2014), 

topiramato (NUIJTEN et al., 2014), biperideno (DIECKMANN et al., 2014). Porém, 
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ainda não há medicamento aprovado pelos reguladores de substâncias psicoativas para o 

tratamento da dependência de crack/cocaína. Neste sentido lacunar de regulação, diversos 

fármacos vêm sendo testados na tentativa de aliviar sintomas relacionados ao uso e 

abstinência da cocaína. Concorda-se que a convergência dos achados provenientes do 

presente estudo poderá contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos 

farmacológicos e da relevância do tratamento medicamentoso na redução do craving em 

usuários de crack/cocaína. 

Frente ao exposto, a revisão integrativa da literatura procurou responder as 

seguintes questões norteadoras: 

 Quais são os estudos que utilizaram tratamentos medicamentosos que 

evidenciaram efeito positivo no tratamento do craving do crack/cocaína 

publicados? 

 Quais os efeitos positivos dos tratamentos medicamentosos sobre o 

craving em usuários do crack/cocaína publicado nas bases indexadas? 

Assim, objetivou-se: analisar o resultado positivo do tratamento 

medicamentoso para o craving em usuários de crack/cocaína. 

4.2 MÉTODO 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, obedecendo as seguintes etapas: 

o estabelecimento das questões e objetivos da revisão integrativa; aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão de artigos; extração das informações relevantes dos artigos 

selecionados; análise dos resultados e, por último, a síntese da revisão (SOARES et al., 

2014). 
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A seleção dos artigos ocorreu no período de 23 a 28 de junho de 2014, nas 

seguintes bases de dados CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature), Scopus, MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrievel System 

Online) e Cochrane. 

Vale mencionar que cada base de dados foi acessada em apenas um dia por 

três pesquisadores, concomitantemente, em computadores diferentes, a fim de garantir a 

fidedignidade na seleção de artigos elegíveis para a pesquisa. No tocante ao recorte 

temporal, foram captadas todas as publicações disponíveis em cada base de dados até o 

mês de junho de 2014, sem limite anterior, pela intenção de proporcionar uma seleção 

mais ampla dos estudos. 

Os critérios de inclusão definidos foram: artigos completos disponíveis 

gratuitamente nas bases de dados selecionadas que abordassem o resultado, tratamento 

medicamentoso para o craving em usuários de crack/cocaína, publicados nos idiomas 

português, espanhol ou inglês. Os critérios de exclusão dos estudos foram: artigos 

publicados no formato de editoriais; cartas ao editor; outros tipos de revisões; artigos que 

apresentassem o tratamento realizado em usuários de crack/cocaína concomitante a outras 

drogas. 

Definiu-se, para o levantamento dos artigos nos bancos de dados, o descritor 

não indexado: craving, e os indexados no MeSH (Medical Subject Headings): Crack 

Cocaine, Drug Therapy, Treatment Outcome, caracterizando-se como uma busca 

controlada. Na sequência, realizou-se o cruzamento dos descritores da seguinte forma: 

Craving AND Crack Cocaine AND Treatment Outcome; Craving AND Crack Cocaine 

AND Drug Therapy; Craving AND Crack Cocaine AND Treatment Outcome AND Drug 

Therapy.  



44 

 
Durante a amostragem da pesquisa, mediante a aplicação dos cruzamentos 

dos descritores, obteve-se: Craving AND Crack Cocaine AND Treatment Outcome 

(CINAHL= 34; SCOPUS= 532; MEDLINE= 317; Cochrane= 19); Craving AND Crack 

Cocaine AND Drug Therapy (CINAHL= 33; SCOPUS= 479; MEDLINE= 301; 

Cochrane= 22; Craving AND Crack Cocaine AND Treatment Outcome AND Drug 

Therapy (CINAHL= 14; SCOPUS= 362; MEDLINE= 227; Cochrane= 0). Após a 

conclusão da etapa de coleta de dados inicial e aplicados os critérios de inclusão e 

exclusão mediante a leitura de cada artigo, a amostra se constituiu de oito artigos 

indexados, dos quais um da CINAHL, quatro da Scopus e três da MEDLINE. 

A revisão, para atender ao objetivo e às perguntas da pesquisa, balizou-se 

através da seguinte roteirização: identificação do artigo; ano de publicação; local de 

desenvolvimento da pesquisa; autoria; objetivos; delineamento do estudo; nível de 

evidência fármaco utilizado para o tratamento do craving no crack/cocaína; resultado 

positivo do tratamento medicamentoso para o craving do crack/cocaína. 

Os resultados foram apresentados na forma descritiva, sendo os estudos 

inicialmente classificados de acordo com o nível de evidência, como apresentado no 

Quadro 2. 

Quadro 2: Níveis de evidência aplicados na descrição das publicações 

Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo 

Grau de 

Recomendação 

Nível de 

Evidência 

Tratamento/Prevenção 

– Etiologia 
Diagnóstico 

A 

1A 

Revisão Sistemática 

(com homogeneidade) 

de Ensaios Clínicos 

Controlados e 

Randomizados 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de Estudos 

Diagnósticos nível 1 Critério 

Diagnóstico de estudos nível 

1B, em diferentes centros 

clínicos. 

1B 

Ensaio Clínico 

Controlado e 

Randomizado com 

Coorte validada, com bom 

padrão de referência Critério 
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Intervalo de 

Confiança Estreito 

Diagnóstico testado em um 

único centro clínico. 

1C 

Resultados 

Terapêuticos do tipo 

“tudo ou nada” 

Sensibilidade e Especificidade 

próximas de 100% 

B 

2A 

Revisão Sistemática 

(com homogeneidade) 

de Estudos de Coorte 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudos 

diagnósticos de nível > 2 

2B 

Estudo de Coorte 

(incluindo Ensaio 

Clínico Randomizado 

de Menor Qualidade) 

Coorte Exploratória com bom 

padrão de Referência Critério 

Diagnóstico derivado ou 

validado em amostras 

fragmentadas ou banco de 

dados 

2C 

Observação de 

Resultados 

Terapêuticos 

(outcomes research) 

Estudo Ecológico 

Não se aplica 

3A 

Revisão Sistemática 

(com homogeneidade) 

de Estudos Caso-

Controle 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudos 

diagnósticos de nível > 3B 

3B Estudo Caso-Controle 

Seleção não consecutiva de 

casos, ou padrão de referência 

aplicado de forma pouco 

consistente 

C 4 

Relato de Casos 

(incluindo Coorte ou 

Caso-Controle de 

menor qualidade) 

Estudo caso-controle; ou 

padrão de referência pobre ou 

não independente 

D 5 

Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em 

matérias básicas (estudo fisiológico ou estudo com 

animais) 

Fonte: (OCEBM, 2009). 

4.3 RESULTADOS 

Apresentam-se como resultados da revisão integrativa, oito artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. No Quadro 3, 

observa-se a caracterização dos estudos selecionados. 
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Quadro 3: Caracterização dos estudos selecionados 

ANO 
LOCAL DA 

PESQUISA 
REFERÊNCIA 

NÍVEL 

DE 

EVID. 

GRAU 

DE 

RECOM. 

OBJETIVOS MÉTODO 

2014 
Estados 

Unidos 

Dakwar et al. The Effects of Subanesthetic 

Ketamine Infusions on Motivation to Quit and 

Cue-Induced Craving in Cocaine-Dependent 

Research Volunteers. Biological Psychiatry. 

2014; 76(1):40–46. 

1B A 

Investigar os efeitos de infusão de 

ketamina na motivação em largar a 

cocaína e no craving de dependentes 

de cocaína. 

Estudo 

randomizado, 

duplo-cego. 

2013 
Estados 

Unidos 

Bankole A. Johnson, et al, Topiramate for the 

Treatment of Cocaine Addiction. JAMA 

Psychiatry. 2013; 70(12):1338-1346. 
1B A 

Determinar a eficácia do Topiramato 

em relação ao placebo como 

tratamento da dependência em 

cocaína. 

Estudo 

randomizado, 

duplo-cego. 

2013 
Estados 

Unidos 

Saladin, M.E., A double blind, placebo-

controlled study of the effects of postretrieval 

propranolol on reconsolidation of memory for 

craving and cue reactivity in cocaine 

dependent humans. Psychopharmacology 

(Berl). 2013 April ; 226(4): 721-737. 

1B A 

Examinar os efeitos do Propranolol 

comparado ao placebo, aplicados 

imediatamente após uma sessão de 

busca ativa. 

Estudo 

randomizado, 

duplo-cego. 

2012 
Estados 

Unidos 

Winhusen T et al. Evaluation of buspirone for 

relapse-prevention in adults with cocaine 

dependence: an efficacy trial conducted in the 

real world. Contemporary Clinical Trials. 

2012; 33(5):993–1002. 

1B A 
Avaliar o efeito da buspirone no 

controle da dependência de cocaína. 

Estudo 

randomizado, 

duplo-cego. 
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2009 
Estados 

Unidos 

Mooney ME. et al. Effects of Oral 

Methamphetamine on Cocaine Use: A 

Randomized, Double-Blind, Placebo-

Controlled Trial. Drug Alcohol Depend. 2009; 

101(1-2): 34–41. 

1B A 

Avaliar a segurança, tolerabilidade e  

eficácia da metanfetamina como um 

tratamento para dependência de 

cocaína. 

Estudo 

Randomizado, 

duplo cego. 

2006 
Estados 

Unidos 

LaRowe, S.D, et al. Safety and Tolerability of 

N-Acetylcysteine in Cocaine-Dependent 

Individuals. Am J Addict. 2006; 15:105–110. 
1B A 

Avaliar a segurança e tolerabilidade 

do N-Acetylcysteine em pacientes 

dependentes de cocaína. 

Estudo duplo-

cego, 

controlado, 

crossover. 

2003 Austrália 

Shearer, J et al. Pilot randomized double blind 

placebo-controlled study of dexamphetamine 

for cocaine dependence. Society for the Study 

of Addiction to Alcohol and Other Drugs. 

Addiction. 2003; 98:1137–1141. 

1B A 

Estabelecer a viabilidade da 

realização de um ensaio clínico 

controlado por placebo de terapia de 

reposição dexanfetamina para 

dependência de cocaína e obter 

dados preliminares. 

Estudo 

randomizado, 

duplo-cego. 

2003 
Estados 

Unidos 

Campbell, J et al. Comparison of Desipramine 

or Carbamazepine to Placebo for Crack 

Cocaine-Dependent. Am J Addict. 2003; 

12(2):122-136. 

1B A 

Comparar os efeitos da desipramine 

ou carbamazepine em relação ao 

placebo em um programa intensivo 

de abuso de cocaína. 

Ensaio clínico 

randomizado. 

duplo-cego. 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Conforme verificado no Quadro 3, as publicações dos estudos selecionados 

obedecem ao intervalo entre os anos de 2001 e 2014, incidindo um número superior de 

divulgações a partir do ano de 2009. Observou-se a predominância de produção 

internacional, com destaque para os Estados Unidos (07 estudos), e Austrália (01 estudo). 

Todos os estudos são experimentais, derivados de ensaios clínicos randomizados e duplo-

cegos que se enquadram no nível 1B de evidência, considerada forte. A seleção dos 

estudos só disponibilizou resultados para o tratamento do craving da cocaína. Ou seja, 

não houve estudos específicos para o craving do crack. 

Para uma melhor visualização,  organizaram-se os dados do Quadro 4, com 

dois itens: fármaco utilizado para o tratamento do craving do crack/cocaína e resultado 

do tratamento medicamentoso para o craving no crack/cocaína. 

Quadro 4: Caracterização dos artigos selecionados referente ao tipo de droga, 

medicamento utilizado e resultado do tratamento 

FÁRMACO UTILIZADO 

NO TRATAMENTO DO 

CRAVING PARA 

CRACK/COCÍNA 

RESULTADO DO TRATAMENTO 

MEDICAMENTOSO PARA O CRAVING NO 

CRACK/COCAÍNA 

Desipramina e 

Carbamazepina 

Apresenta melhoras nas autoavaliações ao longo do 

tempo relacionado ao craving. 

Dexanfentamina 

A percentagem de amostras de urina de cocaína-

positivos detectadas no grupo de tratamento diminuiu de 

94% para 56% em relação a nenhuma alteração no 

grupo placebo (79% positiva). Embora as melhorias não 

fossem significativas entre os grupos, a análise dentro 

do grupo revelou que o grupo de tratamento obteve uma 

redução do uso de cocaína autorrelatada (p= 0,02), 

reduziu a atividade criminosa (p= 0,04), os desejos 

reduzidos (p<0,01) e reduziu a gravidade da 

dependência de cocaína (p<0,01), sem melhorias dentro 

do grupo placebo. 

N-Acetylcysteine (NAC) 
Os resultados sugerem que o uso do NAC é seguro e 

apresentou redução dos sintomas de craving. 

Metanfetamina Oral 

A metafetamina de ação prolongada exibiu taxas 

consistentemente inferiores de amostras de urina 

positivas para cocaína e relataram a redução do desejo 
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de consumir a cocaína. A metanfetamina de ação 

prolongada foi associada com diminuição do sono e 

aumento da perda de peso. 

Buspirona 
O estudo mostrou que a buspirona teve efeito benéfico 

na redução da recaída e da compulsão em usar a droga. 

Propranolol 
O estudo apresentou evidências que Propranolol pode 

modular a memória que atua no craving da cocaína. 

Topiramato 
Topiramato foi mais eficaz que placebo no aumento de 

dias de  não uso e na redução do craving. 

Ketamina 
Ketamina demonstrou efeitos promissores na motivação 

em largar a cocaína e o craving. 

Fonte: Elaboração do autor. 

Os estudos selecionados para o tratamento do craving da cocaína utilizaram 

nove drogas diferentes (Quadro 4). No estudo mais recente (DAKWAR et al., 2014),  oito 

voluntários com dependência ativa de cocaína que não se encontravam em tratamento ou 

em abstinência foram inseridos em um estudo tipo duplo-cego cruzado. Três infusões 

intravenosas de 52 minutos foram administradas de Ketamina ou Lorazepam, com um 

intervalo de 48 horas, enquanto que as avaliações ocorreram no início do estudo e 24 

horas após cada infusão, nas quais a Ketamina demonstrou efeitos promissores na 

motivação em largar a cocaína e no craving. 

O ensaio clínico realizado com o Topiramato (BANKOLE et al., 2013) 

consistiu em um estudo duplo-cego, randomizado, controlado por placebo, de 12 

semanas, com 142 adultos dependentes de cocaína (n = 71) ou placebo (n = 71), em doses 

crescentes de 50 mg/d para a dose de manutenção alvo de 300 mg/d, e combinado com o 

tratamento cognitivo-comportamental semanal. Os resultados mostraram que o 

Topiramato foi mais eficaz que placebo no aumento de dias de não uso e na redução do 

craving. 

O estudo utilizando Propranolol (KAMPMAN et al., 2001) acompanhou 50 

indivíduos cocaína-dependentes, os quais receberam 40 mg do fármaco ou placebo 

imediatamente a seguir de uma sessão de “recuperação” à exposição aos estímulos da 



50 

 
cocaína. O estudo apresentou evidências que Propranolol pode modular a memória que 

atua no craving da cocaína. 

Outro fármaco testado foi a Buspirona (WINHUSEN et al., 2014), avaliando-

se os seus efeitos na prevenção da recaída em usuários de cocaína. Foram realizados dois 

ensaios clínicos, um piloto (N = 60) e outro em grande escala (estimado N = 264). Ambos 

os ensaios foram controlados por placebo, randomizado, duplo-cego. Concluiu-se que a 

utilização da Buspirona tem efeito benéfico sobre a redução do craving da cocaína. 

A metafetamina foi avaliada por um estudo duplo-cego, randomizado, 

controlado por placebo (MOONEY et al., 2009), considerando condições de tratamento 

em 82 indivíduos dependentes de cocaína: (1) placebo (de 0 mg de 6 × / dia; n = 27) (2), 

liberação imediata (IR) Metanfetamina (5 mg, 6 × / dia, n = 30), (3) de libertação 

prolongada (LP) de metanfetamina (30 mg primeiro comprimido, 1 × / dia; 0 mg de 5 × / 

dia, n = 25). O estudo empregou uma concepção sequencial, de duas fases (ou seja, 4 

semanas de medicação e aconselhamento seguidas de 4 semanas de 

medicação/aconselhamento mais um procedimento de gestão de contingência). Os 

resultados para o uso da metafetamina demostraram o relato da redução do desejo de 

consumir a cocaína. 

Ainda nesta perspectiva, um ensaio de Fase I tipo cruzado, duplo-cego, 

controlado por placebo foi desenvolvido para avaliar a segurança e tolerabilidade de N-

acetilcisteína (NAC) em pessoas saudáveis, dependentes de cocaína (LAROWE et al., 

2006). No ensaio, 13 participantes permaneceram em internação por três dias em que 

receberam placebo ou NAC. Os indivíduos foram cruzados para receber a condição de 

medicação oposta durante uma segunda internação de três dias, que ocorreu na semana 

seguinte. Os resultados de N-acetilcisteína evidenciaram redução do craving para 

cocaína. 
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Com o propósito de realizar reposição de Dexanfetamina para dependência 

de cocaína, foi desenvolvido um estudo randomizado duplo-cego controlado por placebo 

para 30 usuários de drogas injetáveis dependentes de cocaína (SHEARER et al., 2003). 

Os participantes foram aleatoriamente designados para receber 60 mg de 

dexanfetamina/dia (n = 16) ou placebo (n = 14) por 14 semanas. O resultado para 

Dexanfetamina possibilitou identificar, através de autorrelato, a redução do craving.  

Com objetivo semelhante, foi conduzido um estudo duplo-cego, controlado, 

comparando os efeitos da Desipramina, da Carbamazepina e placebo (CAMPBELL et al., 

2003). Participaram 146 indivíduos, num estudo com duração de 08 semanas. Os 

resultados da Desipramina, da Carbamazepina e placebo apresentaram melhoras nas 

autoavaliações ao longo do tempo relacionado ao craving. 

4.4 DISCUSSÃO 

Estima-se que a cocaína e o crack sejam consumidos por 0,5% da população 

mundial e que a maioria dos usuários – cerca de 70 % – se concentre nas Américas 

(UNODC, 2015). Desse modo, mostra-se a grande necessidade de desenvolvimento de 

estudos e estratégias de enfrentamento em diversos países, tendo em vista a dependência 

do crack/cocaína ser um problema que atinge todo o mundo, colocando em risco a vida 

de muitas pessoas, a família e a sociedade em geral, com implicações internacionais frente 

ao narcotráfico e à criminalidade que envolve as drogas.  

Este fato preocupa toda a sociedade, pois o uso de crack/cocaína está 

relacionado a uma visão intersetorial e associado a uma ampla gama de problemas 

psiquiátricos e sociais para o indivíduo e com perturbação da ordem pública significativa 

(VOCCI; ELKASHEF, 2005). O interesse em buscar alternativas para superar a 
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dependência da droga é emergente, crescente, incipiente e necessário no contexto atual, 

tendo em vista os problemas associados, como já citados anteriormente. 

Na última década, alguns estudos foram realizados em busca de um 

medicamento apropriado para o tratamento do craving do crack/cocaína, os quais 

demonstraram resultados positivos pouco significativos. Uma revisão realizada por Vocci 

e Elkashef exibe que várias intervenções farmacológicas foram pesquisadas, incluindo 

Disulfiram e agentes GABAérgicos como Topiramato, Modafinil e Naltrexona. A revisão 

revela que não há evidência sobre a eficácia desses medicamentos para o tratamento da 

dependência da cocaína. 

Dada a ausência de medicamentos comprovadamente eficazes para o 

tratamento da dependência conforme constatado neste estudo, verificou-se que nos 

Estados Unidos praticamente todos os pacientes dependentes recebem um tratamento 

padrão com abordagem psicossocial. No entanto, este tratamento tem mostrado resultados 

modestos, principalmente devido à baixa adesão dos dependentes (VOCCI; ELKASHEF, 

2005). 

Existem, entretanto, resultados de ensaios (CAMPBELL et al., 2003; 

DAKWAR et al., 2014) que obtiveram efeitos benéficos relacionados a sintomas 

oriundos da retirada da cocaína. Porém, a escassez desses resultados indica a necessidade 

da realização de mais estudos que possam subsidiá-los e prováveis generalizações. 

A maioria dos ensaios realizados e capturados no presente estudo apresentam 

resultados diversificados para cada tipo de fármaco utilizado. Outra possibilidade de 

variação de resultados ocorre com a associação do tratamento medicamentoso e as 

terapias comportamentais. Os estudos (CAMPBELL et al., 2003; DAKWAR et al., 2014) 

com efeitos positivos apresentaram resultados como: a redução dos níveis de cocaína na 
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urina, do craving, de condutas consideradas antissociais e da criminalidade associada ao 

abuso do crack/cocaína.  

Destarte, relacionada a este estudo revisional sobre o Topiramato constata-se 

a lacuna de estudos especificadamente para o tratamento medicamentoso para o craving 

do crack, indicando o caminho para outras pesquisas, uma vez que a evidência científica 

demonstra que a urgência pelo uso da droga e a intensidade dos efeitos do craving 

colocam o risco associado ao consumo da droga como problema de saúde pública  (REIS 

et al., 2008). 

A relevância do craving deve-se principalmente à predisposição à violência e 

aos comportamentos sexuais de risco associados, que deflagram desequilíbrios de ordem 

sociossanitária para o usuário e para o contexto no qual está inserido. A violência e o 

comportamento sexual de risco atingem a sociedade como um todo e não somente os 

usuários de crack, aumentando a propagação de doenças sexualmente transmissíveis e a 

insegurança da população. Esta declaração só reforça a necessidade de ampliar a 

realização de estudos abordando tratamento medicamentoso, a fim de subsidiar os 

resultados observados na literatura disponível, bem como ampliar a visibilidade do 

problema, que possui dimensão global. 

4.5 CONCLUSÃO 

Os resultados dos tratamentos medicamentosos com efeitos positivos, neste 

estudo, limitaram-se ao craving da cocaína. Oito estudos compostos por nove fármacos 

apresentaram resultado positivo para o craving da cocaína. Observou-se que a terapia 

medicamentosa deve associar-se a terapias assertivas, tendo em vista que a utilização 

isolada destas e daquelas não produz o mesmo efeito positivo esperado. Conclui-se e 

considera-se que a análise dos estudos sugere um papel potencial para a farmacoterapia 
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neste cenário, especialmente para o craving da cocaína. Os resultados obtidos nesta 

revisão são concordantes com a hipótese da necessidade de desenvolvimento de novas 

pesquisas capazes de melhorar o conhecimento sobre o mecanismo de ação dos fármacos 

e as intervenções medicamentosas mais específicas, além de ajudar a corroborar ou 

reformular teorias propostas, através dos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 5 

DESENHO METODOLÓGICO 
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“Não existem métodos fáceis para 

problemas difíceis.” René Descartes 

(1596-1650) 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

O desenho metodológico do estudo consistiu em um ensaio clínico aberto, 

tipo crossover. Neste tipo de estudo, o mesmo grupo recebe tanto a intervenção teste 

quanto o controle. Entre as fases existe um período intervalar denominado washout, para 

evitar a interferência de uma intervenção sobre a outra. Em momentos diferentes o grupo 

estudado troca a intervenção em uma única direção, permitindo que os sujeitos atuem 

como seu próprio controle (HUSSEY; HUGHES, 2007). 

Nesse desenho, os resultados da intervenção realizada através do topiramato 

foram avaliados comparando o mesmo grupo de usuários em dois tratamentos em 

sequência, um com e outro sem o uso do medicamento, intercalados por um período de 

washout. Este método foi adotado por garantir homogeneidade e representatividade do 

estudo, mesmo com um número pequeno de sujeitos. Ensaios clínicos usando grupos 

estudo e de controle seriam inviáveis no contexto da presente pesquisa devido à 

necessidade de um grande número de sujeitos para que a diferença entre os grupos seja 

estimada de forma confiável. 

Trata-se igualmente de um estudo censitário, ou seja, envolvendo todos os 

elementos da população do local da pesquisa, desde que atendam os critérios de inclusão 

e exclusão. Foi realizado um estudo piloto com usuários de crack do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas – CAPSad – do Município de Parnamirim/RN, levando-se 

em conta a facilidade de acesso aos dados, aos usuários e profissionais do CAPSad-
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Parnamirim. E por ser, ainda, campo de prática disciplinar em Saúde Mental da 

Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

e local do exercício profissional, respeitadas as dimensões éticas e bioéticas que encerram 

a problemática.  

O estudo obteve aprovação do CEP/UFRN, PARECER n. 970205, e CAAE: 

38710614.1.0000.5537, o que assegura os princípios éticos em pesquisas envolvendo 

seres humanos, em consonância com a Res. n. 466/2012/CNS. 

5.2 LOCAL DA PESQUISA 

As Portarias n. 336/2002 e n. 130/2012, que regulamentaram os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), além de redefini-los, classificaram esses dispositivos por 

ordem crescente, segundo a abrangência populacional, a complexidade de atenção e a 

população-alvo (AZEVEDO; MIRANDA, 2010). Dessa forma, surgiram os seguintes 

dispositivos: CAPS I – municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes; 

CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes; CAPS III – 

municípios com população acima de 200.000 habitantes, com funcionamento 24 horas, 

diariamente, incluindo fins de semana e feriados; CAPSi – municípios com população 

acima de 200.000 habitantes; CAPSad – municípios com população acima de 100.000 

habitantes (BRASIL, 2002, 2012b).  

A pesquisa foi realizada no Município de Parnamirim/RN, o qual faz parte da 

região metropolitana de Natal/RN, configurando a 7ª Regional de saúde, onde localiza-se 

a maior oferta da rede de serviços substitutivos. A rede de atenção psicossocial à saúde 

mental do município se constitui por quatro unidades: um CAPSad que atende usuários 

de álcool e outras drogas adulto e infanto-juvenil, um CAPS II e um CAPSi que atendem 

transtorno mental adulto e infanto-juvenil, respectivamente. Pela abordagem da proposta, 
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a unidade que servirá de cenário para a realização da pesquisa será o CAPSad (SANTOS, 

2014). 

O CAPSad funciona como um dispositivo estratégico da rede de atenção à 

saúde mental. Tem por finalidade oferecer atendimento diário a pessoas que fazem uso 

abusivo de substâncias psicoativas, através da construção de um ambiente facilitador, 

estruturado e acolhedor, abrangendo várias modalidades de tratamento, compreendendo 

atendimento individualizado, em grupo e atenção à família, numa abordagem 

interdisciplinar, com o objetivo de reintegrar o usuário ao seu grupo social. 

A equipe técnica do CAPSad de Parnamirim (RN) é formada por: um 

coordenador, um médico psiquiatra, um clínico médico, um enfermeiro, um técnico de 

enfermagem, dois psicólogos, dois terapeutas ocupacionais, um assistente social; um 

nutricionista; uma pedagoga; uma artesã. Essa equipe atende atualmente cerca de 400 

usuários de todo o município e seu entorno através do desenvolvimento de ações em 

regime de atenção diária, acolhendo o usuário e prestando assistência individual, coletiva 

e à família.  

Quanto ao tratamento ofertado por esse mesmo CAPSad[,] procura, 

respeitadas as condições logísticas e operacionais, atender/assistir/cuidar o usuário de 

álcool e outras drogas (incluindo o crack) através de diferentes intervenções[,] facultando 

atendimento individual, acolhimento, consultas, psicoterapia, atendimento em grupos, 

oficina terapêutica, atendimento à família, suporte social, grupo terapêutico, visitas 

domiciliares. 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Trata-se de um estudo censitário (sem amostra) realizado com usuários de 

crack do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas CAPSad, Município de 
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Parnamirim/RN. Assim, todos os usuários de crack acompanhados pela unidade de saúde 

que atendiam os critérios de inclusão e exclusão participaram do estudo. A aplicação 

inicial dos critérios resultou em uma população de 30 sujeitos (N = 30). Porém, nove 

deles não deram continuidade ao tratamento na época da coleta dos dados, resultando e 

finalizando a participação do estudo de 21 sujeitos (n = 21). 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

 Indivíduos adultos com idade a partir de 18 anos; 

 Atender aos requisitos do DSM-IV para dependência do crack (JORGE, 

M. R., 2002); 

 Capacidade cognitiva preservada para responder os instrumentos de 

pesquisa; 

 Ser assíduo ao serviço, tendo participado de, no mínimo, três consultas 

nos 12 meses anteriores à coleta dos dados; e 

 Aceitar o acompanhamento ao tratamento proposto. 

Foram excluídos do estudo usuários que: 

 Apresentaram hipersensibilidade ao topiramato ou outros fármacos nos 

12 meses anteriores à avaliação; 

 Já faziam uso do topiramato; 

 Possuíam história de hipertensão não controlada, insuficiência renal ou 

gravidez. 

Ressalta-se que nenhum dos 21 participantes apresentou reações adversas e 

efeitos colaterais ao medicamento/Topiramato durante o transcurso do estudo. Assim, não 

houve sujeitos excluídos do estudo por esta razão. 
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5.4 DADOS E VARIÁVEIS 

5.4.1 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Dependente: 

 Redução do craving em usuários de crack 

Independente:  

 Uso de terapia medicamentosa com topiramato 

Variáveis de controle: 

 Impulsividade (medida pela escala de Barratt) 

 Uso de outros medicamentos 

 Adesão ao tratamento (só foram considerados os usuários que mantiverem 

o seguimento no estudo) 

Variáveis de confundimento: 

 Forma com que a equipe atende o usuário 

 Suporte familiar 

 Contexto social 

 Uso de outras drogas 

 Motivação (vontade de cessar o uso da droga) 

5.4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Utilizaram-se quatro instrumentos para a coleta de dados. Três questionários: 

um contendo informações sociodemográficas; Alcohol, Smoking and Substance 

Involvement Screening Test (ASSIST) (WHO, 2002); e Cocaine Craving Questionnaire- 

Brief (CCQ-B) (ARAUJO; PEDROSO; CASTRO, 2010). E uma escala, a de 

Impulsividade de Barratt (MALLOY-DINIZ et al., 2010). Todos os instrumentos 

descritos a seguir obedecem a uma sequência lógica para o entendimento do itinerário 

didático, sintomático e terapêutico e suas implicações no usuário. 
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Os dados sociodemográficos (Anexo A) foram coletados através de 

formulários estruturados, nos quais foram levantados o sexo, faixa etária, se possuía 

ocupação formal, renda familiar, grau de instrução e tempo de acompanhamento no 

serviço do CAPSad. 

O ASSIST (Anexo B), adaptado e validado no Brasil, com boa sensibilidade 

e especificidade, consiste num questionário estruturado contendo oito questões sobre o 

uso de nove tipos de SPA (tabaco, álcool, maconha, cocaína, estimulantes, sedativos, 

inalantes, alucinógenos e opiáceos). (HENRIQUE et al., 2004). As questões do 

instrumento abordam a frequência de uso, na vida e nos últimos 3 meses, bem como 

problemas relacionados ao uso, prejuízo na execução de tarefas, tentativas de cessação ou 

redução, sentimento de compulsão e uso por via injetável. Cada resposta obtida 

corresponde a um escore, variando de 0 a 4, com soma total de 0 a 20, onde de 0 a 3 indica 

uso ocasional; de 4 a 15, abuso; e ≥16 é sugestivo de dependência (HENRIQUE et al., 

2004). 

O craving representa uma variável que dificulta ao usuário de drogas manter 

a abstinência, assim, promover o seu conhecimento possibilitará a diminuição das altas 

taxas de recaída dessa clientela. Objetivando-se à mensuração do craving, foi utilizada a 

versão brasileira do Cocaine Craving Questionnaire - Brief (CCQ-B). Trata-se de um 

questionário composto por 10 afirmações nas quais a aceitação ou rejeição por parte do 

usuário segue uma escala tipo Likert de 7 pontos, que vai de 1 (discordo totalmente) a 7 

(concordo totalmente) (Anexo C).  Para leitura do escore total do CCQ-B, efetua-se a 

soma dos pontos de todos os itens, exceto as afirmações 4 e 7, que, por terem sentido 

contrário ao desejo de usar a droga, têm suas pontuações invertidas. A interpretação dos 

valores obtidos na soma é que, quanto maior a pontuação obtida, maior é a intensidade 

do craving (ARAUJO et al., 2008; ARAUJO; PEDROSO; CASTRO, 2010).  
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O CCQ-B detalha o escore do instrumento em dois fatores: o fator 1 

representa a sensação de craving propriamente dita e o fator 2 indica a falta de controle 

do uso do crack. A escala pode, então, ser avaliada tanto a partir de seu escore total (soma 

dos seus fatores), quanto a partir de um de seus fatores. Os valores obtidos no escore total 

são, então, categorizados em quatro níveis de intensidade: mínimo, leve, moderado e 

grave. O nível é considerado mínimo caso o escore obtido seja menor que 12 pontos. O 

nível leve corresponde à faixa de 12 a 16 pontos de escore. O nível moderado equivale a 

um escore entre 17 e 22. Por fim, o nível grave é obtido caso o escore ultrapasse os 22 

pontos. Os fatores individuais possuem também seus pontos de corte, como mostra o 

Quadro 5. 

Quadro 5: Pontos de corte do CCQ-B 

Craving Escore total Fator 1 Fator 2 

Mínimo 0 a 11 pontos 0 a 7 pontos 0 a 2 pontos 

Leve 12 a 16 pontos 8 a 9 pontos 3 a 4 pontos 

Moderado 17 a 22 pontos 10 a 11 pontos 5 a 6 pontos 

Grave 23 pontos ou mais 12 pontos ou mais 7 pontos ou mais 

Fonte: (ARAUJO et al., 2011) 

Sabe-se que a impulsividade está relacionada a diferentes distúrbios 

psiquiátricos, incluindo os causados pelo uso abusivo de substâncias psicoativas 

(MOELLER et al., 2001). Para esta questão foi adotado o teste para medir a impulsividade 

dos usuários conhecido como escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11). Refere-se a 

um dos instrumentos mais utilizados para esse propósito. Baseado no modelo teórico 

proposto por Ernst Barrat, tal escala é composta por 30 itens relacionados a manifestações 

de impulsividade, correspondente a três dimensões da impulsividade: 1) Motora, 2) 

Atencional e 3) Por não planejamento. Consiste numa escala tipo Likert de quatro pontos, 
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onde, 1= raramente ou nunca; 2 = de vez em quando; 3) com frequência e 4= quase 

sempre/sempre. A pontuação obtida varia de 30 a 120 pontos, na qual uma pontuação 

elevada reflete uma maior frequência de comportamentos compulsivos. O cálculo permite 

não só a análise de um escore total, mas também a análise parcial por dimensão da 

impulsividade (MALLOY-DINIZ et al., 2010) 

5.4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Os usuários cadastrados e em tratamento no CAPSad/Parnamirim foram 

apresentados aos pesquisadores e convidados a participar da pesquisa, uma vez que a 

equipe estava esclarecida da situação de pesquisa e seu desdobramento, ocorrido em 

encontros anteriores no próprio serviço. Utilizou-se, para a abordagem e convite aos 

usuários, a consulta psiquiátrica. Após, realizou-se uma reunião com a equipe do CAPSad 

e participantes da pesquisa para orientações gerais e esclarecimentos. Em seguida, foram 

agendadas a próxima consulta psiquiátrica e a consulta de enfermagem para aplicação dos 

instrumentos e acompanhamento. 

Neste encontro os participantes foram encaminhados à consulta de 

enfermagem, onde foram aplicados os instrumentos em local reservado com aqueles que 

aceitaram participar, respeitando os princípios éticos que a problemática de pesquisa e 

dos direitos humanos encerra, e posteriormente foi realizada a consulta psiquiátrica. 

Coletaram-se os dados necessários, incluindo: aparência, fala e pensamento, distúrbios da 

percepção, afeto e humor, atenção e concentração, memória, orientação, consciência, 

inteligência e julgamento da realidade, e na sequência deu-se início ao uso da medicação 

(TPM). As tomadas foram autoadministradas e os participantes receberam medicação 

mensalmente no CAPSad.  
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A mensuração das dosagens do topiramato para os usuários iniciou com dose 

a partir de 200 mg, podendo ser aumentada de acordo com a avaliação psiquiátrica. Essas 

dosagens são baseadas em estudos com pequenas amostras que indicaram ação positiva 

do topiramato em usuários de cocaína, mas para grande parte dos pacientes o efeito inicia-

se a partir de 200 mg/dia (GORELICK; GARDNER; XI, 2004) e os melhores resultados 

obtidos com dosagens entre 300 e 400 mg/dia (JOHNSON, 2005). 

Os participantes foram acompanhados por um período de 28 semanas na 

unidade do CAPSad. Mensalmente, prioritariamente ou dependendo da necessidade, 

realizaram-se uma consulta psiquiátrica e consulta de enfermagem. 

5.4.4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

Em um primeiro momento, foi realizada a análise exploratória por meio de 

médias, frequências e porcentagens dos dados para elucidação das características da 

amostra e análise comparativa dos tempos mensurados, a fim de avaliar as possíveis 

associações entre as variáveis estudadas. 

Os dados sociodemográficos da pesquisa foram tabulados e submetidos ao 

programa Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 20.0, permitindo 

conhecer o perfil da amostra estudada. Enquanto os dados obtidos com o Alcohol, 

Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST), escala de Impulsividade 

de Barratt e Cocaine Craving Questionnaire-Brief (CCQ-B) foram igualmente transcritos 

e submetidos ao SPSS versão 20.0, para, em seguida, serem analisados por meio de 

estatística descritiva e inferencial. 

Técnicas de estatística descritiva foram utilizadas para comparar e 

correlacionar os resultados, confrontando médias dos dados, bem como aplicando 

análises para visualizar as relações existentes entre duas ou mais variáveis. A correlação 
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de Pearson (INMAN, 1994) foi utilizada para avaliar se há associação linear entre 

impulsividade e intensidade de craving dos usuários. O teste t de Student bicaudal com 

nível de significância 0,05 foi utilizado para validar se há diferença significativa entre a 

intensidade do craving da população durante o tratamento com o topiramato e após o 

washout. 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Para a realização do projeto, encaminhou-se uma solicitação formal à 

Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim (RN) e à Coordenação de Saúde Mental do 

município com o objetivo de informar e esclarecer a pesquisa e autorização para a 

realização da mesma e utilização do nome do CAPSad de Parnamirim nos resultados, 

parciais e conclusivos, em eventos de natureza científica, em âmbito nacional e 

internacional, e na publicação dos resultados e relatos de experiência em periódicos 

indexados mediante o critério QUALIS/CAPES. 

O projeto de pesquisa foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN, 

respeitando-se a normatização da Resolução nº 466, 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012a), referente aos aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, e obteve aprovação sob o Parecer 970205, de número CAAE: 

38710614.1.0000.5537. 

Após explicitação dos objetivos da pesquisa, riscos, benefícios e 

procedimentos de coleta dos dados e, após o desejo manifesto em participar da mesma, 

todos os participantes foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, em duas vias. 

Os resultados da presente pesquisa serão apresentados em formato de artigos 

científicos, alguns dos quais já foram encaminhados para revistas científicas a fim de 
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contribuir para o crescimento do conhecimento na área da enfermagem, enquanto outros 

estão em processo de submissão. Esclarece que os textos a seguir apresentam formatação 

de acordo com as normas dos periódicos aos quais foram submetidos (Capítulos 6 e 7). 
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CAPÍTULO 6 

O CRAVING EM USUÁRIOS DE CRACK DE UMA 

UNIDADE DO CAPSAD  
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Resumo 

A prevalência no Brasil do uso de crack em adultos corresponde a 1,3%, o que representa 

aproximadamente 1,7 milhões de brasileiros. O crescimento do uso do crack, aliado aos 

fatores que possibilitam essa prática, configura-se como problema relevante em saúde 

pública. O reconhecimento desses fatores associados a estratégias capazes de corroborar 

para o seu enfrentamento certamente possibilitará uma melhor assistência a esses 

usuários. Considerando a influência do craving como determinante no padrão de uso e 

como fator importante para obtenção do tratamento em usuários de crack, o presente 

estudo tem como objetivo mensurar a intensidade do craving em usuários de crack 

acompanhados em uma unidade de atendimento ambulatorial (CAPSad/Parnamirim). Os 

resultados obtidos do estudo demonstram que, apesar de os sujeitos que fizeram parte do 

estudo terem sido acompanhados em serviço especializado por mais de um ano, 

apesentaram, em sua quase totalidade, nível de intensidade grave para o craving.  

Descritores: enfermagem psiquiátrica; saúde mental; cocaína crack; craving 

1. Introdução 

A prevalência do consumo de cocaína é estimada em 0,4% da população mundial. Porém 

aproximadamente 70% desses usuários concentram-se nas Américas (UNODC, 2015). 

Nessa dimensão geográfica, é relevante o fato de o Brasil apresentar um consumo em 

torno de 3,8%, representando aproximadamente 5 milhões de brasileiros adultos que 
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fazem uso de cocaína. No que concerne ao consumo do crack, observa-se a prevalência 

do uso de crack uma vez na vida de 1,3%, representando aproximadamente 1,7 milhões 

de brasileiros. Ressaltando que por ser um estudo probabilístico não inclui população de 

rua (LARANJEIRA, 2012). Com uso preponderante entre jovens, estudantes do ensino 

médio e fundamental, de baixa renda (SILVA JR. et al., 2012). 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde lançou no ano de 2010 o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, através de ações integradas nos 

segmentos da saúde, educação, assistência social e segurança pública, com a 

responsabilidade compartilhada entre estados e municípios (BRASIL, 2010). Dentre as 

ações previstas no Plano, os CAPS tornaram-se uma das principais modalidades com o 

objetivo de integrar a pessoa num ambiente social e cultural, além de possibilitar a 

utilização da rede social como um recurso no cuidado e fortalecimento da parceria entre 

equipe de saúde e família (LAVALL; OLSCHOWSKY; KANTORSKI, 2009). 

A reestruturação da rede de atenção à saúde mental estabelece os CAPS como 

proposta alternativa a fim de redesenhar a atenção hospitalocêntrica. Os CAPSad referem-

se a serviços de atenção psicossocial que oferecem atendimento a pessoas que, 

respeitando-se a adstrição de território, fazem uso prejudicial do álcool ou outras drogas, 

oferecendo atividades terapêuticas e preventivas dentro de uma perspectiva personalizada 

e de evolução contínua (PINHO; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2008). 

O uso abusivo do crack no Brasil vem se expandido em diferentes classes 

sociais e com iniciação cada vez mais precoce, devido ao baixo custo e à facilidade de 

acesso (GABATZ et al., 2013). O crescimento desse uso configura-se como problema 

relevante em saúde pública em função dos custos social e à saúde. 
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A complexidade do fenômeno que envolve o uso do crack gera graves 

consequências, a qual conota complicações, tais como overdose, promiscuidade sexual, 

situações de violências, incluindo altos índices de suicídio, homicídio e mortes 

(RIBEIRO; SANCHEZ; NAPPO, 2010).  

O crack é uma droga de alto potencial dependógeno e os resultados gerados 

por seu consumo não se restringem apenas aos usuários (PULCHERIO et al., 2010). O 

uso abusivo dessa droga rompe com o estabelecimento e a preservação da sua rede social, 

influenciando negativamente nas relações familiares e no trabalho (SILVA JR. et al., 

2012). 

O padrão de consumo intenso, contínuo e repetitivo (binge), observado em 

usuários de crack é provocado pelo craving. Os ciclos intermitentes de uso repetido do 

crack e a intensidade dos efeitos do craving elevam os riscos associados ao consumo da 

droga (CHAVES et al., 2011). 

Denomina-se como craving o intenso desejo para consumir determinada 

substância, podendo estar relacionado à intenção em realizar esse desejo (ZENI; 

ARAUJO, 2011). E podendo ser provocado por estímulos internos (emoção, estado de 

humor) e externos, associados ao ambiente que remetam ao uso da droga, ativados por 

circuitos neurais (ZENI; ARAUJO, 2011). Este desejo é referido pelos usuários como 

incontrolável, levando-os comumente ao uso compulsivo, o que torna o usuário 

susceptível a situações de risco e violência para obtenção da droga (CHAVES et al., 

2011). 

Considerando-se a influência do craving como determinante no padrão de uso 

compulsivo e dependência da cocaína/crack, como também variável relevante para 

obtenção do tratamento da dependência (CHAVES et al., 2011; ZENI; ARAUJO, 2011), 
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objetiva-se com este estudo mensurar a intensidade do craving em usuários de crack 

acompanhados em uma unidade de atendimento ambulatorial (CAPASad). 

2. Método 

Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa, respeitando a 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), com aprovação 

pelo CEP/UFRN, Protocolo n. 970205 e CAAE: 38710614.1.0000.5537, o que assegura 

os princípios éticos em pesquisas envolvendo seres humanos. 

Frente à dificuldade de seguimento na pesquisa com usuários de crack por 

sua mobilidade e vulnerabilidade no espaço urbano, a amostra foi por conveniência, 

composta por usuários acompanhados no CAPSad/Parnamirim/RN. Elegeu-se como 

critérios de inclusão: ser indivíduo adulto com idade a partir de 18 anos; atender os 

requisitos do DSM-IV (JORGE, 2002); possuir capacidade cognitiva preservada para 

responder o instrumento da pesquisa; ser assíduo ao serviço, tendo participado de, no 

mínimo, três consultas nos 12 meses anteriores à coleta de dados. 

Foram abordadas 30 pessoas, sendo excluídas nove (30%), totalizando a 

amostra final com 21 sujeitos (70%). Os dados foram coletados durante o mês de 

novembro de 2014. 

Utilizou-se como instrumento a versão brasileira do Cocaine Craving 

Questionnaire-Brief (CCQ-B), objetivando-se a mensuração do craving. Trata-se de um 

questionário composto por 10 afirmações nas quais a aceitação ou rejeição por parte do 

usuário segue uma escala tipo Likert de 7 pontos, que vai de 1 (discordo totalmente) a 7 

(concordo totalmente). Para leitura do escore total do CCQ-B, efetua-se a soma dos 

pontos de todos os itens, exceto as afirmações 4 e 7, que, por terem sentido contrário ao 

desejo de usar a droga, têm suas pontuações invertidas. A interpretação dos valores 
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obtidos na soma é, que quanto maior a pontuação obtida, maior é a intensidade do craving 

(ARAUJO; PEDROSO; CASTRO, 2010). 

O CCQ-B detalha o escore do instrumento em dois fatores: o fator 1 

representa a sensação de craving propriamente dita e o fator 2 indica a falta de controle 

do uso do crack. A escala pode, então, ser avaliada tanto a partir de seu escore total (soma 

dos seus fatores), quanto a partir de um de seus fatores. Os valores obtidos no escore total 

são categorizados em quatro níveis de intensidade: mínimo, leve, moderado e grave. O 

nível é considerado mínimo, caso o escore obtido seja menor que 12 pontos. O nível leve 

corresponde à faixa de 12 a 16 pontos de escore. O nível moderado equivale a um escore 

entre 17 e 22. Por fim, o nível grave é obtido caso o escore ultrapasse os 22 pontos. Os 

fatores individuais possuem também seus pontos de corte, como mostra o Quadro 1.  

Quadro 1: Pontos de corte do CCQ-B 

Craving Escore total Fator 1 Fator 2 

Mínimo 0 a 11 pontos 0 a 7 pontos 0 a 2 pontos 

Leve 12 a 16 pontos 8 a 9 pontos 3 a 4 pontos 

Moderado 17 a 22 pontos 10 a 11 pontos 5 a 6 pontos 

Grave 23 pontos ou mais 12 pontos ou mais 7 pontos ou mais 

Fonte: (ARAUJO et al., 2011). 

 

Os dados sociodemográficos foram coletados através de formulários 

estruturados, nos quais foram levantados o sexo, faixa etária, se possuía ocupação 

profissional formal, renda familiar, grau de instrução e tempo de acompanhamento no 

serviço do CAPSad. 

Os dados coletados foram analisados no programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 20.0 e foram tratados estatisticamente, sendo feita uma 

análise descritiva da intensidade do craving e dos dados sociodemográficos coletados. 
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3. Resultados 

Dos 21 sujeitos que compunham a amostra, 16 eram homens (76%) e cinco, 

mulheres (24%); 11 sujeitos (52%) apresentaram idade entre 18  e 30 anos; seguidos de 

sete sujeitos (33%) na faixa etária de 31 a 40 anos; três sujeitos (14%) na faixa etária de 

41 a 50 anos, conforme ilustra a Tabela 1. 

Tabela 1: Demonstração dos dados sociodemográficos por sexo, faixa etária, ocupação 

profissional, renda familiar, grau de instrução tempo no CAPSad. Parnamirim/RN 2015 

Variáveis sociodemográficas dos usuários 
Resultados 

N % 

Sexo  
Masculino 16 76% 

Feminino 5 24% 

Faixa Etária 

18-30 anos 11 52% 
31-40 anos 7 33% 

41-50 anos 3 14% 

≥ 51 anos 0 0% 

Ocupação formal   
Sim  5 24% 

Não  16 76% 

Renda Familiar   
< 1 Salário Mínimo1 8 38% 

1 – 2 Salários Mínimos 10 48% 

2 – 3 Salários Mínimos 3 14% 

> 3 Salários Mínimos 0 0% 

Grau de Instrução 

Fundamental incompleto 9 43% 

Fundamental completo 4 19% 
Médio incompleto 3 14% 

Médio completo 5 24% 

Superior  0 0% 

Tempo de acompanhamento no CAPSas   
< 1 ano 0 0% 

1 – 2 anos 8 38% 

≥ 3 anos 13 62% 

Total 21 100% 

 

Em relação à ocupação formal, apenas cinco sujeitos (24%) possuíam um 

emprego formal. Os demais ou não possuíam ocupação alguma ou trabalhavam em 

                                                   
1 Valor do salário mínimo na época do levantamento: R$ 724,00 
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atividades informais. Sobre a renda familiar, oito sujeitos (38%) possuíam menos de 1 

salário mínimo de renda familiar, 10 sujeitos (48%), entre 1 e 2 salários mínimos e  três 

sujeitos (14%)[,] entre 2 e 3 salários. Nenhum dos participantes possuía renda familiar 

acima de 3 salários mínimos. 

Em relação à escolaridade, nove sujeitos possuíam ensino fundamental 

incompleto (43%), seguidos de quatro sujeitos (19%) com nível fundamental completo, 

três sujeitos (14%) com ensino médio incompleto e apenas cinco (24%) concluíram o 

ensino médio. Nenhum dos participantes da pesquisa possuía ensino superior completo 

ou incompleto. No que se refere ao período de acompanhamento no CAPSad, oito sujeitos 

(38%) estavam em acompanhamento de 1 a 2 anos e 13 sujeitos (62%), havia mais de 3 

anos. 

De acordo com os resultados do CCQ-B, 18 sujeitos (86%) apresentaram 

intensidade de craving considerada grave; dois (10%), intensidade moderada; e houve 

apenas um sujeito (5%) com intensidade leve. O Quadro 2 apresenta os dados extraídos 

do CCQ-B, detalhando as respostas de cada sujeito às afirmações do instrumento, os 

escores calculados para os fatores 1 (F1), 2 (F2), o escore total (T), bem como a 

classificação desses escores nas categorias correspondentes (Nível de craving). 

Quadro 2: Dados extraídos do CCQ-B para avaliar a intensidade do craving dos usuários 

de crack do CAPSad de Parnamirim/RN 

Usuário 
Escore das afirmações Escore dos fatores Nível do craving 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F1 F2 T Fator 1 Fator 2 Total 

A 6 6 6 6 6 5 2 5 5 5 44 8 52 Grave Grave Grave 

B 5 5 4 3 3 3 4 3  4 27 9 36 Grave Grave Grave 

C 7 7 6 6 6 5 2 3 5 5 44 8 52 Grave Grave Grave 

D 4 4 4 2 1 1 6 2 2 2 20 8 28 Grave Grave Grave 

E 7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 41 6 47 Grave Moderado Grave 

F 4 4 3 6 2 6 2 1 2 1 23 8 31 Grave Grave Grave 

G 6 6 6 6 6 6 2 5 4 4 43 8 51 Grave Grave Grave 

H 6 6 3 3 1 2 2 2 2 2 24 11 35 Grave Grave Grave 

I 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 35 8 43 Grave Grave Grave 
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J 6 6 4 5 3 4 3 5 4 4 36 8 44 Grave Grave Grave 

K 2 2 2 7 1 1 2 2 2 2 14 7 21 Grave Grave Moderado 

L 3 3 2 7 1 1 6 2 2 2 16 3 19 Grave Leve Moderado 

M 6 6 6 3 3 3 3 2 2 2 30 10 40 Grave Grave Grave 

N 7 7 7 1 7 7 1 6 6 5 52 14 66 Grave Grave Grave 

O 5 5 4 4 3 3 4 2 2 2 26 8 34 Grave Grave Grave 

P 7 7 7 7 7 6 2 2 6 5 47 7 54 Grave Grave Grave 

Q 7 7 7 1 7 5 1 6 4 4 47 14 61 Grave Grave Grave 

R 6 6 6 4 4 3 4 4 4 2 35 8 43 Grave Grave Grave 

S 3 3 2 7 1 1 7 1 2 1 14 2 16 Grave Mínimo Leve 

T 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 56 14 70 Grave Grave Grave 

U 6 6 6 2 6 6 2 6 6 4 46 12 58 Grave Grave Grave 

 

4. Discussão e análise 

Os resultados do presente estudo indicam que o perfil dos usuários de crack 

acompanhados pelo CAPSad de Parnamirim/RN é similar ao apresentado em outros 

estudos (PULCHERIO et al., 2010; SILVA JR. et al., 2012): homem, jovem, sem 

ocupação profissional formal, de baixa renda familiar (de 1 a 2 salários mínimos) e de 

baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto). 

O detalhamento dos dados demonstra que todos os participantes da pesquisa 

possuíam nível grave de intensidade da sensação de craving (fator 1). Porém, três (14%) 

deles indicavam ter controle, resistindo ou não tendo desejo (fator 2), o que minimizava 

as ações do craving sobre o uso da droga. Os demais os usuários, 18 (86%), apresentaram 

nível grave em relação à vontade de usar a droga (fator 2). Os resultados indicam também, 

pelo escore total, que 18 (86%) tinham nível grave na intensidade do craving, dois (10%) 

exibiram intensidade moderada e um (5%), intensidade leve. A Figura 1 apresenta esses 

dados, ressaltando a dominância da intensidade grave do craving nos sujeitos. 
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Figura 1: Intensidade de craving dos usuários de crack de Parnamirim/RN avaliada pelo 

CCQ-B 

 

Com os dados, procurou-se correlacionar a intensidade de craving com as 

informações do formulário sociodemográfico. Porém, devido ao pequeno número de 

casos com intensidade de craving moderada e leve, não foi possível estabelecer uma 

correlação entre os elementos avaliados. Não é possível, portanto, afirmar se a intensidade 

do craving possui alguma correlação com sexo, idade, escolaridade, ocupação ou renda 

familiar. Porém, todos os casos com intensidade moderada ou leve foram observados em 

usuários que estavam sendo acompanhados havia 3 anos ou mais pelo CAPSad. Dos 

usuários com intensidade grave, 44% estavam no CAPSad entre 1 e 2 anos e os demais, 

havia 3 anos ou mais. Todos os que estavam sendo acompanhados havia menos de 3 anos 

tinham intensidade grave de craving e, dos que estavam sendo acompanhados havia 3 

anos ou mais, 77% possuíam craving grave e 23% tinham craving moderado ou leve 

(Tabela 2). 
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Tabela 2: Relação entre intensidade do craving e o tempo de acompanhamento dos 

sujeitos no CAPSad de Parnamirim/RN. Ressalta-se para melhor compreensão da tabela, 

que o campo à esquerda se refere ao tempo no CAPSad para cada nível de craving, 

enquanto que o à direita apresenta o craving em relação ao tempo no CAPSad 

Craving/Tempo N %  Tempo/Craving N % 

Grave 18 86%  De 1 a 2 anos 8 38% 

De 1 a 2 anos 8 44%  Grave 8 100% 

3 anos ou mais 10 56%  3 anos ou mais 13 62% 

Moderado 2 10%  Grave 10 77% 

3 anos ou mais 2 100%  Moderado 2 15% 

Leve 1 5%  Leve 1 8% 

3 anos ou mais 1 100%  Total Geral 21 100% 

Total Geral 21 100%     

 

Apesar de os dados na Tabela 2 darem indícios de que os usuários 

acompanhados havia mais tempo no CAPSad possuíam uma predisposição maior para o 

controle no uso do crack (fator 2 do CCQ-B), não é possível confirmar tal afirmação 

devido à pequena quantidade de usuários com craving moderado e leve. 

Observa-se, entretanto, uma correlação entre o grau de instrução dos sujeitos 

e o fato de eles possuírem uma ocupação profissional formal. Dos 16 (76%)  participantes 

da pesquisa que não possuíam ocupação profissional formal, nenhum tinha o ensino 

médio completo. Por outro lado, todos os sujeitos com ensino médio completo possuíam 

uma ocupação profissional formal. A Tabela 3 sumariza estes dados. 

Tabela 3: Relação entre ocupação formal e grau de instrução nos usuários de crack do 

CAPSad de Parnamirim/RN 

Ocupação N % 

Não 16 76% 

Fundamental incompleto 9 43% 

Fundamental completo 4 19% 

Ensino médio incompleto 3 14% 

Sim 5 24% 

Ensino médio completo 5 24% 

Total Geral 21 100% 
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Os resultados do presente estudo apontam para a gravidade do craving em 

usuários de crack no CAPSad de Parnamirim/RN, onde, dentre os 21 participantes, 18 

apresentaram nível de intensidade grave para o craving. É necessário ressaltar, entretanto, 

algumas limitações do presente estudo. Em primeiro lugar, aproximadamente 48% dos 

usuários da unidade que atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa não desejaram 

participar do estudo, reduzindo a representatividade do estudo. Em segundo lugar, o 

estudo foi conduzido em apenas um centro especializado para dependência de drogas e, 

portanto, estes resultados não podem ser generalizados para outros serviços de saúde. 

Reconhece-se que as limitações encontradas não tornam o estudo menos relevante e 

significativo para o conhecimento do craving em usuários de crack. Dessa forma, indica 

caminhos e possibilidades de novos estudos com ampliação do espectro amostral e entre 

CAPSad. 

5. Conclusão 

O crescimento do consumo do crack no Brasil caracteriza-se como relevante em saúde 

pública e as consequências deste consumo impactaram na rede de assistência à saúde, 

elevando o número de usuários que necessitam de serviço especializado. Tal problemática 

demonstra que os profissionais atuantes no CAPSad enfrentam constantes desafios em 

relação ao número crescente de usuários e a oferta do serviço. Dificultando, assim, o 

atendimento e a manutenção do acompanhamento desses usuários. 

 O presente estudo ressalta que, apesar do acompanhamento no serviço 

ambulatorial especializado CAPSad, 86% dos usuários apresentaram grau de intensidade 

do craving grave, sugerindo a adoção de novas estratégias de atenção à saúde dos usuários 

e o fortalecimento da rede de assistência aos usuários de álcool e drogas. 
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O tratamento ofertado aos usuários de álcool e outras drogas deve contemplar 

ações multifacetadas, articuladas entre abordagem psicossocial, terapia assertiva e 

tratamento medicamentoso.  
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Resumo 

A complexidade da problemática que envolve o uso do crack perpassa por todas as 

dimensões do indivíduo, gerando consequências negativas não só ao usuário, como 

também à sociedade. O crescente consumo do crack requer estratégias que visem 

minimizar tal problemática e, para isso, tem exigido estudos com ampla abordagem, 

incluindo o tratamento medicamentoso. Estudos com esse enfoque procuram 

especialmente avaliar o craving, variável relevante que deixa o sujeito vulnerável à 

recaída, favorecendo o abandono do tratamento. No presente estudo, realizou-se um 

ensaio clínico tipo aberto, com o objetivo de avaliar o efeito do topiramato sobre o craving 

em usuários de crack. Os resultados obtidos apontam para o uso do topiramato como 

promissor na a redução do craving em usuários de crack. 

Descritores: Saúde Mental; Cocaína Crack; craving; Tratamento Medicamentoso. 

 

1. Introdução 

Passados 50 anos, o mundo depara-se novamente com o uso da cocaína em 

larga escala provavelmente relacionada à maior oferta da droga, novas formas de 

apresentação e custos mais baixos ao consumidor (KESSLER; PECHANSKY, 2008). A 

cocaína passou a ser consumida por diversas maneiras: injetada ou aspirada sob a forma 
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de sal hidrossolúvel, o cloridrato de cocaína, ou em sua forma alcalina, a pasta base, ou o 

crack  (PULCHERIO et al., 2010).  

O crack, observado a partir dos anos 1980, surge em países norte-americanos, 

descrito por socioetnógrafos como uma nova e potente forma de apresentação da cocaína. 

Refere-se a um subproduto da pasta base da cocaína estabilizada acrescida a uma 

substância alcalina, como o bicarbonato de sódio, consumido na forma fumada ou inalada 

a partir do vapor expelido (KESSLER; PECHANSKY, 2008). A conversão dos cristais 

de cocaína e a associação a outras substâncias nocivas conferem ao crack alto potencial 

dependógeno. Com a queima das pedras, os cristais estalam produzindo neste processo 

um ruído específico (cracking), que deu origem a sua nomenclatura, crack. Esta forma de 

administração da droga apresenta efeitos mais rápidos e intensos, com início da ação entre 

8 e 10 segundos, permanecendo por 5 a 10 minutos (DOMINGOS, 2012). 

O crack pode ser fumado em cachimbos de água, copos, sob a forma de 

cigarro e associado a outras drogas. No Brasil, os usuários utilizam cachimbos e utensílios 

produzidos a partir de latas de alumínio, que aumentam a combustão e o risco de 

queimaduras. Sugere-se também que esta prática pode estar relacionada ao aumento dos 

níveis de alumínio no sangue e consequentemente maiores danos ao sistema nervoso 

(JORGE et al., 2013). 

A cocaína apresenta uma rápida absorção por todas as vias de administração. 

No que concerne ao crack, a via de absorção inalatória ou pulmonar permite que a 

substância atinja rapidamente a circulação por meio dos capilares pulmonares. O efeito 

produzido é rápido e intenso, aproximadamente de 5 a 10 minutos pela via fumada e por 

inalação, 10 a 20 minutos. Esse curto tempo de ação leva o usuário ao comportamento de 

busca pela droga mais rapidamente e consequentemente a um maior risco para 

dependência (MARQUES et al., 2012). 
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Nesse contexto, o consumo do crack é uma realidade grave que necessita de 

soluções abrangentes para os usuários em seus diversos aspectos (fisiológicos, sociais, 

econômicos, familiares), bem como nas diferentes etapas vivenciadas no processo da 

dependência dessa droga. Essas estratégias devem contemplar ações intensivas e 

articuladas, centradas na solução de problemas dos usuários que compreendam a natureza 

dos fenômenos relacionada a esses indivíduos, e que favoreçam uma melhor abordagem 

interdisciplinar, incluindo tratamento medicamentoso, terapias psicológicas e 

intervenções psicossociais, a maioria direcionada para a abstinência. 

2. Referencial teórico 

O cérebro possui a capacidade de moldar-se às demandas externas, 

neuroplasticidade, que permite ao indivíduo adaptar-se às situações cotidianas. O uso 

abusivo de substâncias psicoativas (SPAs) desencadeia mudanças estruturais e no 

funcionamento do cérebro que estão diretamente relacionadas a alterações 

comportamentais associadas à dependência, as quais interferem em comportamentos 

relacionados à compulsão pela droga  (RIBEIRO; LARANJEIRA; DUNN, 1998). 

O sistema dopaminérgico, especificamente o trato mesolímbico-mesocortical 

(sistema de recompensa) constitui-se pela área tegmental ventral (ATV), pelo núcleo 

accumbens (NAcc) e pelo córtex pré-frontal (CPF) (PULCHERIO et al., 2010). Esse 

sistema tem participação fundamental na busca de estímulos comportamentais que 

possam proporcionar a manutenção das funções básicas, por meio do reforço positivo da 

recompensa adquirido durante as experiências.  

O uso de substâncias psicoativas, tais como o crack e a cocaína, atua na 

neurotransmissão dopaminérgica, direta ou indiretamente, particularmente na via 

mesocorticolímbica, potencializando a atividade basal do sistema de recompensa. A 
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cocaína age diretamente nesse sistema elevando a atividade dopaminérgica, pois ocupa a 

proteína responsável pelo transporte da dopamina, bloqueando sua recaptação e 

promovendo a elevação, a concentração e o tempo de ação desse neurotransmissor na 

fenda sináptica (GIROS et al., 1996). 

O aumento da concentração da dopamina resultará nos efeitos euforizantes da 

cocaína. A manutenção do bloqueio da captação desse neurotransmissor culmina com o 

aparecimento do craving e de outros sintomas presentes na síndrome da abstinência da 

cocaína (ELLENHORN, 1997). Os sintomas do craving ocorrem devido à depleção da 

receptação da dopamina, consequência do uso crônico da droga, levam à sensibilização 

dos neurotransmissores dopaminérgicos e à hipofunção dopaminérgica, reproduzindo o 

craving e a busca constante pela droga (RIBEIRO; LARANJEIRA; DUNN, 1998). Frente 

a estas considerações e ao reconhecimento de tais particularidades, o uso de 

medicamentos no tratamento da dependência do crack pode ser relevante para um 

tratamento eficaz. 

Dentre as medicações que apresentaram resultados positivos para a 

dependência do crack está o TPM (BANKOLE et al., 2013). Esse medicamento, 

licenciado no Brasil desde 1997, inicialmente foi indicado para o tratamento da epilepsia, 

tanto em monoterapia como terapia adjuvante, bem como na profilaxia da migrânea (LIN, 

2011). No entanto, novos estudos mostraram uso potencial do topiramato em diversas 

condições do SNC, sendo observados resultados favoráveis no tratamento da dependência 

de álcool (JOHNSON; AIT-DAOUD, 2010), ópio (ZULLINO; COTTIER; BESSON, 

2002) bem como de cocaína/crack (REIS et al., 2008). 

Dos múltiplos mecanismos de ação evidenciados pelo topiramato, observam-

se: bloqueio dos canais de sódio, potencialização da inibição GABA-mediada com ação 

sobre receptores GABAA; diminuição da atividade excitatória do glutamato através de 
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sua atuação sobre o receptor AMPA/cainato; inibição dos canais de cálcio de alta 

voltagem e inibição da anidrase carbônica, que reduz a hiperexcitabilidade neuronal, 

responsável por sua ação antiepiléptica de amplo espectro (RIBEIRO; LARANJEIRA; 

DUNN, 1998). 

Devido ao seu potencial de ação, o seu uso vai além do tratamento da epilepsia 

e migrânea. Sendo difundido em diversas condições que acometem o SNC, tais como 

dependência ao álcool e outras drogas, distúrbios alimentares, neuropatias, transtorno do 

estresse pós-traumático, síndrome das pernas inquietas, transtornos bipolares e 

esquizofrenia (LIN, 2011). 

Frente a tais considerações, o TPM demonstra-se como intervenção 

farmacológica promissora no tratamento da dependência da cocaína/crack, devido à sua 

ação na modulação no sistema de recompensa cerebral. 

Assim, considerando o tratamento medicamentoso com topiramato como 

favorável no tratamento do craving em usuários de crack, o presente estudo objetivou 

responder o seguinte questionamento: Qual o efeito do topiramato sobre o craving em 

usuários de crack? 

3. Método 

Trata-se de um ensaio clínico tipo crossover em etapas, realizado com 

usuários de crack do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas CAPSad, 

Município de Parnamirim/RN. Os usuários foram acompanhados em terapia com 

topiramato por um período de 12 semanas, após seguiu-se o período de washout e 

posteriormente a inversão da intervenção, procedimentos realizados no período de 

dezembro de 2014 a julho de 2015. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética, com Protocolo 

número 970205 e CAAE: 38710614.1.0000.5537, respeitada a Resolução 466/2012/CNS. 
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A amostra censitária (N=30), com perda de  nove sujeitos (30%), totalizando 

a amostra final 21 sujeitos (70%), foi composta por todos os usuários do CAPSad, 

Parnamirim/RN que atenderam aos critérios de inclusão: indivíduos adultos com idade a 

partir de 18 anos; atender os requisitos do DSM-IV para dependência do crack (JORGE, 

2002); capacidade cognitiva preservada para responder os instrumentos de pesquisa; ser 

assíduo ao serviço, tendo participado de, no mínimo, três consultas nos 12 meses 

anteriores à coleta dos dados; e aceitar o acompanhamento ao tratamento proposto. Os 

critérios de exclusão foram: usuários/pacientes que apresentaram hipersensibilidade ao 

topiramato ou outros fármacos nos 12 meses anteriores à avaliação, que já fazem uso do 

topiramato, com história de hipertensão não controlada, insuficiência renal e gravidez. 

3.1. Procedimentos 

Realizaram-se anamnese psiquiátrica, exame físico e aplicação de 

instrumentos. Follow-up foi realizado a cada quatro semanas e/ou quando necessário, por 

psiquiatra e enfermeira. Adotaram-se as doses do topiramato escalonadas a partir de 100 

mg, escalonadas para o máximo de 300 mg/dia. Segundo critérios individuais de 

avaliação clínica pelo psiquiatra. Efeitos colaterais significativos não foram observados. 

 Os pacientes receberam acompanhamento da equipe multidisciplinar do 

CAPSad. Em relação às faltas ao acompanhamento da pesquisa, realizou-se busca-ativa 

dos usuários. 

3.2. Instrumentos 

Os dados sociodemográficos foram coletados através de instrumento 

específico, a fim de conhecer o perfil desses usuários, e posteriormente analisados por 

meio de estatística descritiva. No presente estudo optou-se pelos seguintes instrumentos: 

Alcoohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test (ASSIST),  Cocaine 
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Craving Questionnaire-Brief (CCQ-B) e a escala de Impulsividade de Barratt (ARAUJO; 

PEDROSO; CASTRO, 2010). 

Objetivando-se à mensuração do craving, utilizou-se a versão brasileira do 

Cocaine Craving Questionnaire-Brief (CCQ-B). Por meio desta, atribui-se uma escala 

Likert de 7 pontos, onde o escore é obtido a partir da soma de pontos de cada questão, 

com variação de 1 a 7, que vai de discordo totalmente a concordo totalmente.  Para leitura 

do escore total do CCQ-B efetua-se a soma dos pontos de todos os itens e, quanto maior 

a pontuação obtida, mais alto o nível do craving. 

Associado ao questionário anterior optou-se pela escala de Impulsividade de 

Barratt (BIS-11), utilizada para mensurar a impulsividade, pela qual se avalia a presença 

de manifestações de impulsividade através de três dimensões: relacionada à atenção, 

tomada de decisão rápida e comportamentos orientados para o presente. 

3.3. Análise dos dados 

Os dados sociodemográficos da pesquisa foram tabulados e submetidos ao 

programa Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 20.0, permitindo 

conhecer o perfil desses usuários. Assim como os dados obtidos através do Cocaine 

Craving Questionnaire-Brief (CCQ-B) e do Alcoohol, Smoking, and Substance 

Involvement Screening Test (ASSIST), os quais foram analisados por meio de estatística 

descritiva e inferencial.  

Ressalta-se que as técnicas de estatística descritiva foram utilizadas para 

comparar e correlacionar os resultados, confrontando médias e variâncias dos dados, bem 

como aplicando análises para visualizar as relações existentes entre duas ou mais 

variáveis. A correlação de Pearson (INMAN, 1994) foi utilizada para avaliar se há 

associação linear entre impulsividade e intensidade de craving dos usuários. Técnicas de 
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estatística inferencial foram igualmente utilizadas para validar através de testes de 

hipóteses se há diferença significativa entre a intensidade do craving da população 

durante o tratamento com o topiramato e após o washout. Devido ao pequeno número da 

amostra, realizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, demonstrando uma 

distribuição normal (DANCEY; REIDY, 2013). 

3.4. Aspectos éticos 

A pesquisa foi submetida à Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN, 

respeitando-se a normatização da Resolução nº 466, 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012a), referente aos aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, e obteve aprovação deste comitê, com o Parecer: 970205, 

CAAE: 38710614.1.0000.5537. 

Após explicação dos objetivos da pesquisa, riscos, benefícios e 

procedimentos de coleta dos dados e, após o desejo manifesto em participar da mesma, 

todos os participantes foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. 

4. Resultados 

4.1. Dados sociodemográficos 

Dos 21 sujeitos que compunham a amostra, 16 eram homens (76%) e cinco, 

mulheres (24%); 11 sujeitos (52%) apresentaram idade entre 18  e 30 anos; seguidos de 

sete sujeitos (33%) na faixa etária de 31 a 40 anos; três sujeitos (14%) na faixa etária de 

41 a 50 anos. 

Em relação à ocupação, apenas oito sujeitos (24%) declararam ter emprego 

formal. Os demais ou não possuíam ocupação ou trabalhavam em atividades informais. 

Sobre a renda familiar, oito sujeitos (38%) possuíam menos de 1 salário mínimo de renda 
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familiar, 10 sujeitos (48%), entre 1 e 2 salários mínimos e três sujeitos (14%), entre 2 e 3 

salários. Nenhum dos participantes informaram renda familiar acima de 3 salários 

mínimos. 

Em relação à escolaridade, nove sujeitos possuíam ensino fundamental 

incompleto (43%), seguidos de quatro sujeitos (19%) com nível fundamental completo, 

três sujeitos (14%) com ensino médio incompleto e apenas cinco (24%) concluíram o 

ensino médio. Nenhum dos participantes da pesquisa declararam formação no ensino 

superior completo ou incompleto. No que se refere ao período de acompanhamento no 

CAPSad, oito sujeitos (38%) estavam em acompanhamento de 1 a 2 anos e 13 sujeitos 

(62%), havia mais de 3 anos. 

    

4.2. Craving e uso da droga durante o tratamento e após washout 

Na primeira etapa do estudo crossover, durante a qual o tratamento 

medicamentoso é administrado, a média da intensidade de craving foi de 20,7 (DP = 8,2), 

enquanto que na segunda etapa, após o washout, a média subiu para 42,9 (DP = 15,1). O 

Quadro 1 apresenta os valores obtidos para cada participante do estudo e a respectiva 

classificação de acordo com o instrumento CCQ-B, tanto durante o tratamento com o 

topiramato quanto após o período de washout, enquanto que a Tabela 1 apresenta a média, 

desvio padrão e a moda do nível de intensidade do estudo. 



91 

 
Quadro 1: Valores de intensidade do craving nos usuários e suas respectivas 

classificações, calculados a partir do CCQ-B, durante o tratamento e após o washout 

Usuário Durante tratamento Após washout 

 Valor Categoria Valor Categoria 

A 10 Mínimo 52 Grave 

B 10 Mínimo 36 Grave 

C 22 Moderado 52 Grave 

D 10 Mínimo 28 Grave 

E 20 Moderado 47 Grave 

F 20 Moderado 31 Grave 

G 18 Moderado 51 Grave 

H 16 Leve 35 Grave 

I 17 Moderado 43 Grave 

J 29 Grave 44 Grave 

K 16 Leve 21 Moderado 

L 24 Grave 19 Moderado 

M 21 Moderado 40 Grave 

N 27 Grave 66 Grave 

O 30 Grave 34 Grave 

P 37 Grave 54 Grave 

Q 38 Grave 61 Grave 

R 16 Leve 43 Grave 

S 12 Leve 16 Leve 

T 27 Grave 70 Grave 

U 15 Leve 58 Grave 

 

Tabela 1: Análise dos valores de intensidade do craving (CCQ-B) durante o tratamento 

e após o washout 

 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Média 

Desvio 

padrão 

Interv. 

confiança 
PValor 

Corr. 

Pearson 

Dur. tratamento 10 38 20,7 8,2 17 – 24,5 
< 0,001 

0,434 

(0,049) Após washout 16 70 42,9 15,1 36 – 49,8 

 

De acordo com os dados obtidos, 33% dos usuários apresentaram intensidade 

grave do craving durante o tratamento medicamentoso, 29% apresentaram intensidade 

moderada, 24%, intensidade leve e 14%, intensidade mínima. Após o período de washout, 

o número de usuários com intensidade grave de craving subiu para 86%, 9% dos usuários 
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passaram a ter intensidade moderada, 5%, leve e nenhum usuário apresentou intensidade 

mínima. A Tabela 2 apresenta esses dados. 

Tabela 2: Percentual do nível de intensidade de craving durante o tratamento e após o 

washout 

Nível de intensidade 
Durante o tratamento Após washout 

N % N % 

Mínimo 3 14% 0 0% 

Leve 5 24% 1 5% 

Moderado 6 29% 2 9% 

Grave 7 33% 18 86% 

 

Os resultados da escala de impulsividade de Barratt permitem isolar a variável 

de controle “impulsividade”, de forma a identificar se o grau de impulsividade possui 

relação com a intensidade de craving dos usuários. Os dados obtidos da aplicação do 

questionário de impulsividade de Barratt apresentaram valores altos, com média de 80,23 

(DP = 9,04) durante o tratamento e 77,48 (DP = 7,1) após o washout. 

Os dados provenientes do ASSIST permitem identificar o uso e a frequência 

de uso de várias drogas. Constatou-se que 100% dos usuários participantes do estudo, 

além do crack, já haviam consumido bebidas alcoólicas e maconha, e apenas um não 

havia utilizado derivados de tabaco. As demais drogas avaliadas pelo formulário ASSIST 

(êxtase, inalantes, hipnóticos, alucinógenos, opióides e outros) foram desconsideradas do 

presente estudo por possuírem quantidades inexpressivas de consumo na população 

estudada. 

De acordo com os dados obtidos do formulário ASSIST, durante os três meses 

do tratamento com topiramato, sete usuários não fizeram uso da droga, oito utilizaram 1 

ou 2 vezes, três, mensalmente, três, semanalmente e nenhum usou diariamente. Após o 

washout, apenas um não fez uso do crack/cocaína, um usuário fez uso 1 ou 2 vezes, um, 

mensalmente, nove, semanalmente e nove, diariamente. Em relação ao desejo de 
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consumir, durante o tratamento, um usuário não referiu desejo, 10 usuários sentiram 

desejo 1 ou 2 vezes, um usuário, mensalmente, sete, semanalmente e dois, diariamente. 

Após o washout, nenhum usuário apresentou desejo (ou seja, todos tiveram desejo em 

algum momento nos três meses que antecederam), dois usuários tiveram 1 ou 2 vezes, 

nenhum teve mensalmente, oito tiveram semanalmente e 11, diariamente. A Tabela 3 

apresenta estes dados. 

Tabela 3: Frequência de uso e desejo de consumir nos três meses do tratamento e após 

o washout 

Frequência 

Fizeram uso Desejam consumir 

Tratamento Após washout Tratamento Após washout 

N  %  N  %  

Não 7 33% 1 5% 1 5% 0 0% 

1 ou 2 vezes 8 38% 1 5% 10 48% 2 10% 

Mensalmente 3 14% 1 5% 1 5% 0 0% 

Semanalmente 3 14% 9 42% 7 33% 8 38% 

Diariamente 0 0% 9 42% 2 10% 11 52% 

 

A última questão do ASSIST refere-se à capacidade do usuário em controlar, 

diminuir ou parar o uso da droga, através da pergunta Alguma vez você tentou controlar, 

diminuir ou parar o uso e não conseguiu? Um usuário respondeu negativamente à questão 

durante o tratamento e dois, após o washout; 10 usuários responderam positivamente, mas 

não nos três meses anteriores, tanto durante o tratamento quanto após o washout; 10 

responderam positivamente nos últimos três meses durante o tratamento e nove, após o 

washout (Tabela 4). 
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Tabela 4: Capacidade do usuário em controlar, diminuir ou parar o uso da droga durante 

o tratamento e após o washout 

Indicador 
Tratamento Após washout 

N % N % 

Não 1 4% 2 9% 

Sim, mas não nos últimos 3 meses 10 48% 10 48% 

Sim, nos últimos 3 meses 10 48% 9 43% 

 

5. Análise e discussão 

O estudo foi realizado com 30 usuários de uma unidade especializada de 

saúde (CAPSad). Durante o seguimento da pesquisa nove sujeitos não deram 

continuidade: oito (27%) deles deixaram de vir à unidade de saúde (as razões são, 

portanto, desconhecidas) e um (3%) foi detido, impossibilitando o seguimento do 

tratamento. Estes valores representam uma perda de 30% da amostra, corroborando com 

outros trabalhos que apontam para dificuldade do seguimento em pesquisa com usuários 

de SPA, por caracterizar uma demanda (MARQUES et al., 2012). 

O estudo foi composto por 16 homens (76%) e cinco mulheres (24%), 

predominantemente adultos jovens, com faixa etária entre 18 e 30 anos 11 (52%), 

apresentando baixo nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e renda entre 

1 e 2 salários mínimos. Apenas oito (24%) relataram ter ocupação formal. Os demais não 

possuíam ocupação alguma ou trabalhavam de maneira informal. O perfil descrito no 

estudo corrobora com os demais trabalhos que apresentam predominância de usuários de 

adultos jovens, do sexo masculino, solteiros, com baixo nível de escolaridade e renda 

(JORGE, M. et al., 2013; LARANJEIRA, 2012; SILVA JR. et al., 2012). 

As características individuais e sociais são consideradas relevantes na 

indicação das condições de saúde desses usuários, bem como preditoras para mudança de 

atitudes relacionadas ao uso de SPA. 
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Considerando o sexo, observou-se que o número de homens da amostra 

censitária prevalece sobre o número de mulheres. Reforçando outros estudos que 

constataram a prevalência do sexo masculino em relação ao uso de cocaína/crack 

(LARANJEIRA, 2012). Ressalta-se que usuários de crack são os que menos procuram 

ajuda, fator relacionado às barreiras enfrentadas por essa demanda (estigma e preconceito 

social). Geralmente esses usuários só procuram tratamento quando o uso da droga os leva 

a consequências extremas, os prejudicando em vários aspectos de sua vida (GABATZ et 

al., 2013). 

Em relação ao instrumento de avaliação de intensidade do craving, CCQ-B, 

os resultados apresentaram um aumento na intensidade do craving com tendência à 

gravidade, em pacientes sem o uso do topiramato (após o washout), conforme mostra a 

Tabela 5. 

Tabela 5: Cruzamento das variáveis nominais oriundas do CCQ-B durante o tratamento 

e após o washout 

 Após o washout 

Mínimo 

(0 a 11) 

Leve 

(12 a 16) 

Moderado 

(17 a 22) 

Grave 

(> 22) 
Total 

D
u

ra
n

te
 t

ra
ta

m
en

to
 

Mínimo 

(0 a 11) 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

3 

14,3% 

3 

14,3% 

Leve 

(12 a 16) 

0 

0% 

1 

4,8% 

1 

4,8% 

3 

14,3% 

5 

23,8% 

Moderado 

(17 a 22) 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

28,6% 

6 

28,6% 

Grave 

(> 22) 

0 

0% 

0 

0% 

1 

4,8% 

6 

28,6% 

7 

33,3% 

Total 
0 

0% 

1 

4,8% 

2 

9,5% 

18 

85,7% 

21 

100% 

 

Os dados da tabela não indicam, entretanto, se há uma diferença significativa 

entre os dois períodos do estudo. Para verificação da amostra aplicou-se o teste de 

normalidade Shapiro-Wilk, obtendo-se os valores 0,186 e 0,93 para os dados 

correspondentes ao período durante o tratamento e após o washout, respectivamente. Os 



96 

 
resultados mostram que, apesar da pequena amostra, os dados apresentam características 

de uma distribuição normal, podendo ser, portanto, aplicado o teste t de Student.  

O teste t de Student bicaudal com nível de significância α = 0,05 foi aplicado 

nos valores das séries nas duas fases do estudo, obtendo como resultado um valor de 

1,5 E-07, rejeitando, portanto, a hipótese nula, em que não há diferença entre as duas 

séries, e confirmando a hipótese de que há diferença significativa na intensidade do 

craving durante o tratamento e após o washout. 

Através da Figura 1, é possível comparar visualmente a intensidade de 

craving durante o tratamento e após o washout. A figura apresenta também os intervalos 

de valores considerados pelo CCQ-B como níveis de craving mínimo, leve, moderado e 

grave. É possível perceber que o número de usuários com nível grave é superior sem o 

tratamento medicamentoso (após o washout), como ilustra a Figura 2. 

 
Figura 1: Comparação das intensidades de craving durante o tratamento e após o 

washout sobreposta aos limites de níveis considerados mínimo, leve, moderado e grave 
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Figura 2: Comparação dos níveis de craving durante o tratamento e após o washout 

  

Dada a diferença significativa de resultados nas duas etapas do estudo, faz-se 

necessário isolar as variáveis de controle de forma a identificar se elas representam 

interferência no resultado do estudo. A escala de impulsividade de Barratt foi utilizada e 

correlacionada para verificar sua associação com o nível de craving dos usuários. Na 

etapa de tratamento medicamentoso, os dados obtidos da escala de impulsividade 

resultaram em média de 80,23 (DP = 9,04) durante o tratamento e 77,48 (DP = 7,1) após 

o washout. O teste t de Student sobre os valores das duas séries resulta 0,29, mostrando 

que não há diferença significativa entre eles. 

A análise entre o craving e o grau de impulsividade mostra uma baixa 

correlação (Pearson) entre essas duas variáveis, seja durante o tratamento (0,215360736) 

ou após o washout (0,120473898). Nesse sentido, visualiza-se a baixa correlação entre as 

variáveis através do diagrama de dispersão da Figura 3. A conclusão desta análise é que 

o grau de impulsividade dos usuários não possui relação com a intensidade de craving, 

não oferecendo, portanto, alterações no resultado do estudo. 
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Figura 3: Diagrama de dispersão correlacionando a intensidade de craving e grau de 

impulsividade, tanto durante o tratamento quanto após washout 

 

Em relação à frequência do uso do crack, obtida através do instrumento 

ASSIST, observou-se um crescimento na frequência após o washout. Para melhor 

visualização deste crescimento, as variáveis nominais do instrumento foram agrupadas 

em duas categorias e apresentadas Tabela 6. 

Tabela 6: Cruzamento da frequência de uso de cocaína/crack (ASSIST) durante o 

tratamento e após o washout 

 Após o washout 

Nunca, 1 a 2 vezes 

ou mensalmente 

Semanalmente 

ou diariamente 
Total 

D
u

ra
n

te
 

tr
a

ta
m

en
to

 Nunca, 1 a 2 vezes ou 

mensalmente 

3 

14,3% 

15 

71,4% 

18 

85,7% 

Semanalmente ou diariamente 
0 

0% 

3 

14,3% 

3 

14,3% 

Total 
3 

14,3% 

18 

85,7% 

21 

100% 

 

Pode-se conferir se o crescimento na frequência de uso tem relação com o 

nível de craving dos usuários através da matriz de correlação apresentada na Tabela 7. A 

tendência de crescimento da frequência em relação ao nível de craving é melhor 

visualizada na Figura 4. Esta relação não pode ser verificada com os dados após o 
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washout, uma vez que um grande número de usuários (86%) apresentou nível grave de 

intensidade de craving, impossibilitando realizar uma análise de correlação com dados 

praticamente uniformes. 

Tabela 7:  Matriz de correlação entre o nível de craving dos usuários e a frequência de 

uso do crack 

 Não 

1 ou 2 

vezes 

Mensal-

mente 

Semanal-

mente 

Diaria-

mente* 

Total 

Geral 

 N % N % N % N % N % N % 

Mínimo 3 43% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 14% 

Leve 1 14% 2 25% 2 67% 0 0% 0 0% 5 24% 

Moderado 2 29% 3 38% 0 0% 1 33% 0 0% 6 29% 

Grave 1 14% 3 38% 1 33% 2 67% 0 0% 7 33% 

Total 

Geral 
7 100% 8 100% 3 100% 3 100% 0 0% 21 100% 

  

 
Figura 4: Frequência de uso do crack em relação ao nível de intensidade do craving dos 

usuários durante o tratamento medicamentoso 

 

Sobre a análise da tentativa de controlar, diminuir ou parar o uso da droga, 

não foi possível tirar conclusões, uma vez que os dados durante o tratamento e após 

washout apresentaram-se similares, conforme ilustra a Figura 5. 
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Figura 5: Número de usuários que tentaram controlar, diminuir ou parar o uso do 

crack/cocaína e não conseguiram. 

 

6. Conclusão 

 O presente estudo objetivou analisar o efeito do uso do topiramato sobre o 

craving em usuários de crack em uma unidade de atendimento especializado (CAPSad). 

O fenômeno do uso abusivo de SPA deve ser ponderado como uma doença crônica com 

elevado índice para recaídas, além de aumentar o índice de comorbidades clínicas e 

psiquiátricas. Certamente, se configura como uma realidade abrangente e complexa que 

envolve o indivíduo em suas diferentes dimensões: pessoal, social e econômica, refletida 

em consequências graves e evidentes, aliada à crescente demanda desses usuários.  

Nesse contexto, as estratégias dirigidas para o manejo e o enfrentamento de 

tal problemática devem contemplar ações intensivas e articuladas, centradas na solução 

de problemas dos usuários que compreendam a natureza dos fenômenos relacionada a 

esses indivíduos e que favoreçam uma melhor abordagem interdisciplinar, incluindo 

terapias psicológicas, intervenções psicossociais, e tratamento medicamentoso. 
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Frente a essas conclusões, o tratamento medicamentoso, em particular com o 

topiramato, surge como abordagem promissora para a dependência em usuários de crack. 

Ao avaliar os resultados deste ensaio clínico, evidenciou-se diferença na intensidade do 

craving entre o período de uso do topiramato e após o washout. O topiramato atuou na 

população estudada minimizando o craving, reduzindo o ato compulsivo de busca pelo 

crack.  

Ressalta-se que o estudo apresentou como limitações o número pequeno da 

amostra do tipo censitário, o cenário do estudo o CAPSad de Parnamirim/RN e também 

a dificuldade de seguimento do estudo com usuários de crack por razões diversas. 
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“Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, 

me coloca em vantagem sobre aqueles que 

acham que sabem alguma coisa.” Sócrates 

(469 a.C. – 399 a.C.) 

 

Os resultados do ensaio clínico sobre o efeito do tratamento medicamentoso 

com o topiramato no craving em usuários de crack do CAPSad de Parnamirim/RN 

apontaram uma diferença significativa no craving dos usuários entre o período de 

tratamento e após o washout, mostrando que o uso do topiramato atua minimizando o 

craving, reduzindo assim o ato compulsivo de busca pelo crack. Este fato foi comprovado 

pela correspondente redução na frequência de uso da droga durante o período de 

tratamento. Conclui-se, portanto, que o topiramato produz efeito positivo para redução 

do craving em usuários de crack e que o seu uso constitui estratégia relevante para a 

eficácia no tratamento de usuários de crack. 

O estudo apresenta, entretanto, limitações, por ter sido realizado em um único 

centro especializado e com um número reduzido de participantes. Seus resultados não 

podem, portanto, ser generalizados. Estas limitações advêm principalmente da 

dificuldade na adesão ao tratamento dos usuários, devido aos inúmeros fatores individuais 

e sociais que envolvem o fenômeno do uso abusivo de crack. 

Dada a relevância desses fatores, além da contribuição principal do presente 

trabalho, o estudo realizou igualmente uma análise sobre os fatores críticos que circundam 

o fenômeno do uso abusivo do crack. Há elevada predisposição dos usuários no que 

concerne à exposição a riscos e problemas crescentes relacionados à saúde e ao contexto 

social. Em particular, o usuário de crack apresenta padrões de consumo intenso, frequente 

e em grandes quantidades, possuindo maior risco para a dependência. 
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O número crescente de usuários e as consequências geradas com essa prática 

começam a causar impacto nas práticas de atenção à saúde, onde ainda observa-se uma 

lacuna entre a assistência ofertada e a real necessidade do usuário. O usuário de crack 

encontra dificuldades em buscar tratamento especializado, pois na maioria das vezes não 

consegue sozinho reconhecer o problema e, por outro lado, sente-se discriminado devido 

ao estigma relacionado à ilegalidade. Por vezes, os serviços de saúde que recebem essa 

demanda não conseguem oferecer uma intervenção adequada às suas necessidades, 

tropeçando em escombros, seja pela proposta terapêutica ou até pela sua falta. 

Espera-se que o presente estudo possa contribuir para reverter este quadro, 

fornecendo novas possibilidades aos usuários de crack que querem sair da dependência. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Roteiro de Entrevistas para Usuários 

 

Data: ___/___/___   

 

1)  Sexo:  (   ) Masculino (   ) Feminino 
 
2)  Idade 
(   ) de 18 a 30 anos (   ) de 41 a 50 anos 
(   ) de 31 a 40 anos (   ) 51 anos ou mais 
 
3) Estado civil:  
(   ) casado(a)  (   ) viúvo(a) 
(   ) solteiro(a) (   ) outro. Especificar: __________ 
(   ) separado(a) 
 
4) Filhos: (    ) Sim (     ) Não 
 
5) Ocupação: (    ) Sim (     ) Não 
 
4) Renda familiar:  
(   ) menos de 1 salário mínimo (   ) de 2 a 3 salários mínimos 
(   ) de 1 a 2 salários mínimos (   ) 3 salários mínimos ou mais 
 
5) Grau de instrução: 
(   ) Ensino fundamental completo (    ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino fundamental incompleto (    ) Ensino médio incompleto 
(   ) Ensino superior (    ) Outro. Especificar: ____________ 
 
10) Tempo de  acompanhamento no CAPSad 
(   ) menos de 1 ano 
(   ) de 1 a 2 anos 
(   ) 3 anos ou mais 
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ANEXO B – ASSIST 
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ANEXO C – CCQ-B 

Roteiro de Entrevistas para Usuários 

DADOS PESSOAIS 
 
NOME  

 

Indique o quanto você concorda ou discorda de cada uma das frases abaixo marcando 

em apenas um dos números entre DISCORDO TOTALMENTE e CONCORDO 

TOTALMENTE. Quanto mais próxima for a marca de um dos lados, mais você 

concordará ou discordará da frase. Por favor, complete cada item. Gostaríamos de 

saber o que você pensa e sente agora enquanto responde ao questionário. 

 

1. Eu desejo tanto fumar crack que quase posso sentir seu gosto. 
Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

2. Eu tenho um desejo muito forte pelo crack. 

Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

3. Vou fumar crack assim que puder. 

Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

4. Acho que poderia resistir a fumar crack neste momento. 
Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

5. Eu estou com fissura pelo crack agora. 
Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

6. Tudo que queria fazer agora era fumar crack. 

Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

7. Não sinto nenhum desejo pelo crack neste momento. 

Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

8. Fumar crack agora faria as coisas parecerem perfeitas. 
Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

9. Eu vou fumar crack assim que tiver a chance. 

Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 

10. Nada seria melhor do que fumar crack agora. 

Discordo totalmente  1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7  Concordo totalmente 
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ANEXO D – ESCALA DE IMPULSIVIDADE DE BARRATT 

Roteiro de Entrevistas para Usuários 

Instruções: As pessoas são diferentes quanto à maneira como se 
comportam e pensam em situações distintas. Este é um questionário 

para medir algumas formas como você age e pensa, não existe resposta 
certa ou errada. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 

Não pense em nenhuma das questões. Responda rápida e 
honestamente. 

R
a
ra

m
e
n
te

/n
u
n
c
a
 

Á
s
 v

e
z
e
s
 

F
re

q
u
e
n
te

m
e
n
te

 

S
e
m

p
re

 o
u
 q

u
a
s
e
 

s
e
m

p
re

 

1. Eu planejo minhas atividades com cuidados     

2. Eu faço coisas sem pensar     

3. Eu sou despreocupado, “cuca fresca”     

4. Meus pensamentos são rápidos     

5. Eu planejo minhas saídas ou passeios com antecedência     

6. Eu sou uma pessoa controlada     

7. Eu me concentro com facilidade     

8. Eu tenho facilidade para economizar dinheiro     

9. Eu acho difícil ficar sentado por muito tempo     

10. Eu costumo pensar com cuidado em tudo     

11. Eu quero ter um trabalho fixo para poder pagar minhas despesas     

12. Eu falo coisas sem pensar     

13. Eu gosto de ficar pensando sobre problemas complicados     

14. Eu troco de trabalho frequentemente ou não fico muito tempo com a 
mesma atividade (cursos, esportes) 

    

15. Eu faço coisas no impulso     

16. Eu me canso com facilidade tentando resolver problemas 
mentalmente, de cabeça 

    

17. Eu me cuido para não ficar doente     

18. Eu faço coisas no momento em que penso     

19. Eu tento pensar em todas as possibilidades antes de tomar uma 
decisão 

    

20. Eu troco de casa com frequência ou não gosto de viver no mesmo 
lugar por muito tempo 

    

21. Eu compro coisas impulsivamente, sem pensar     

22. Eu termino o que começo     

23. Eu caminho e me movimento rápido     

24. Eu resolvo os problemas com tentativa e erro     

25. Eu gasto mais do que ganho ou do que posso     

26. Eu falo rápido     

27. Enquanto estou pensando em uma coisa, é comum que outras ideias 
me venham à cabeça ao mesmo tempo 

    

28. Eu me interesso mais pelo presente do que pelo futuro     

29. Eu me sinto inquieto em aulas ou palestras     

30. Eu faço planos para o futuro     
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APÊNDICE A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

Prezado(a) Sr.(a), 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “EFEITO DO 

TOPIRAMATO SOBRE O CRAVING EM USUÁRIOS DE CRACK”, a encargo de 

Simone Regina de Carvalho, enfermeira do CAPSad de Parnamirim/RN e aluna do curso 

de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

e coordenada pelo Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, Professor Adjunto do 

Departamento de Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa.  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a eficácia clínica do uso do 

topiramato na redução da fissura em usuários de crack.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando sua permissão, sem que isso lhe traga alguma penalidade 

ou perda de benefícios. A recusa ou interrupção não prejudicará de forma alguma o 

benefício de receber o tratamento ofertado pelo CAPSad. Este é um estudo aberto, o que 

significa que você e seu médico estarão cientes dos medicamentos administrados. 

A presente pesquisa envolve a administração do topiramato, que é um 

medicamento anticonvulsivante. Esse medicamento já existe no mercado e é 

normalmente aplicado no tratamento da epilepsia e da enxaqueca. Porém, está sendo 

testado em um novo tipo de tratamento, com usuários de crack, por já ter apresentado 

bons resultados na diminuição da fissura em usuários da cocaína. Assim, acredita-se que 

o medicamento também apresente bons resultados em usuários do crack. 
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Sua participação pode contribuir para o desenvolvimento de um tratamento. 

Caso decida aceitar o convite, você irá realizar um acompanhamento clínico durante sete 

meses, seguindo os seguintes procedimentos: no primeiro atendimento, durante um 

período de 40 minutos serão aplicados  quatro questionários: 1) dados sociodemográficos, 

que constam de dados pessoais como: idade, sexo estado civil, escolaridade. 2) Alcohol, 

Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST), com informações 

relacionadas ao uso de drogas; 3) Escala de Impulsividade Barratt, que avalia a presença 

de sintomas de impulsividade, e 4) Cocaine Craving Questionnaire-Brief (CCQ-B), 

utilizada para medir a fissura. Serão igualmente realizadas as consultas psiquiátricas e de 

enfermagem. Depois dessa avaliação inicial, durante o período de acompanhamento 

clínico, o topiramato será prescrito (dose inicial 200 mg) e consultas periódicas de 

acompanhamento mensal serão realizadas, onde novas avaliações psiquiátricas e de 

enfermagem serão efetuadas. 

Para que você permaneça no estudo, serão avaliados os seguintes critérios de 

risco: sua participação no tratamento; efeitos ao topiramato; vulnerabilidade dos 

indivíduos participantes da pesquisa. 

Em relação aos benefícios, serão avaliados: o efeito da medicação sobre a 

fissura, a diminuição do uso do crack ou o  não uso e mudanças relacionadas aos aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais. 

É importante reforçar que altas doses do medicamento, além do recomendado, 

podem trazer efeitos prejudiciais à saúde. Mesmo em doses recomendadas, você poderá 

vir a sentir algum desconforto durante o tratamento devido à ocorrência de reações ao 

medicamento. As principais reações relatadas são: formigamento nos pés e nas mãos, 

diarreia, enjoo, falta de apetite e problemas de memória. Outro efeito registrado, mas que 

em geral os pacientes gostam, é a diminuição de peso. Além disso, o uso de bebidas 
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alcoólicas deve ser evitado por aumentar o efeito calmante de ambos e por riscos de 

acidentes. É importante que qualquer fato que ocorra durante o estudo seja anotado num 

diário e prontamente relatado ao médico. 

No caso da ocorrência de algum efeito não satisfatório relacionado ao uso da 

medicação, você terá direito a assistência gratuita, será avaliado pelo médico que o 

acompanha, o qual prestará assistência e realizará os devidos encaminhamentos. 

O topiramato pode também diminuir os níveis hormonais, impedindo a ação 

dos anticoncepcionais hormonais. Se você é mulher em idade fértil, não pode estar 

grávida, nem engravidar, nem amamentar durante o período de tratamento e durante 28 

dias depois de completar o tratamento. Você precisa usar um método de contracepção 

confiável. 

Seus médicos e os pesquisadores vão tratar sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo e seu prontuário vai permanecer em segredo. O Comitê de Ética 

envolvido no estudo pode solicitar revisão do prontuário, mas ele vai continuar em 

segredo porque apenas um número e iniciais serão usados para identificação. Os nomes 

dos ou dados dos participantes do estudo não serão liberados em nenhuma publicação 

resultante deste trabalho. 

Durante o estudo, novos achados, favoráveis ou não, podem surgir. Neste 

caso, você será informado. Se estes novos achados tornarem necessário reavaliar a sua 

situação individual ou interromper a sua participação no estudo, seu médico irá discutir 

isto em detalhes. Consultas a mais com o médico ou exames laboratoriais de 

acompanhamento podem ser necessários se houver alterações em seus resultados de 

exames laboratoriais ou se seu estado clínico se alterar. 
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Pode haver ocasiões em que você será afastado do estudo. Estas incluem piora 

marcante da sua condição, não uso da medicação em estudo, se o pesquisador considerar 

que é de seu melhor interesse ou se o estudo for interrompido. Você poderá ser afastado 

sem a necessidade de seu consentimento. 

Todos os medicamentos, procedimentos e consultas para este estudo serão 

fornecidos gratuitamente. Qualquer assistência médica não relacionada a este estudo será 

de sua responsabilidade. Assim, não haverá ressarcimento por sua participação nesta 

pesquisa, devendo a mesma ser espontânea e voluntária, mediante os esclarecimentos 

sobre objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, conclusões e divulgação. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que tive tempo para ler a informação contida no formulário de 

consentimento, compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada 

“EFEITO DO TOPIRAMATO SOBRE O CRAVING EM USUÁRIOS DE 

CRACK” e com o tratamento estabelecido no estudo, com a compreensão de que nem 

todos os riscos de tal tratamento podem ser completamente conhecidos. Compreendo que 

a recusa em participar deste estudo não irá envolver qualquer sanção nem perda de 

benefícios junto ao CAPSad. 

 

 

 

 

 

 

______________________________          _____________________________ 

         Pesquisador (Assinatura)                     Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 

 

Natal/RN, ______ de________________ de ________  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda  dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa ou de sua ética poderá perguntar, direta e respectivamente aos seguintes 

responsáveis: 

Coordenador responsável: Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. End.: Av. Ayrton 

Senna, 16, Residencial Santa Clara, Apto. 22. Capim Macio, Natal/RN, Brasil. CEP: 

59.080-100. Fone: 9141-4448. E-mail: farnoldo@gmail.com  

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135.  Home-page: 

www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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