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RESUMO 

RODRIGUES JÚNIOR, J. E. Desistência ao tratamento de usuários de crack no 
Centro de Atenção Psicossocial em Campina Grande/PB. 2013. Dissertação 
(Mestrado). Programa de Pós- Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, [2013]. 
 

O presente estudo teve como objetivo analizar o fenômeno de desistência do 
acompanhamento/tratamento de usuários de crack em um CAPS AD no município 
de Campina Grande-PB. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e de 
abordagem qualitativa, cujo marco teórico foi o enfoque histórico-dialético das 
políticas públicas de atenção em álcool e drogas. A coleta das informações foi 
realizada empregando-se a técnica de entrevista semiestruturada, aliada ao 
levantamento de prontuários dos usuários de crack cadastrados no CAPS AD de 
Campina Grande-PB no período de 2007 a 2011. O material colhido em campo foi 
submetido ao método de análise temática, obtendo-se a extração das seguintes 
categorias e subcategorias de análise: CATEGORIA 1: Fatores de desistência do 
tratamento/acompanhamento no CAPS AD de Campina Grande-PB com as 
subcategorias 1.1. Desistências “por conta própria”, 1.2. Para assumir 
trabalho/emprego, 1.3. Em busca de “tratamento mais intensivo”, 1.4. Devido a 
recaída;  CATEGORIA 2: O tratamento/acompanhamento no CAPS AD com a 
subcategoria 2.1 A dependência do crack e o apoio da família como motivos que 
levavam a frequentar o CAPS AD; CATEGORIA 3:  Convívio com a dependência de 
crack sem tratamento / acompanhamento no CAPS AD com a subcategoria 3.1. 
Religiosidade como instrumento terapêutico. Os resultados evidenciaram uma 
distância entre a referência de prioridade para o tratamento comunitário e a 
realidade onde ainda há desinformação sobre esse tipo de tratamento e a busca da 
internação como solução. Os discursos acerca do abandono do tratamento de 
usuários de crack fazem larga referência à importância do apoio familiar para a 
permanência no tratamento, a influência de amigos para o fenômeno da recaída e o 
apego à concepções religiosas. Embora os sujeitos reconheçam a qualificação do 
CAPS AD no tratamento, tentam por iniciativa própria ou por influência da família, 
dispositivos de internação. Isso nos leva a concluir que se faz necessário a reflexão 
e avaliação do processo de trabalho do CAPS AD à luz das transformações sociais e 
da necessidade de respostas que o fenômeno exige.  

 

Palavras-chave: Cocaína Crack.  Saúde Mental. Centro de Atenção Psicossocial. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

RODRIGUES JÚNIOR, J. E. Abdication to the treatment of crack users in 

psychosocial care Center in Campina Grande-PB. 2013. Dissertation (Master’s 

degree). Nursing Post-graduation Program, Federal University of Rio Grande do 

Norte, [2013].  

 

This study aimed to analyze the phenomenon of abdication of monitoring/treatment 

of crack users in a CAPS AD in Campina Grande-PB. That’s an exploratory , 

description approach ,whose theoretical focus was historical-dialect of public politics 

on alcohol and drugs. The information collected was realized by using the technique 

of semi-structured interviews, combined with the crack users registered in CAPS AD 

in Campina Grande between 2007 and 2011.The material collected was subjected to 

thematic analysis method, obtaining the extraction of the following categories and 

subcategories of analysis: CATEGORY 1: Factors of abdication of 

monitoring/treatment in CAPS AD in Campina Grande – PB with subcategory 1.1. 

Abdication  “on their own”, 1.2. To take work/employment, 1.3 . Search for “more 

intensive treatment”, 1.4. Due to relapse; CATEGORY 2 : Treatment/monitoring in 

CAPS AD to the subcategory, 2.1.  The dependence of crack and family support as 

reasons that led to frequent CAPS AD. CATEGORY 3: Living with crack addiction 

without treatment/monitoring in CAPS AD with the subcategory, 3.1. Religiosity as a 

therapeutic tool .The results showed a distance between priority for community 

treatment and the reality where there is lack of information about this kind of 

treatment and the admission as a solution. The discourse about the abdication of 

treatment of crack users make reference to the importance of family support, to the 

influence for the phenomenon of relapse and the affection to religious conceptions. 

Although the subjects recognize the qualifications of CAPS AD treatment, they try by 

themselves or by family influence, another ways of hospitalization. This leads us to 

conclude that it is necessary reflection and assessment of the work of CAPS AD. 

Counting on the social changes and the need of answers that the phenomenon 

requires. 

 

Keywords : cocaine crack, mental health, psychosocial care center. 
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1 INTRODUÇÃO  
  

 

O uso/abuso do álcool e outras drogas agravam problemas sociais e 

acarretam ansiedade e angústia para indivíduos e familiares. Nessa conjuntura, o 

surgimento crescente e acelerado do consumo de crack compõe, ultimamente, um 

desafio para a política de atenção às drogas. Esse desafio exige respostas da 

gestão governamental e de toda a sociedade na elaboração de estratégias 

adequadas de intervenção que compreendam ações de promoção à saúde e 

prevenção aos riscos e agravos.  

Segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SECRETARIA 

NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, 2009), desde a década de 1990 a 

gravidade desses problemas amplia-se agravando condições de vulnerabilidade, 

especialmente, para significativa parcela da população. 

No Brasil, o consumo de crack cresceu, principalmente, entre crianças, 

adolescentes e adultos que vivem nas ruas, motivando pressões sobre o poder 

público para a implantação de ações que deem aos usuários de crack oportunidades 

de redução dos riscos à sua saúde. 

Em geral, o consumo e os problemas advindos do uso de crack não são 

diferentes daqueles consequentes do uso de outras drogas. Contudo, existem 

contestações para que ações realizadas sejam eficazes. Assim, torna-se relevante a 

constante procura por estratégias e abordagens tanto preventivas como de 

tratamento terapêutico para os usuários de crack. 

A Política Nacional de Saúde Mental no que concerne a dependência 

química adota os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 

Reforma Psiquiátrica brasileira (RPb). O redirecionamento oferecido pelo Ministério 

da Saúde a exemplo do modelo assistencial em saúde mental aponta, 

especialmente, para a redução progressiva do número de internação psiquiátrica 

hospitalar. Pode-se perceber que o objetivo da RPb não se reduz apenas ao 

tratamento do indivíduo com transtorno mental ou a redução do número de leitos 

psiquiátricos, ou ainda, uma atenção especial à dependência química, mas sim, à 

construção de um novo espaço social, questionando e transformando as práticas da 

psiquiatria tradicional e demais instituições da sociedade. 
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Essa perspectiva visa superar o modelo asilar carcerário herdado dos 

séculos anteriores, substituindo-o por uma rede diversificada de serviços em saúde 

mental, reformulando as bases do internamento psiquiátrico. Segundo o Ministério 

da Saúde essa nova concepção segue as prerrogativas da psiquiatria democrática 

italiana e busca articular os trabalhadores, os usuários e os familiares no tratamento 

e acompanhamento extra-hospitalar (BRASIL, 2003a). 

À luz do resgate da cidadania da pessoa em sofrimento psíquico e 

partindo-se do princípio da inclusão social e dos pressupostos de uma clínica 

antimanicomial, surgem experiências institucionais bem sucedidas na arquitetura de 

um novo tipo de cuidado em saúde mental que vem paralelamente ampliando, 

expandindo e fortalecendo a rede extra-hospitalar, com a criação de Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). Este dispositivo tem papel estratégico como serviço 

substitutivo ao hospital psiquiátrico no tratamento de pessoas com transtornos 

mentais e de modo análogo, o  Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas 

(CAPS AD) para problemas e transtornos advindos da dependência química. 

O Ministério da Saúde descreve a importância do CAPS dentro do 

processo de RPb como serviços abertos que estimulam o tratamento do doente 

mental ou dependente químico sem que a pessoa precise sair da comunidade, ao 

contrário, prioriza a manutenção dos laços com a família e com a sociedade em 

geral (BRASIL, 2004b). Em consonância com essa proposta o Programa de Volta 

para Casa e a inclusão de beneficiários em Residências Terapêuticas acontece 

simultaneamente à medida que a rede torna-se diversificada com CAPS, Centros de 

Convivência e Cultura, ações de saúde mental na atenção básica, programas de 

inclusão social pelo trabalho e outros programas e estratégias (BRASIL, 2003b). 

Em termos de assistência em saúde mental, na cidade de Campina 

Grande-PB, até o ano de 2005, tinha-se o Instituto Campinense de Neuropsiquiatria 

e Reabilitação Funcional (ICANERF) que apresentava 176 internos devido a 

transtornos psiquiátricos e mais 41 internos devido à dependência química. Essa 

Instituição foi avaliada como uma das dez piores instituições no país, segundo os 

critérios do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 

(PNASH/Psiquiatria) e teve decretada intervenção federal e, posteriormente, o seu 
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fechamento e o início da criação de uma rede extra-hospitalar no município 

(RODRIGUES JUNIOR, 2007). 

Assim, na medida em que leitos inadequados são descredenciados pelo 

SUS, as ações responsáveis pela desinstitucionalização de pessoas com longa 

internação psiquiátrica passam a ter início em Campina Grande-PB, com a 

implantação de uma rede substitutiva em saúde mental. 

Atualmente, o município de Campina Grande possui sete CAPS e uma 

população de 383.764 habitantes de acordo com estimativas do IBGE, o que 

representa uma média de um CAPS para cada 54,8 mil habitantes, superando o 

parâmetro nacional que é de uma unidade para cada 100 mil habitantes. Desta 

forma, o município contribui para que o estado da Paraíba, assim como, o estado de 

Sergipe, sejam os únicos estados brasileiros a possuir CAPS quantitativamente 

suficientes para atingir o parâmetro do Ministério da Saúde (CAMPINA GRANDE..., 

2010). 

Funcionam no município o CAPSinho (Centro Campinense de Intervenção 

Precoce), o CAPS i Viva Gente (infanto-juvenil), o CAPS II Novos Tempos, o CAPS 

III Reviver (24 horas) e o CAPS AD, além dos dois CAPS I localizados nos distritos 

de Galante e São José da Mata. Os serviços disponibilizados para pessoas com 

transtornos mentais incluem ainda o Centro de Convivência Cultura Artes e Ofícios, 

a Emergência Psiquiátrica no Hospital Geral Dr. Edgley e seis Residências 

Terapêuticas, três delas masculinas, duas femininas e uma mista (CAMPINA 

GRANDE..., 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde o CAPS-AD se insere como serviço 

especializado que atende usuários com problemas decorrentes da dependência 

química, inclusive do crack. Tal modelo se constitui em serviço público, que atende 

usuários jovens, adultos e idosos, de ambos os sexos, com transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de substâncias psicoativas como álcool e outras 

drogas (BRASIL, 2004a). 

Considerando a realidade nacional, especialmente, no que tange à rede 

de saúde mental nos estados do nordeste brasileiro, o município de Campina 

Grande-PB passa a apresentar uma rede significativa de dispositivos substitutivos 

ao hospital psiquiátrico no estado da Paraíba.  
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 Como enfermeiro interventor e membro da equipe de estruturação dos 

serviços substitutivos, participei do processo de intervenção do ICANERF. Atuei na 

emergência psiquiátrica, no CAPS III e, atualmente, trabalho no CAPS AD de 

Campina Grande-PB. Assim, destaco a minha vivência na realidade local de saúde 

mental e problemas advindos do uso/abuso de álcool e outras drogas, 

especialmente, do crack. 

O efeito social do consumo de crack é considerado o mais destruidor 

entre as drogas encontradas na atualidade. Segundo Rocha (2010) o poder 

destrutivo do crack é superior ao de outras drogas devido à grande acessibilidade e 

a dependência elevada em relação ao percentual de usuários que se tornam 

usuários de drogas, também se destaca a letalidade, considerada alta e a duração 

da intoxicação que leva de trinta minutos à uma hora – considerado baixo –  

favorecendo a busca pelo consumo imediato e repetitivo.  

O usuário de crack, gradativa e rapidamente se torna um dependente 

potencial dessa droga, passando a viver basicamente em busca constante do seu 

uso sem medir esforços para isso, esquecendo-se de outras prioridades e 

necessidades básicas humanas.  

O uso de latas de alumínio como cachimbo, pode causar dano 

neurológico devido o aumento do alumínio sérico no organismo. Outras doenças 

graves podem decorrer do uso do crack, como infarto, derrame, neurofilexia, 

doenças reumáticas, problemas respiratórios, problemas mentais graves e até a 

morte (ROCHA, 2010). 

Ao mesmo tempo em que cria uma sensação de alegria, o crack também 

deixa muitos efeitos significativos e potencialmente perigosos no corpo (WATSON, 

2008). Retratando essa realidade conheci histórias de intenso sofrimento físico e 

mental, de exclusão social com interface de criminalidade e até de óbito por 

questões de saúde e/ou por questões de “acerto de contas” em decorrência do uso 

abusivo do crack.  

A necessidade de uso frequente em doses progressivamente maiores 

para se obter o mesmo efeito leva ao risco de overdose, ou seja, a ação fulminante 
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de grande quantidade de crack no sistema nervoso central e nos aparelhos 

cardiovascular e respiratório podendo levar à morte durante o uso (MATTA, 2010). 

Fatores que contribuem para o emagrecimento da pessoa caracterizam-

se pela supressão do apetite, inquietação psicomotora e as longas caminhadas em 

busca por crack nos momentos de fissura (RIBEIRO; SANCHEZ; NAPPO, 2010). 

Enfim, nesse contexto profissional de enfermeiro de um CAPS AD, 

destaco a minha trajetória em torno de questões do âmbito da saúde mental no 

município e a crescente e significativa constatação local de problemas que envolvem 

o uso/abuso de drogas, notadamente, do crack no cenário atual, o que me levou a 

investigar aspectos dessa problemática, especialmente, questionamentos acerca de 

como ficam os usuários de crack que abandonam o tratamento/acompanhamento no 

CAPS AD? Como vivem? O que fazem e o que pensam a respeito de sua saúde? 

Por que deixaram o serviço? O que pensam sobre isso? O que essa ausência passa 

a significar na vida dessas pessoas?  

Estudo semelhante foi desenvolvido pelo Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal de Pelotas (WEISER; MAUCH; FRANCHINI, 2011) e 

apontou a importância da busca ativa de usuários de dependência química que 

abandonam o CAPS AD, em prol de ações voltadas para o resgate com a finalidade 

de oportunizarem o retorno ao serviço para que haja a continuidade do cuidado. 

Nesse sentido, questionamentos foram feitos sobre o próprio CAPS AD – 

busca ativa para quê? Até que ponto esse serviço desenvolve atividades que 

contribuem para a permanência do usuário de drogas, especialmente, dos usuários 

de uma droga como o crack com tantas e complexas interfaces nos âmbitos físico, 

mental e social? Qual o projeto e estratégias de continuidade do serviço tendo em 

vista a realidade da descontinuidade vivenciada por usuários que interrompem o 

vínculo? Até onde chega a rede de atenção psicossocial, uma vez que o Ministério 

da Saúde preconiza o cuidado em rede? Quais as possibilidades intersetoriais do 

cuidado dentro e fora do setor saúde? 

Diante de tantos questionamentos e imersos na prática de um CAPS AD, 

foi preciso investigar o fenômeno de abandono do vínculo de tratamento 
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/acompanhamento por parte de usuários de crack no CAPS AD de Campina Grande-

PB. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1  OBJETIVO GERAL  

 

 Analisar o fenômeno de desistência do acompanhamento/tratamento de 
usuários de crack em um CAPS AD no município de Campina Grande-PB.  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar motivos que levavam usuários de crack a frequentarem o CAPS 
AD no município de Campina Grande-PB; 

 Conhecer estratégias de superação do uso de crack sem o 
acompanhamento/tratamento no CAPS AD no município de Campina 
Grande-PB. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com a OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2001), 

cerca de 10% da população dos centros urbanos de todo o mundo, consomem 

abusivamente substâncias psicoativas independentemente da idade, sexo, nível de 

instrução e poder aquisitivo. A despeito do uso de substâncias psicoativas de caráter 

ilícito e considerando qualquer faixa etária, o uso indevido de álcool e tabaco tem a 

maior prevalência global, trazendo também, graves consequências para a saúde 

pública mundial. 

O uso do álcool é culturalmente permitido em quase todas as sociedades 

do mundo. Informações sobre beber com responsabilidade e as consequências do 

uso inadequado de álcool ainda são insuficientes e não contemplam a população de 

maior risco para o consumo, que são os adolescentes e os adultos jovens (BRASIL, 

2004b). Pode-se constatar que, na maioria das vezes, o consumo de álcool 

juntamente com outras drogas psicoativas lícitas ou ilícitas, não se restringe apenas 

aos produtos ilegais como maconha, cocaína, crack, mas também se desvela o uso 

indevido, prejudicial e dependente de muitos outros produtos considerados legais 

como, tabaco, medicamentos e inalantes solventes. 

Embora com determinantes e motivações diferentes o uso de 

entorpecentes atinge hoje diferentes segmentos da população desde comunidades 

de baixa renda, à classe média e aos que detêm alto poder aquisitivo. 

A implementação e divulgação da política de redução de danos sobre 

drogas representa uma estratégia importante, mas ainda  pouco aplicada para o 

conhecimento e o enfrentamento das consequências do consumo indevido de 

drogas.  

Tendo em vista a adversidade do transtorno mental, dentre outras 

comorbidades, por uso abusivo de substâncias psicoativas, em especial, o crack, 

destaca-se a relevância de novas concepções e ações frente a velhos fatores, tais 

como, a abstinência, a dependência, a recaída, o estigma do dependente químico, o 

preconceito social e a luta contra o desprezo para com o drogadicto. 

Estudos antropológicos apontam que, dentre as drogas consumidas pela 

humanidade, o álcool é uma das mais antigas, uma das mais utilizadas e com 
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diferentes fins, de anestésico a narcótico. Sendo uma substância produzida a partir 

de elementos disponíveis na natureza, água, açúcar, fermentos e calor, talvez a 

origem do álcool tenha ocorrido espontaneamente, durante a pré-história humana 

(ACIOLI, 2002).  

A história do uso de substâncias psicoativas se confunde com a história 

da cura, dos curandeiros, dos alquimistas, das bruxas, dos xamãs e da medicina. Há 

indícios de que o ser humano, em todas as culturas, procurou várias formas de 

transcendência e de manipulação da consciência, não podendo ser essas atitudes 

consideradas exceções ou situações atípicas (PACHECO, 2004).  

Peirano (2003) comenta determinados aspectos sobre drogas e diz que 

em qualquer tempo e lugar os rituais na vida social do homem sempre foram 

marcados por manifestações e festividades com o uso de substâncias psicoativas 

que compunham um sistema cultural de comunicação simbólica.  

Ainda que tais constatações históricas apontem para um consumo 

diferenciado do atual, marcam a relação existente entre os seres humanos e a busca 

por diversos tipos de substâncias, em diferentes contextos, com objetivos e 

motivações diversas, como remédio ou como veneno, de forma divina ou 

demonizada (MORAES, 2005). 

A maconha ou cannabis, por exemplo, tem sua origem confundida com os 

primórdios da civilização. Trata-se de um dos vegetais que mais cedo foram 

domesticados pelo homem, sendo descoberto paralelamente à invenção da 

agricultura. O cânhamo, fibra extraída da maconha, é usado na fabricação de 

tecidos e cordas há mais de 10 mil anos (MOTT, 1986) e, segundo Zuardi ( 2006) 

tem seu uso reconhecido como medicamento para dor reumática, constipação 

intestinal, disfunções do sistema reprodutor feminino, malária e outras doenças 

desde o ano 2.700 a.C.  

 Quanto ao ópio, Gontijo, Bittencourt e Lourenço (2006) descrevem que 

essa substância foi obtida a partir das sementes imaturas da Papaver somniferum 

papoula ou dormideira, sendo a mais antiga droga conhecida, considerada pelos 

persas e egípcios como capaz de impedir o choro intenso das crianças e incutir 

coragem nos soldados. Esses autores descrevem que há mais de cinco mil anos na 
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Mesopotâmia os poderes calmantes, soníferos e anestésicos do ópio, eram 

conhecidos pelos sumérios. 

No século VII, turcos e árabes descobrem os efeitos poderosos obtidos 

pela inalação da fumaça do ópio e seu potencial comercial. Termina o romantismo e 

surge um crescente comércio com vendas na Índia e na China. O século XVIII 

assiste a chegada da droga na Europa, a partir da Inglaterra, e já no século seguinte 

são isoladas a morfina e a heroína, os dois derivados mais consumidos do ópio 

(GONTIJO; BITTENCOURT; LOURENÇO, 2006). 

Segundo Posner e Guill (1985) o isolamento da morfina pelos químicos 

alemães Friedrich Wilhelm e Adam Sertuner  se deu no ano de 1804, prestando 

homenagem a Morfeu, o deus grego dos sonhos. Seu uso foi restrito inicialmente 

devido ao potente efeito anestésico, com o advento da seringa hipodérmica se 

expandiu em larga escala a partir de1853, seu emprego na Guerra Civil americana 

resultou em um grande número de soldados dependentes do seu uso. 

Posteriormente, a heroína foi sintetizada em 1874 pelo químico inglês C.R. Alder 

Wright a partir da acetilação da morfina. Felix Hoffman, químico chefe da indústria 

farmacêutica Bayer, da Alemanha, introduziu a heroína como medicamento em 21 

de agosto de 1897, menos de duas semanas após ter produzido a aspirina 

(POSNER; GUILL, 1985). 

        Ao longo da história da humanidade, inúmeras substâncias foram 

utilizadas como estimulantes, tais como, cafeína, noz-vômica, estriquinina, arsênico, 

tabaco e nicotina. Foi a partir da Ephedra vulgaris, planta asiática de clima 

temperado, que um japonês chamado Nagai, extraiu em 1985 a efedrina. Há muito 

tempo esta planta já era conhecida na China sendo utilizada com o nome de ma-

huang, como medicamento para asma (TOUZEAU, 1991). 

Segundo Touzeau (1991) o estudo das propriedades simpaticomiméticas 

da efedrina levou à síntese da benzedrina em 1931 e, posteriormente, à da 

dexedrina e da metilanfetamina. Essas anfetaminas tinham, ao mesmo tempo, as 

propriedades da adrenalina e da efedrina. As anfetaminas foram utilizadas desde a 

sua comercialização como produto de substituição de cocaína e seu uso era muito 

comum até pouco tempo atrás, quer como estimulante entre os estudantes, 

esportistas, militares e homens de negócios, quer como moderadores de apetite em 
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regimes para emagrecimento.  Nos anos 1950, a sua utilização foi regulamentada e 

muitas dessas substâncias foram retiradas do mercado; neste momento a história da 

droga se uniu à do produto farmacêutico. 

Em diferentes contextos, com objetivos e motivações diversas, como 

remédio ou como veneno, o mercado de drogas da legalidade à ilegalidade foi 

relativamente rápido e violento no decorrer dos anos. Ignorando as particularidades 

de cada sociedade, seus usos e a relação com as diferentes drogas, o 

proibicionismo surgiu como prática moral, religiosa e política, fruto de uma pressão 

moralista de fins do século XIX (RODRIGUES, 2008). 

Fiore (2005) explica que ocorriam significativas mudanças na prática 

médica e suas instituições. No fim do século XIX e início do século XX, houve um 

processo de consolidação da medicina como saber científico legitimado. A ciência 

agora representada pelos médicos e profissionais de saúde, vai apoiar e legitimar o 

controle do Estado sobre as drogas, trazendo para sua responsabilidade o acesso a 

tais substâncias. Antes de definir os produtos usados como remédio, o termo droga 

representava, na época colonial, um conjunto de riquezas exóticas, produtos de luxo 

destinados ao consumo, ao uso médico (CARNEIRO, 2005). 

Com o tempo, a droga passa a ser definida como sendo qualquer 

substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em 

mudanças fisiológicas ou comportamentais estando presente definitivamente em 

toda a história da humanidade e em diferentes culturas ao longo dos séculos, para 

diferentes fins, em sessões de meditação, em cerimônias religiosas e na própria 

medicina.  

Segundo Carneiro (2005), a palavra droga é um derivado do termo 

holandês droog, usado para produtos secos e substâncias naturais utilizadas, 

principalmente, na alimentação e na medicina. Mas o termo também foi utilizado na 

tinturaria, ou como substância que poderia ser consumida por mero prazer. Para 

Pinho (2009) a palavra droga é um termo polissêmico, podendo ter vários sentidos, o 

mais conhecido popularmente é a ideia de algo ruim, ou ainda, drogas como algo 

que traz violência, mortes, dependência. 

Em nossa sociedade, consumir drogas é algo comum e, em geral, todos 

bebem socialmente, outros fumam ou utilizam  alguma medicação sem prescrição 
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médica. No entanto, o envolvimento com substâncias psicoativas pode ocorrer em 

graus diferentes. Encontramos tanto usuários leves, como usuários pesados, isto é, 

aqueles que usam e aqueles que abusam de diferentes drogas (SANTOS, 2004).   

Conforme Carranza e Pedrão (2005), podemos dizer que o uso de droga 

é uma prática milenar e universal, não sendo, portanto, um fenômeno exclusivo da 

época em que vivemos e assim, a história da dependência de drogas se confunde 

com a própria história da humanidade. 

  

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE ORIGENS E PROBLEMÁTICA DO CRACK  

 No fim do século XIX, com os avanços da química e da farmacologia, 

substâncias mais fortes e com mais poder de causar dependência como a cocaína e 

a heroína foram sintetizadas (UNODC, 2007). 

Segundo Passagli (2007) a cocaína é uma substância natural extraída 

das folhas da coca que possuem aproximadamente um por cento de cocaína. 

Embora evidências arqueológicas atestem o uso da planta pelos povos andinos há 

milhares de anos, o interesse generalizado pela cocaína tem início na metade do 

século XIX. Os primeiros estudos científicos sobre a cocaína iniciaram com o 

pedagogo e químico alemão Friedrich Wöehler (1800-1882) que extraía a cocaína 

das folhas de coca junto com outros alcalóides presentes.  

Segundo Momm (2011), em 1855 um químico alemão chamado Gaedcke 

encontrou nas folhas de coca um alcalóide e o denominou Erytroxyline e em 1859 

empregando álcool, ácido sulfúrico, bicarbonato de sódio e éter, outro químico 

alemão – Albert Niemann (1824-1884) – purificou o alcalóide encontrado por 

Gaedcke e encontrou o alcalóide conhecido como cocaína. No final do século XIX, o 

psicanalista Sigmund Freud (1856-1939) receitava essa substância aos seus 

pacientes para o tratamento de depressão e dependência à morfina. Após observar 

os seus efeitos adversos, Freud passou a chamar a cocaína de “terceiro flagelo”, 

depois do álcool e da heroína (PASSAGLI, 2007). 

A cocaína propriamente dita é uma substância branca, amarga e inodora, 

na forma de cristais ou pó, e que pode ser bebida, aspirada ou injetada. A invenção 
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de seringas hipodérmicas permitiu que pessoas injetassem essa droga, tornando o 

efeito e o risco de dependência química ainda mais poderoso (UNODC, 2007). 

O uso da cocaína por via endovenosa esteve quase abolido nos últimos 

tempos, visto que foi trocado pelo crack que gera resultado semelhante à cocaína 

injetada. A maneira inalada do uso favoreceu seu consumo e sua disseminação, 

tendo em vista que não há a necessidade da seringa, apenas de um cachimbo, em 

geral, improvisado, por exemplo, por uma lata de alumínio perfurada. 

O crack é considerado um produto extraído da cocaína, a pasta de coca, 

um produto grosseiro, obtido das primeiras fases de separação de cocaína das 

folhas da planta quando estas são tratadas com álcali, solvente orgânico, querosene 

ou gasolina e ácido sulfúrico. Esta pasta contém muitas impurezas tóxicas e é 

fumada em cigarros chamados "basukos" (MOMM, 2011).  

A junção das folhas da planta Erythroxylon coca, como já mencionada, 

vem popularmente ser conhecida como coca, que com a associação de alguns 

solventes como querosene, ácido sulfúrico, cal virgem, entre outros, constituem uma 

uniformidade pastosa, com cheiro forte e tonalidade marrom amarelado denominada 

de merla, também chamada mela, mel ou melado. A merla em sua forma base é 

preparada de forma diferente do crack, mas também é fumada. 

Segundo Brasil Escola (2012), dessa associação, resultado de derivados 

da cocaína, resulta a merla, uma pasta na qual se concentra em torno de 40% a 

70% de cocaína que é ingerida pura ou misturada através de cigarro comum ou 

cigarro de maconha.  

 As modificações que um intermediário pode efetuar em amostras de 

cocaína é adicionar-lhe aditivos, formando a merla e posteriormente o crack, 

composto com características visuais próximas às da cocaína (PASSAGLI, 2007). 

Segundo Momm (2011), a extração da pasta base é feita com querosene, 

ácido sulfúrico e um álcali que pode ser cal, carbonato de sódio ou potassa. Para 

transformar a pasta base em cocaína, usam-se permanganato de potássio, 

solventes orgânicos como acetona, éter, benzol, ou toluol e ácido clorídrico, forman-

se, então, um sal cristalino.  

De acordo com Passagli (2007) esses aditivos podem ser de duas 

espécies: adulterantes ou diluentes. Os adulterantes consistem em substâncias não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intravenosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seringa
http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/solventes/
http://www.infoescola.com/quimica/querosene/
http://www.infoescola.com/quimica/acido-sulfurico/
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só com o aspecto, mas com alguma atividade farmacológica similar à da droga (por 

exemplo, lidocaína, benzocaína, cafeína, anfetaminas). Já os diluentes são 

substâncias sem quaisquer atividades farmacológicas.  

Em resumo, a merla é considerada a prima pobre do crack. É obtida 

através da mistura de folhas de produtos químicos cancerígenos como: querosene, 

acetona, clorofórmio, benzina e acido sulfúrico. A merla é o subproduto da cocaína, 

a espuma que desprende do processo de fermentação e é posta para secar e se 

transformar em uma pasta amarela (SANTOS, 2004).  

À cocaína são adicionados vários produtos a fim de que se ganhe peso e 

volume ao produto final. Potencializando seu grau de dependência e nocividade bem 

maior do que o produto original, se adicionam lactose, talco, bórax, laxantes ou 

quaisquer outros produtos semelhantes à cocaína e que não proporcionem efeitos 

colaterais perceptíveis e visuais.  

A composição química do crack é, portanto, estarrecedora. A partir da 

pasta base das folhas da coca acrescentam-se outros produtos altamente nocivos a 

qualquer ser vivo tais como o ácido sulfúrico, querosene, gasolina ou solvente e a 

cal virgem,  que ao serem processados e misturados se transformam numa pasta 

endurecida, homogênea e de cor branca caramelizada onde se concentra mais ou 

menos 50% de cocaína, ou seja, meio à meio, a cocaína com os outros produtos 

adicionados (ARCHIMEDES, 2010).  

Em sua composição química, quando aquecido a mais de 100ºC, o 

composto passa por um processo de decantação, em que as substâncias líquidas e 

sólidas são separadas. O resfriamento da porção sólida gera a pedra de crack, que 

concentra os princípios ativos da cocaína.  

Menções feitas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012c) ditas por 

Maldaner destacam que o crack, sendo produzido de maneira clandestina e sem 

qualquer tipo de controle, apresenta diferença no nível de pureza, que também pode 

conter outros tipos de substâncias tóxicas como cal, cimento, querosene, ácido 

sulfúrico, acetona, amônia e soda cáustica. A pureza vai depender do valor pago 

pela matéria-prima ao produtor. Se a cocaína for cara, é misturada com outras 

substâncias, para render mais. Se for de uma qualidade inferior, pouca coisa ou 

nada é adicionado. 
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Mediante o exposto nesse cenário de alterações e transformações físico- 

químicas, o crack não tem sua origem ligada a fins de cura ou medicinais, já nasceu 

como uma droga advinda da cocaína. A cocaína em forma de pasta misturada e não 

refinada dá origem ao crack. Essa droga se apresenta na forma de pequenas pedras 

brancas cristalizadas, cujo poder alucinógeno é mais potente do que o da cocaína. 

De acordo com Momm (2011) o crack é cinco a sete vezes mais potente e 

mais mortífero do que a cocaína. Possui um poder avassalador para desestruturar a 

personalidade, agindo em prazo muito curto e criando enorme dependência 

psicológica. O crack é a forma não salgada da cocaína isolada numa solução de 

água, depois de um tratamento de sal dissolvido em água com bicarbonato de sódio. 

Os pedaços grossos secos têm impurezas e também contêm bicarbonato, estes 

pedaços estouram ou racham.  

Malchy, Bungay e Johnson (2008) referem que o nome crack é derivado 

do ruído característico que é produzido pelas pedras quando estão sendo 

decompostas pelo fumo. Para Santos (2004) o nome deriva do verbo em ingles to 

crack, que significa quebrar, devido aos pequenos estalidos produzidos pelos cristais 

das pedras ao serem queimadas, como se quebrassem. 

Os efeitos devastadores que o crack traz apresentam um grande 

potencial de dependência e a chamada tolerância zero, ou seja, seu poder de fissura 

que é bastante elevado faz com que o significado de dependência tome uma nova 

vertente mais forte. O seu consumo seja esporádico ou experimental, tem um único 

fim: o consumo indiscriminado, causando  dependência imediata e dando a ideia de 

continuidade.  

Para Cardoso, Cristino e Carajoinas (2011), os indivíduos passam 

inicialmente por uma fase de uso de crack, alguns deles evoluem posteriormente 

para o estágio de abuso e, finalmente, tornam-se dependentes. Sendo assim, as 

classificações atuais de distúrbios provocados pelo crack fornecem critérios para 

diagnóstico único, ou seja, se caracterizam em abuso, uso nocivo, causando total 

dependência e vulnerabilidade. 

 Portanto, o crack é uma derivação recente da cocaína que tem se tornado 

acessível em nosso meio. Oliveira (2008) destaca que há necessidade de 

exploração e descrição em profundidade das estratégias que parecem regular e 
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permitir o uso do crack por longo tempo. Malchy, Bungay e Johnson (2008) 

mencionam que há deficiência na compreensão das práticas e dinâmicas sociais 

relacionadas ao crack, especialmente, entre usuários de longo tempo.  

Segundo Malot (2004) o crack é uma apresentação mais barata porque 

há pouca quantidade de cocaína nas pedras. O tempo para início de ação do crack é 

aproximadamente de 10 segundos e o tempo de duração são de 5 minutos, age por 

menos tempo do que a cocaína inalada, mas como inicia muito mais rapidamente e 

mais intensamente, há uma espécie de compensação psicológica pelo efeito.  

Malot (2004) ainda destaca que o crack não é uma droga nova, mas uma 

nova via de administração da cocaína. Isto faz diferença quanto à rapidez de ação e 

por motivos operacionais, pois seu baixo custo torna-a atraente para o consumo. A 

volatilização (transformação em vapor) da cocaína permite que seja fumada e por 

ser barato, alcança classes econômicas antes não atingidas pelo alto custo da 

cocaína em pó. 

Na prática, lidar com a problemática decorrente do uso abusivo de crack 

está desvinculado de um planejamento maior de saúde pública, que ainda visa 

apenas desintoxicar o indivíduo, com encaminhamentos prejudicados pela rede 

assistencial face à demanda. Para Soalheiro (2009), em face de uma droga de tão 

grande alcance, as estratégias já conhecidas não se apresentam efetivas 

isoladamente, seja no âmbito coletivo – devido à insuficiência do aparato 

governamental – seja no âmbito individual, devido à falta de uma abordagem clínica 

resolutiva, razão pela qual emergiu a necessidade de um trabalho intersetorial em 

rede, entendido como as articulações das redes de saúde, assistência social, 

educação e segurança pública, dentre outras. 

Olivenstein (1982) alerta que não é possível combater as drogas apenas 

colocando policiais à procura de usuários e traficantes, mais sim, envolver a 

sociedade como um todo e questionar-se: que fenômeno é esse? O que é curar um 

toxicômano? Ou ainda, radicalizando a reflexão sobre a própria sociedade em que 

vivemos: curar para quê?  

Soalheiro (2009) menciona que a multicausalidade relacionada ao 

consumo de drogas exige o acesso e a articulação de diversas políticas públicas e 

que não há um tratamento único que abarque as características multidimensionais 
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das adições. A atenção ao dependente precisa ser direcionada às diversas áreas 

afetadas, tais como, social, familiar, física, mental, questões legais, qualidade de 

vida e, especialmente, as estratégias de prevenção de recaída. A abordagem 

dessas questões é tão importante quanto ao que se dirige ao combate do consumo 

de drogas. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE ATENÇÃO EM SAÚDE PARA USUÁRIOS DE 

CRACK 

A realidade contemporânea tem colocado novos desafios no modo como 

temas polêmicos têm sido habitualmente abordados, especialmente, no campo da 

saúde. Este é o caso da temática de álcool e outras drogas, em especial, o crack, 

que exige ações não apenas clínicas, mas também, articuladas por diferentes 

saberes e aportes teórico-técnicos de âmbito coletivo e social.  

A questão do uso abusivo e/ou dependência tem sido abordada por uma 

ótica predominantemente psiquiátrica ou médica (BRASIL, 2003d). No entanto, as 

implicações sociais, psicológicas, econômicas e políticas são evidentes, e devem ser 

consideradas na compreensão global do problema. Cabe ainda destacar que o tema 

vem sendo associado à criminalidade e práticas antissociais e à oferta de 

“tratamentos” inspirados em modelos de exclusão de usuários do convívio social, 

sendo a consideração desse aspecto crucial para que não retrocedamos às 

conquistas do processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira.  

A produção de novas formas de lidar com a problemática do álcool e 

drogas não ocorre somente por leis, planos ou propostas, e sim pela sua 

implementação, exercício e avaliação no cotidiano dos serviços, práticas e 

instituições, com a definição sistematizada de responsabilidades para cada esfera 

governamental (BRASIL, 2003b). 

No campo da política de atenção integral em álcool e outras drogas no 

Brasil, observa-se que o tema tem sido tratado de modo pontual com esforços de 

setores e grupos, preocupados com o aumento exponencial do problema do uso 

abusivo de álcool e outras drogas, muito embora o Ministério da Saúde defina de 

modo integral e articulado o desafio de prevenir, tratar e reabilitar os usuários de 
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álcool e outras drogas como um problema de saúde pública. Essa decisão atende às 

propostas que foram enfaticamente recomendadas já na III Conferência Nacional de 

Saúde Mental em dezembro de 2001 (BRASIL, 2002).  

Essa conferência destacou uma abordagem sobre a dependência 

química, na qual enfatiza-se a necessidade de estruturação e fortalecimento de uma 

rede de assistência centrada na atenção comunitária e associada a outros serviços 

de saúde e sociais. 

 Ressalta-se que a oferta de cuidados às pessoas que apresentem 

problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas, dentre elas, o crack, deve 

ser baseada em dispositivos extra-hospitalares de atenção à saúde, devidamente 

articulados à rede CAPS, como também a outros dispositivos de saúde e sociais da 

rede psicossocial. 

Segundo o Ministério da Saúde tais dispositivos devem fazer uso 

deliberado e eficaz dos conceitos de território e rede, bem como da lógica ampliada 

de redução de danos, realizando uma procura ativa e sistemática das necessidades 

a serem atendidas, de forma integrada ao meio cultural e à comunidade em que os 

usuários de drogas estão inseridos de acordo com os princípios da RPb (BRASIL, 

2003a). 

De acordo com Melo Júnior (2011) a política de redução de danos 

compreende a aplicação conjunta da clínica ampliada, da transversalidade, da co-

responsabilização e da cooperação entre serviços e atores sociais envolvidos no 

processo de abordagem e tratamento do uso/abuso de drogas. 

Nove anos após a III Conferência Nacional de Saúde Mental, aconteceu 

em 2010 a IV Conferência Nacional de Saúde Mental-Intersetorial, que ratifica o 

enfrentamento da problemática do uso e abuso de álcool e outras drogas com 

implantação e desenvolvimento, nos três níveis de atenção, com políticas públicas 

intersetoriais, em consonância com as diretrizes da RPb, do SUS, do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 

e do Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. De modo 

especial, implica em estabelecer efetivamente a estratégia de redução de danos 

como política pública de saúde e, expandir em todo território nacional a rede de 
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cuidados em saúde mental para os usuários de álcool e outras drogas, garantindo 

de forma irrestrita o direito à saúde e a uma melhor qualidade de vida (BRASIL, 

2010a). 

Outro aspecto importante da problemática é perceber e avaliar a 

produção, comercialização e o consumo de drogas nas várias interfaces da vida 

social, tais como, a família, o trabalho, o trânsito, a disseminação de doenças (como 

por exemplo, o HIV) entre os usuários de drogas, seus parceiros e a sociedade em 

geral, assim como, o aumento correlato da violência urbana e doméstica e a 

corrupção de instituições. 

Seguindo tendência observada no Brasil, a pesquisa sobre o perfil do 

consumo de drogas tem privilegiado grupos populacionais específicos, tais como, 

estudantes, usuários vinculados a centros de tratamento, condutores de veículos, 

acidentados de trânsito e vítimas de violência. Os resultados de estudos pontuais 

quanto à dependência química, apontam para a severidade dos problemas 

decorrentes do uso do crack (BRASIL,2008).  

Ribeiro et al. (2006) afirmam que os usuários de crack apresentam maior 

risco de morte do que a população em geral, tendo como uma das principais causas 

os homicídios. Esses autores sugerem que estudos futuros sobre usuários de crack 

devem analisar dados sociodemográficos que considerem a história do uso de 

drogas, assim como as influências culturais e econômicas dos usuários, com o 

objetivo de determinar prognósticos e construir novas estratégias para a abordagem 

desse grave problema de saúde e social. 

Conforme estimativa do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) o número de usuários de crack está em torno de 1,2 milhões e a 

idade média para início do uso da droga é de 13 anos. Especialistas dessa temática 

apontam que o país gasta de 0,5% a 1,3% do PIB com o combate e tratamento ao 

uso de droga (CIEGLINSKI, 2005).  

O Governo Federal por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD) e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci) lançou em 2009 um programa específico para prevenir o consumo de 

crack e suas consequências em cinco regiões metropolitanas que apresentam alta 
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prevalência dessa substância, a saber, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 

Salvador e Vitória (BRASIL, 2009).  

Destaca-se, portanto, a promoção de ações que contemplem a educação 

para a saúde, o tratamento, a pesquisa e o ensino, com vista a estabelecer amplo 

acesso de informação para toda a comunidade com relação às substâncias 

psicoativas. Sabendo-se que diversos fatores influenciam os resultados de 

diferentes programas terapêuticos, tais como, população atendida, estrutura da 

instituição, gravidade da dependência, vínculos familiares, dentre outros. Esses 

fatores devem ser considerados para a obtenção de bom êxito de um projeto 

terapêutico. 

No que tange à rede de atenção em saúde mental, área de concentração 

de abordagem terapêutica e acompanhamento de usuários de drogas, dentre elas, o 

crack, o perfil populacional dos municípios é um dos principais critérios para o 

planejamento e implantação de Centros de Atenção Psicossocial. O critério 

populacional, no entanto, deve ser compreendido como orientador para o 

planejamento das ações de saúde, porém, cabe ao desempenho do gestor local, 

articulado com as outras instâncias de gestão do SUS, definir os equipamentos que 

melhor respondem às demandas de saúde mental de seu município (RODRIGUES 

JUNIOR, 2007). 

Os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas (CAPS 

AD II) são serviços especializados no atendimento de pessoas que fazem uso 

prejudicial de álcool e outras drogas. São equipamentos previstos para cidades com 

mais de 200.000 habitantes e/ou municípios de fronteira, itinerante de rota de tráfico 

de drogas, ou ainda, com expressivos indicadores epidemiológicos de problemas 

relacionados. Funcionam durante os cinco dias úteis da semana, e têm capacidade 

para realizar o acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês. A equipe 

mínima prevista para o CAPS AD II é composta por 13 profissionais formando uma 

equipe de técnicos de nível médio e superior (BRASIL, 2004b). 

Cada usuário de CAPS deve ter um projeto terapêutico individual, isto é, 

um conjunto de atendimento que respeite a sua particularidade, que personalize o 

atendimento de cada pessoa na unidade e fora dela e proponha atividades durante a 

permanência diária no serviço, segundo suas necessidades. A depender do projeto 
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terapêutico do usuário do serviço, o CAPS poderá oferecer, conforme as 

determinações da Portaria GM 336/02 (BRASIL, 2004a):  

   Atendimento intensivo: trata-se de atendimento diário, oferecido 
quando a pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação 
de crise ou dificuldades intensas no convívio social e familiar, precisando de 
atenção contínua. Esse atendimento pode ser domiciliar, se necessário;  

   Atendimento semi-intensivo: nessa modalidade de atendimento, o 
usuário pode ser atendido até 12 dias no mês. Essa modalidade é oferecida 
quando o sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, 
melhorando as possibilidades de relacionamento, mas a pessoa ainda 
necessita de atenção direta da equipe para se estruturar e recuperar sua 
autonomia. Esse atendimento pode ser domiciliar, se necessário;  

   Atendimento não-intensivo: oferecido quando a pessoa não precisa 
de suporte contínuo da equipe para viver em seu território e realizar suas 
atividades na família e/ou no trabalho, podendo ser atendido até três dias no 
mês. Esse atendimento também pode ser domiciliar (BRASIL 2004a). 

 
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL,2010a), em alguns municípios 

do país vêm sendo implantados serviços de funcionamento 24h, 7 dias por semana, 

incluindo feriados, para usuários de álcool e outras drogas. Essa modalidade 

institucional vem ao encontro de uma demanda existente na rede de dispositivos de 

atenção contínua e cuidado integral. Da mesma forma que os CAPS III para 

transtornos mentais em geral, o dispositivo CAPS AD 24 horas deve dar cobertura a 

populações de pelo menos 200 mil habitantes. No entanto, deve-se salientar que o 

leito de um CAPS AD 24 horas tem objetivos diferentes de um leito de atenção 

integral em hospital geral. Entre estas diferenças pode-se citar: 

 

 Leitos de atenção integral em CAPS não constituem espaços que 
disponham da presença de médicos durante todo o terceiro período 
(noturno). Não é prevista uma estrutura que comporte emergências clínicas. 
Estão excluídos, portanto, destes leitos, usuários que apresentem quadros 
clínicos graves que os coloquem em risco de morte, devendo, neste caso, 
serem utilizados leitos de hospital geral. Como exemplo desta limitação 
pode-se citar usuários de crack que apresentam como comorbidade 
dependência grave à álcool, havendo o risco de desenvolver delirium 
tremens, assim, esse usuário deve ser tratado em leito de atenção integral 
em hospital geral;  

 O tempo de utilização do leito do CAPS AD 24h deve ser definido a 
partir de um projeto terapêutico individual, e, em geral, restrito ao período de 
7 dias corridos ou 10 intercalados em um período de 30 dias; 

 Os objetivos da utilização do acolhimento noturno devem incluir: 
prevenção à recaída, redução de danos, proteção em condições de riscos 
sociais e de extrema vulnerabilidade, tratamento de abstinências leves e 
abrigamento em caso de fissuras intensas; 



33 

 

 Ao contrário dos leitos de atenção integral em hospital geral, os leitos 
de CAPS AD 24h devem ser regulados pela própria equipe do serviço e não 
por uma central municipal ou regional de regulação (BRASIL, 2010a). 

 

Dentro da proposta dos projetos terapêuticos o CAPS AD deve realizar 

atenção regular aos usuários em crise e/ou fora da crise. Em casos de abandono de 

tratamento, deve ser realizada busca ativa em articulação com a atenção básica 

(BRASIL, 2010b). 

Os CAPS AD desenvolvem atividades que vão desde o atendimento 

individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até 

atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares (BRASIL 

2004b).  Por outro lado, reafirma-se que o maior mediador responsável pelo alcance 

de bom êxito no domínio e controle da dependência ou mesmo da abstinência é o 

próprio usuário de droga, que deve perceber-se como principal agente do processo 

de tratamento/acompanhamento e não como mero coadjuvante.  

Analisando o panorama epidemiológico atual, o Brasil apresenta 

significativo crescimento do consumo de substâncias psicoativas, especialmente, de 

álcool, cocaína, crack e, inalantes, entre outros, que se agrega à conjuntura de 

vulnerabilidade social, principalmente, de crianças, adolescentes e jovens. Ao 

enfrentamento dessa problemática o Ministério da Saúde através da Portaria nº 

2.841, de 20 de setembro de 2010, lança a proposta dos Centros de Atenção 

Psicossocial de Álcool e outras Drogas 24 horas, o CAPS AD III, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2010a). 

Reforça-se a necessidade de estruturação e fortalecimento de uma rede 

de assistência centrada na atenção comunitária associada à rede de serviços de 

saúde e sociais, que tenha ênfase na reabilitação e reinserção social dos seus 

usuários, considerando que a oferta de cuidados às pessoas que apresentem 

problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas deve ser baseada em 

dispositivos extra-hospitalares de atenção psicossocial, devidamente articulados à 

rede de atenção em saúde mental e ao restante da rede de saúde (BRASIL, 2003c). 
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3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPS AD DE CAMPINA GRANDE-PB 

 

  O CAPS AD Campina Grande é um serviço substitutivo de nível dois 

que, de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004b), funciona das 8 às 18 

horas, em dois turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar 

um terceiro turno funcionando até 21 horas e manter de dois a quatro leitos para 

desintoxicação e repouso. 

 Em Campina Grande-PB  o CAPS AD II é referência em atendimento 

especializado em situações de uso e abuso de álcool, crack e outras drogas 

buscando sistematizar conhecimentos e práticas de modo a participar na definição 

das políticas públicas relativas à dependência química. O serviço atende pessoas 

com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, licitas ou ilícitas, de 

ambos os sexos a partir dos doze anos de idade.  

       O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), é o serviço 

responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, 

para tanto, destaca-se a necessita de apoio conjunto com os CAPS AD no 

atendimento de adolescentes envolvidos no uso/abuso de substâncias psicoativas, 

especialmente, o crack, que vitimiza um número crescente de adolescentes no 

município. 

A proposta de trabalho do CAPS AD é pautada na promoção da 

reinserção social e familiar, objetivando a melhoria da qualidade de vida dos seus 

usuários através de estratégias de redução de danos. Vale destacar que, conforme 

informação local da rede CAPS, há proposta de transformação do CAPS AD II 

existente para um CAPS AD III (24 horas) no município de Campina Grande-PB. 

                Conforme o Ministério da Saúde, as medidas educativas são a base do 

trabalho de prevenção em álcool e drogas e têm como objetivo modificar as atitudes 

do indivíduo e da coletividade. Quando se fala de medidas educativas, é preciso não 

confundir educação com informação. Embora educação inclua necessariamente 

informação, informar não é educar. Informar é transmitir conhecimentos, a educação 

visa o desenvolvimento pessoal do educando/assistido, portanto, a maneira de 

entender a prevenção dependerá da ideia que se tem a respeito das causas do 

problema do consumo de drogas (BRASIL, 2008). 
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Desde a inauguração do CAPS AD de Campina Grande-PB em 2005, a 

clientela atendida é constituída, primordialmente, de alcoolistas graves, com um 

longo passado etílico que, por mais de dez anos, apresentam alterações clínicas e 

psiquiátricas significativas bem como de adolescentes usuários de várias drogas e 

dependentes do tabaco.  

No entanto, essa clientela vem, gradativamente, modificando seu perfil 

inicial, isto é, dos alcoolistas graves atendidos no serviço, atualmente chega uma 

demanda cada vez mais crescente de adultos jovens de ambos os sexos, 

dependentes leves do álcool e fazendo concomitantemente uso de outras drogas, 

sobretudo, o crack, constituindo-se em um fator de impacto no lidar diário, assim 

como, novos aprendizados e desafios para a equipe de trabalho. 

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado no que se refere à 

dependência química têm importância fundamental no prognóstico referente, o que 

se amplia em uma perspectiva de prevenção e promoção da saúde, e se agrava ao 

constatarmos que, de uma forma geral, há despreparo significativo e desinformação 

das pessoas que lidam diretamente com o problema, sejam elas usuários, familiares, 

profissionais de saúde e/ou gestores. 

No que se refere aos gestores e profissionais de saúde, conforme o que 

foi percebido em práticas desenvolvidas, existem, na rede, diversos impedimentos 

para administrar, tratar, diagnosticar, prestar assistência ou mesmo encaminhar as 

pessoas que apresentam complicações clínicas ou psíquicas decorrentes da 

dependência química. Em geral, a gestão e os trabalhadores de saúde apresentam 

déficit de conhecimentos sobre a variedade de apresentações sintomáticas geradas 

pela dependência, bem como, de meios para auxiliar o seu diagnóstico. 

Deve-se considerar que a não compreensão desse fenômeno 

desencadeia a resistência frequentemente apresentada pelos usuários dos serviços, 

provocando por sua vez, respostas pouco acolhedoras de profissionais.  

A discussão presente baseia-se na realidade encontrada no que concerne 

aos envolvidos com a problemática das drogas, sejam elas as mais acessíveis 

como, por exemplo, o álcool que, a  princípio, o usuário inicia o seu uso de forma 

grupal devido ao desejo de ser aceito e estimulado socialmente. Tal fato pode 



36 

 

acarretar o abuso do próprio álcool e/ou de outras substâncias psicoativas e levá-lo 

a transtornos associados. 

Em se tratando do cuidado em saúde mental, pode-se afirmar que o 

município de Campina Grande-PB é referência conforme os parâmetros nacionais, 

devido à diversidade de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico oferecidos. No 

tocante ao tratamento/acompanhamento territorial para usuários de substâncias 

psicoativas, desde o início dos anos 2005 existe um CAPS AD II prestando 

assistência de segunda à sexta-feira, manhã e tarde, a uma média de 50 usuários 

por dia, contudo, não se tem estudos aprofundados que demonstrem a importância 

desse serviço para a redução de danos e a reinserção social dos usuários de drogas 

que vêm sendo atendidos.  

Existe atualmente no Brasil uma preocupação em estudar o perfil da 

população usuária de crack que acessa os serviços de saúde (FERREIRA, 2003). 

Esse autor destaca que usuários de crack estão mais expostos a situações de 

violência, o que sugere maior vulnerabilidade e aumento de fatores de risco para a 

saúde dessa população. 

Devido o aumento do uso de crack aliado a pouca eficácia de modelos 

tradicionais de tratamento, faz-se necessário investigar os vários aspectos dessa 

problemática na busca por esclarecimentos que possam complementar e/ou suprir 

as carências existentes através de enfrentamento e propostas de abordagem. 

Apesar dos riscos e dificuldades que se impõem, a necessidade de partilhar 

algumas buscas e reflexões acerca da dependência do crack pode revelar-se como 

um empreendimento desafiador e instigante para conquistas de resolubilidade do 

SUS. Assim, considera-se que a busca pelo conhecimento sobre desistência do 

tratamento no Centro de Atenção Psicossocial em Campina Grande/PB, terá 

importância para a análise quanto à efetividade de formas de abordagem e 

tratamento de usuários de crack no cenário local. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

O marco teórico para o suporte da análise da presente pesquisa foi o 

enfoque histórico-dialético que conforme Triviños (1987), busca a essência da 

realidade com a análise de causas e consequências do fato pesquisado, suas 

contradições, suas relações e qualidades. Nesse sentido, imagina-se o ser humano 

como ser histórico-social, a realidade como dinâmica, o indivíduo e a sociedade 

como termos de uma contradição que reflete a implicação de sujeitos e processos 

sociais.  

Cordeiro (1999) refere que a “razão dialética” procede por unidade e 

oposição dos contrários. A “contradição” sendo o pensamento que se realiza através 

da exploração da dinâmica histórica e social dos acontecimentos. 

Minayo (2004) refere que o aspecto histórico permite a exploração de um 

fenômeno a partir da compreensão do cotidiano, e a dialética traz um caráter crítico 

ao analisar a dissensão, a transformação e os macroprocessos, sendo capaz de 

proporcionar uma interpretação aproximada da realidade. 

Essa abordagem propõe o encontro dos dados empíricos dos fatos 

surgidos no transcorrer da pesquisa de campo, compreendendo-se a realidade em 

sua dinâmica de determinações no contexto sócio-histórico dos sujeitos. 

No delineamento operacional das categorias de análise classificamos e 

sistematizamos as informações colhidas, edificamos questionamentos à luz das 

políticas públicas e dos dispositivos de atenção aos usuários de crack e articulamos 

o movimento incessante do empírico (pesquisa de campo) com o teórico (literatura 

especializada) e vice versa, retroalimentando o discurso e a realidade do fenômeno 

investigado. 

Segundo Minayo (2004) a análise dialética busca compreender a 

realidade a partir de seu interior e na especialidade histórica e totalizante em que é 

produzida, valorizando-se o contexto sócio-histórico e captando-se a dinâmica e as 
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contradições dos processos sociais através de aspectos extradiscursivos e dos 

processos de tomadas de decisões.  

No que tange à problemática estudada, nota-se a relevância desse marco 

teórico ao elencarmos a revisão de literatura do uso/abuso de drogas, histórico e 

socialmente constituído, à luz de políticas públicas de saúde mental, dos avanços e 

recuos das perspectivas de cuidado, da intersetorialidade de ações e do cotidiano 

dos sujeitos implicados como profissionais ou como usuários dos serviços de saúde. 

Trata-se, portanto, de uma problemática eminentemente social, enraizada 

e/ou desvelada por acontecimentos que envolvem ações e contradições que 

buscamos investigar com base na fala de sujeitos sociais usuários de crack no 

município de Campina Grande-PB. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

4.2.1. Tipo de estudo 

 

A presente pesquisa é um estudo descritivo, exploratório, analítico, com 

abordagem qualitativa. Segundo Cervo e Bervian (1996) na pesquisa descritiva, o 

investigador observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

vivenciados por sujeitos e coletividades. Sua preocupação é descobrir a frequência 

com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros fenômenos, sua 

natureza e características. 

Gil (2002) relata que esse tipo de pesquisa é realizada através do contato 

do pesquisador com as fontes de coleta de dados, alcançando com isso maior 

familiaridade com o problema em análise.  

 

4.2.2. Instrumentos de coleta de informações 

O instrumento adotado para a coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada guiada por um roteiro contendo uma questão norteadora e quatro 

questões correlatas aos objetivos do estudo (APÊNDICE A). Conforme Lakatos e 
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Marconi (1999) a preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da 

pesquisa, requer tempo e exige alguns cuidados, devendo-se fazer um planejamento 

antes de sua realização, tendo em vista o objetivo a ser alcançado.  

Segundo Minayo (2004) essa técnica orienta um diálogo com um 

determinado propósito, que se caracteriza como promotor da abertura e do 

aprofundamento em uma comunicação.  

A entrevista semiestruturada é feita com perguntas abertas que 

possibilitam ao entrevistado expor suas opiniões sem condição rigidamente 

estabelecida.  

No presente estudo, o período das entrevistas variou entre 15 e 30 

minutos, respeitando-se a disponibilidade e a livre vontade dos sujeitos 

entrevistados em prosseguir ou encerrar o contato mais ou menos brevemente. 

Destaca-se que, devido à complexidade da temática abordada, ditos e interditos 

pessoais e/ou sociais contribuíram para a maior brevidade de algumas entrevistas 

em casos de sujeitos assustados pela abordagem sobre o uso de crack ou por 

contextos de cerceamento da liberdade desses sujeitos. 

As entrevistas foram realizadas individualmente com a permissão 

concedida pelos sujeitos para a gravação e transcrição das mesmas, após cada 

encontro para a finalidade do presente estudo, podendo o entrevistado requerer a 

conferência do que foi expresso (Anexo B). 

Utilizamos também, fontes secundárias, tais como, o banco informatizado 

de dados do CAPS AD de Campina Grande-PB (Apêndice B) que apresenta 

informações de vínculo dos usuários do serviço catalogadas a partir da sua 

implantação em 2005, tal instrumento proporcionou visualizar as informações de 

nome completo do usuário, último endereço, telefones, data do acolhimento 

(entrada), escolaridade, situação ocupacional, tipo de tratamento/acompanhamento 

(intensivo, semi-intensivo, não intensivo), situação (ligado ou desligado do serviço), 

tempo de vínculo ou tempo de abandono do vínculo, prontuário, sexo e 

especificação do CID aferido. Dessas informações, foram extraídos os dados 

referentes ao abandono do vínculo do usuário de crack com o serviço, para uso dos 

objetivos almejados,  



40 

 

 

4.2.3. Cenário da pesquisa 

Realizamos a presente pesquisa no CAPS AD de Campina Grande-PB 

(Anexo A), um serviço comunitário de saúde mental inserido na rede de atenção 

psicossocial do município. A coleta de campo foi realizada em 2012 e o período de 

delimitação do estudo compreendeu os anos de 2007 a 2011 (últimos cinco anos). O 

CAPS AD de Campina Grande-PB caracteriza-se como um CAPS II, portanto, com o 

funcionamento de segunda-feira a sexta-feira nos turnos matutino e vespertino. Na 

atualidade cogita-se a mudança desse serviço para um CAPS AD III (24h).  

Conforme o senso do IBGE (2010), o município de Campina Grande-PB 

localiza-se no interior do estado da Paraíba, no agreste paraibano, na parte oriental 

do Planalto da Borborema, na serra do Boturité/Bacamarte, que se estende do Piauí 

até a Bahia, a uma altitude média de 555 metros acima do nível do mar. É a maior 

cidade sem ser capital da região nordeste brasileira. A área do município abrange 

599,6 km², possui 383.941 habitantes. 

Conforme já foi esclarecido, atualmente, o município de Campina Grande 

possui sete CAPS, apresentando uma boa média por habitantes, ou seja: um CAPS 

para cada 54,8 mil habitantes. Dessa forma, a cidade supera o parâmetro nacional 

que é de um CAPS para cada 100 mil habitantes. No Brasil, apenas os estados da 

Paraíba e de Sergipe, possuem CAPS quantitativamente suficientes para atingir 

esse parâmetro do Ministério da Saúde (CAMPINA GRANDE..., 2010) no entanto, 

esse serviço foi tomado como cenário de referência do estudo, em busca de 

contribuir para a expressão qualitativa do cuidado para usuários de crack no âmbito 

brasileiro. 

 

 

4.2.4. Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa são usuários de crack com vínculo de 

tratamento/acompanhamento e que abandonaram o atendimento no CAPS AD de 

Campina Grande-PB no período de 2007 a 2011 (últimos cinco anos, uma vez que a 

pesquisa de campo foi realizada em 2012), perfazendo um universo total de 346 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacamarte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


41 

 

usuários cadastrados. Inicialmente trabalhou-se com a definição de 20% desse 

universo total, o que corresponde a 69 sujeitos. No entanto, conforme o critério de 

saturação na pesquisa qualitativa foram realizadas 21 entrevistas. 

De acordo com Minayo (2004) o critério de representatividade na 

pesquisa qualitativa não é alcançado pelo valor numérico da amostra, mas sim pelo 

aparecimento e eloquência – convergências e divergências – das falas suscitadas 

acerca do fenômeno investigado.  

Segundo Strauss (2008), a saturação ou reincidência de informações dos 

dados permite o encerramento da busca, pois o "novo" que é revelado não 

acrescenta informação à investigação naquele momento. A saturação das 

informações coletadas autoriza a parada de inclusão de novos sujeitos na pesquisa, 

devido à redundância das informações.  

O critério de inclusão na amostra do estudo foi: ser usuário de crack com 

cadastro no CAPS AD de Campina Grande-PB no período de 2007 a 2011 e ter 

desistido do tratamento/acompanhamento há pelo menos oito meses o que 

caracteriza o abandono do vínculo e, ainda, ter endereço disponível para contato. Os 

critérios de exclusão foram: não ser usuário de crack; não ter cadastro no CAPS AD 

de Campina Grande-PB no período de 2007 a 2011; ter cadastro, mas ser 

dependente de outras drogas que não seja o crack; ter tido cadastro, mas não ter 

endereço disponível para contato. 

O perfil dos sujeitos da pesquisa caracteriza-se por usuários de crack 

desistentes ao tratamento no CAPS AD, sendo que dos 21 entrevistados, quatro são 

do sexo feminino e dezessete do sexo masculino. A faixa etária alcançou uma média 

de 33 anos, sendo a maior idade de 47 anos e a menor idade de 19 anos. Os 

trechos citados das falas dos sujeitos foram identificados através da letra E de 

Entrevistado seguida de um número conforme a sucessão das entrevistas (E-1 a E-

21). As falas foram mapeadas, conforme a temática abordada e os objetivos da 

pesquisa; ao serem transcritas, (transcrevermos, abolimos) alguns vícios de 

linguagens ocorridos repetidamente foram abolidos.  

No tocante ao grau de instrução ou escolaridade, cinco entrevistados 

possuem nível fundamental incompleto, treze possuem ensino médio completo, dois 
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têm ensino médio incompleto e um possui nível superior incompleto.  No tocante à 

ocupação atual, oito estavam trabalhando, dez estavam desempregados, dois 

estavam dando continuidade aos estudos e um estava aposentado por invalidez.  

Ao tornar-se usuário de drogas, a pessoa torna-se severamente 

prejudicada, pois os efeitos orgânicos e psicológicos oriundos do uso de substâncias 

psicoativas podem se manifestar de forma onerosa socialmente, atingindo o 

ambiente familiar, de trabalho e escolar (quando estudante), determinando a perda 

de emprego e dificultando nova inserção profissional (COSTA 2001). 

 No que tange ao nível de atendimento no CAPS AD, nove entrevistados 

foram identificados em tratamento/acompanhamento intensivo, doze em nível semi-

intensivo e nenhum em nível não intensivo. O CAPS AD II trabalha na perspectiva 

de níveis diferenciados de cuidados, ou seja: o nível intensivo caracteriza-se por um 

tratamento/acompanhamento que exige a presença diária do usuário no serviço, o 

nível semi-intensivo exige a presença duas a três vezes por semana e o nível não-

intensivo exige a presença de até três vezes por mês.  

Ferri (1999) preocupou-se em descrever o “perfil típico” do usuário de 

crack que no seu estudo identificou a categorização de sujeitos de baixo poder 

aquisitivo, de baixa escolaridade e possuindo entre 20 e 40 anos de idade. Essa 

identificação não mudou a realidade do presente estudo, no entanto, convém 

lembrar que essa constatação reincidente não deve incorrer em preconceitos de 

qualquer natureza, mas sim, elucidar e guiar estratégias que otimizem a 

implementação de recursos pertinentes ao melhor acesso e resolubilidade de ações 

de cuidado junto às populações mais afetadas pela problemática do uso/abuso de 

drogas, especialmente, do crack. 

 

 

4.2.5. Método de análise das informações 

  

Na análise das informações colhidas, empregamos o método da história 

oral temática. Meihy (1996) descreve a história oral como um recurso usado para 

elaboração de documentos, arquivamento e estudos referentes à vida das pessoas. 

Sendo que a oralidade explorada visa ao entendimento de sujeitos inseridos em um 
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contexto social. A história oral permite a relação do sujeito com o coletivo, ampliando 

o campo de atuação da pesquisa.  

Minayo (2004) destaca que a análise, através da história oral temática, 

oportuniza a criação de núcleos de sentido evidenciados a partir dos temas que 

compõem a comunicação, cuja presença e frequência apresentam significado para o 

objetivo analítico do estudo.  

A análise temática abrange três etapas, a saber, 1. Pré-Análise: onde são 

determinadas as unidades de registro – palavras-chave ou frases – as unidades de 

contexto, os recortes, a forma de categorização e os conceitos teóricos gerais que 

orientarão a análise, levando-se em conta a questão central da pesquisa; 2. A 

Exploração do Material: consiste na transformação dos dados iniciais obtidos, 

objetivando a compreensão do texto a partir do seu núcleo de sentido, realizando-se 

a classificação e agregação dos dados; 3. O Tratamento dos Resultados Obtidos: 

onde ocorre a interpretação dos dados obtidos, já categorizados, correlacionando-os 

com o referencial teórico que fundamenta a pesquisa (MINAYO, 2004). 

Através da história oral temática, identificaram-se significados que 

emergiram a partir das falas dos sujeitos da pesquisa. Esse método mostrou-se 

apropriado, uma vez que norteou o processo de extração das categorias e 

subcategorias de análise do presente estudo, assim elencadas: CATEGORIA 1: 

Fatores de desistência do tratamento/acompanhamento no CAPS AD de Campina 

Grande-PB com as subcategorias 1.1. Desistências “por conta própria”, 1.2. Para 

assumir trabalho/emprego, 1.3. Em busca de “tratamento mais intensivo”, 1.4. 

Devido a recaída;  CATEGORIA 2: O tratamento/acompanhamento no CAPS AD 

com a subcategoria 2.1. A dependência do crack e o apoio da família como motivos 

que levavam a frequentar o CAPS AD; CATEGORIA 3:  Convívio com a 

dependência de crack sem tratamento/acompanhamento no CAPS AD com a 

subcategoria 3.1. Religiosidade como instrumento terapêutico. 

  

4.2.6. Aspectos Éticos   

No presente estudo, os aspectos éticos relativos à pesquisa, envolvendo 

seres humanos foram respeitados, conforme a Resolução N° 196, de 10 de Outubro 

de 1996 do Conselho Nacional de Saúde/MS (BRASIL, 1997).  
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O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através da 

Plataforma Brasil que, após análise, liberou o parecer de aprovação da pesquisa 

(Anexo B). 

No início da coleta de informações, por ocasião (no ato) das entrevistas, 

houve a comunicação e explicação aos sujeitos da pesquisa, sobre a natureza e os 

objetivos do estudo, a voluntariedade de participação (podendo desistir sem prejuízo 

para a sua pessoa), a garantia do sigilo da identidade e o anonimato das 

informações cedidas, além dos benefícios e a prevenção de danos previsíveis. 

Todas essas informações constam no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE – (APÊNDICE C) registrado em duas vias, sendo entregue uma ao 

entrevistado e a outra arquivada pelo pesquisador.  

 

4.2.7. Peculiaridades da pesquisa de campo do presente estudo 

 

A produção de conhecimento constitui-se por aproximações da realidade 

e conforme Minayo (2004) o produto final de uma pesquisa é sempre provisório e 

reflete um ponto de vista a respeito do objeto analisado. Convém relatar aqui alguns 

aspectos vivenciados na pesquisa de campo do presente estudo, dada a 

complexidade do objeto em análise. Destacam-se, especialmente, fragilidades 

encontradas para a localização de alguns sujeitos da pesquisa e potencialidades 

para o aperfeiçoamento do nível de resolubilidade dos CAPS AD. No que se refere 

às fragilidades, houve dificuldades de localização de sujeitos devido a receio, 

incerteza e violência envolvendo sujeitos e endereços de busca.   

O contato prévio por telefones fixos “residenciais” registrados em arquivo 

do CAPS AD, à época do cadastro dos usuários então afastados, facilitou a 

promoção das entrevistas em campo. Já os aparelhos móveis “celulares” 

registrados, em grande parte já não pertenciam mais aos usuários ou estavam 

desativados pela operadora; outros eram atendidos por pessoas que negavam o 

parentesco com a pessoa  procurada.  
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No desenvolver da pesquisa de campo os contatos telefônicos fixos e 

móveis foram revelando destinos trágicos dos usuários afastados do serviço, tais 

como, morte por assassinato, prisão, desaparecimento sem maiores explicações, 

desconhecimento do paradeiro, mudança para outros estados ou cidades, e/ou 

internações em instituições psiquiátricas ou filantrópicas para dependentes 

químicos.   

Independente do contexto trágico encontrado, entendeu-se como 

potencialidade do presente estudo, o favorecimento do conhecimento sobre a 

atualidade dos usuários que desistiram do tratamento/acompanhamento ofertado 

pelo CAPS AD. 

É importante mencionar que algumas entrevistas aconteceram em um 

contexto perturbador, onde familiares do usuário de crack encararam o pesquisador 

como “salvador da pátria”, que estava ali para resolver todos os problemas em que a 

o usuário de crack estava envolvido. 

A comunicação entre os familiares e o usuário drogadicto é um aspecto 

complexo e importante da problemática. A maioria dos familiares espera aprender a 

lidar com o dependente e receber orientação profissional. Nesse sentido, há 

evidências da eficácia da terapia breve e grupal no sentido de adequar condutas, 

contribuindo para a melhora das relações e organizações do contexto familiar em 

dependência química (SASTRE; SILVA, 2009 apud FIGLIE; PILLION, 2001).  

Em geral, todos os envolvidos se negam a ver o problema, 

principalmente, o dependente, que justifica de várias maneiras seu comportamento 

diferenciado e antissocial (CARDELLI, 2010). É comum encontrar-se depoimento de 

que não se é dependente de nada, apenas “faço uso porque gosto e quando for à 

hora eu deixo (...)”. 

Em outros casos de entrevistas do presente estudo, o usuário de crack 

após ter conhecimento de que se tratava da construção de um trabalho acadêmico, 

referia não ter “nada a ver com isso e que procure outro otário para participar (...)”. 

Enfim, o andamento da pesquisa apontou situações corriqueiras de envolvimento 

dos usuários com tráfico, homicídios, latrocínio, marginalização, marcas de dor e de 

desolação moral.  
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A associação, com números crescentes de criminalidade, tem preocupado 

profissionais e autoridades em todo o país. O índice de mortalidade e o uso de 

crack, não estão diretamente associados, na maioria das vezes os óbitos estão 

diretamente relacionados ao tráfico e não aos danos causados pela droga 

(KESSLER; PECHANSKY, 2008).  

Para Guimarães et al. (2008), a ansiedade, a depressão e a fissura são 

as causas mais prováveis para o envolvimento com atos criminosos entre os 

dependentes de crack. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012b) alerta que o usuário de crack 

também pode experimentar alucinações, sensações de perseguição, paranóia e 

episódios de ansiedade que podem culminar em ataques de pânico, depressão, 

isolamento e conflitos familiares. O humor do usuário pode ficar desequilibrado em 

função do uso ou da falta do uso da droga, alternando entre estados de apatia e 

agitação. 

Em uma entrevista, vivenciou-se a situação em que a usuária alegou ter 

feito uso do crack naquele instante, pois estava muito triste, então a entrevista foi 

remarcada para cinco dias após aquele contato, quando voltamos no dia agendado 

a mãe da usuária informou que ela cometera suicídio por enforcamento há três dias. 

De acordo com Olivenstein (1988) a súbita interrupção da vida pelo 

suicídio está seriamente inserida na dependência-química. Suicidar-se é uma 

maneira de alguém confessar que foi ultrapassado pela vida, que não pode 

compreendê-la. Ou então que não consegue realizar a vida idealizada. Como pode-

se observar, o suicídio está estreitamente ligado a um sentido de vida; na ausência 

desse sentido pode tornar-se uma missão impossível continuar vivo.  

Outra situação encontrada foi quando, chegando ao endereço registrado 

do usuário, o lugar pertencia a um parente próximo e não residente no local. No ato 

dessa visita, foi concedido o novo endereço do usuário de crack; chegando a essa 

nova localidade sua companheira informou que ele não se encontrava no momento. 

Foi explicada a natureza da visita, a necessidade de (de que gostaria)  conversar 

com ele pessoalmente e marcou-se novo encontro para o outro dia pela manhã. Ao 

chegar ao local a mesma resposta foi obtida. Outro encontro foi remarcado para o 
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dia seguinte, porém o usuário não se encontrava, e assim se fez por mais duas 

vezes, sempre com as mesmas respostas.  Ao fim da última abordagem, um vizinho 

confidenciou que a pessoa estava escondida dentro de casa, porque estava sendo 

procurada pela polícia e por bandidos e “que não botava os pés fora de casa há 

tempos” e ainda perguntou se sabíamos que ele era usuário de crack. 

Outro ponto que merece destaque são os usuários que moram em áreas 

de risco na “rota do tráfico”, nesses casos as consequências são agravadas ainda 

mais, pois se exige que as regras do tráfico sejam seguidas rigorosamente. Segundo 

Ribeiro, Sanchez e Nappo (2010) o fato dessas estratégias – regras do tráfico – 

terem se concolidado dentro da própria cultura do crack e serem desenvolvidas 

pelos próprios consumidores, parece ter facilitado sua absorção e “naturalidade”.  

A relação entre tráfico e usuário de crack foi vivenciada pelo pesquisador, 

quando, por ocasião da busca de um sujeito da pesquisa, chegando próximo ao 

endereço registrado, dois indivíduos que incorporavam as “autoridades da região”, 

fizeram as seguintes indagações: “O que quer?” “Quem é você?” “Qual seu 

destino?” “Essa pessoa (o sujeito da pesquisa) está proibida de receber visitas 

mesmo em caso de doença”. “É melhor que o senhor volte daqui mesmo, se não vai 

sair daqui levado pelo IML (Instituto Médico Legal)”. 

Cumprir os códigos do tráfico dentro do território torna-se prioritário, 

podendo acarretar efeitos diversos e drásticos se não forem seguidas tais regras 

(RIBEIRO; SANCHEZ; NAPPO, 2010). 

Em outra busca da presente pesquisa, o irmão de um usuário de crack 

que (buscávamos) relatou sua morte por assassinato, explicando que além de 

usuário de crack, estava envolvido com o tráfico e fugiu para o Rio de Janeiro, lá se 

envolveu com criminosos e por “acerto de contas” foi queimado dentro de pneus, 

tipo de crime chamado entre os usuários de drogas de “micro-ondas”.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

CATEGORIA 1: Fatores de desistência do tratamento/acompanhamento no 

CAPS AD de Campina Grande-PB.  

Nesta primeira categoria de análise os motivos mais citados para a 

desistência do tratamento/acompanhamento no CAPS AD de Campina Grande-PB, 

foram agrupados Tais motivos apontaram para quatro aspectos predominantemente 

referidos divididos, então, em subcategorias, a saber: 1.1. Desistências “por conta 

própria”, 1.2. Para assumir trabalho/emprego, 1.3. Em busca de “tratamento mais 

intensivo”, 1.4. Devido à recaída.  

A seguir, as subcategorias que compõem a Categoria 1 do presente 

estudo. 

 

 

1.1. DESISTÊNCIAS “POR CONTA PRÓPRIA” 

No cenário da dependência química, linhas de enfrentamento institucional 

de assistência e a escolha, às vezes, pessoal de dependentes de crack surgem e 

necessitam ser respeitadas, mesmo levando em conta o enfoque funcional de 

prejuízos sociais e de saúde para o dependente de crack, até a variedade de 

entendimentos pessoais, com distintas necessidades, motivações, possibilidades 

e/ou restrições. 

Nos casos de abandono de pessoas dependentes de crack ao tratamento 

no CAPS AD de Campina Grande-PB, foi referido o direito de escolha dos próprios 

atos através de desistências nominadas “por conta própria”, dessa maneira, dar voz 

aos sujeitos envolvidos se faz imprescindível. 

 

Foi porque eu não quis ir mais mesmo (para o CAPS AD). E-1.  
  
Eu parei de ir por que... eu não tinha vontade de ir mais (para o CAPS AD). 
E-5. 
 
Estou bem! Sinto-me bem melhor agora, já não preciso mais (do CAPS AD). 
E-6. 
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A atenção a usuários de crack no âmbito do SUS está fundamentada nos 

referenciais de atenção em rede, acesso universal e intersetorialidade. A atenção 

em rede é o princípio que aponta para a necessidade de que diferentes dispositivos 

de atenção estejam articulados de forma complementar solidária e funcional, onde 

se busque garantir a continuidade da assistência BRASIL (2010a), porém, sem 

obrigatoriedade do usuário do serviço ao tratamento. 

Como premissa de uma abordagem territorial e de inclusão social o 

tratamento ofertado pelo CAPS AD não é obrigatório, o que exige uma compreensão 

de implicação pessoal no tratamento de saúde que os usuários do sistema não 

estão habituados. Assim, o número de usuários de crack que buscam o atendimento 

é elevado, porém, há uma parcela significativa que sequer aceita ou dá 

continuidade, especialmente, quando esse tratamento demanda a 

corresponsabilização cotidiana.  

 

Bom eu não sinto a necessidade mais de me tratar (no CAPS AD) e sobre 
uso de crack, estou trabalhando com NA (Narcóticos Anônimos). E-9. 
 

  

A linha de trabalho dos grupos denominados de Narcóticos Anônimos 

(NA) emprega como fonte principal de enfrentamento da drogadicção um recurso 

intitulado “programação 12 passos”. 

 

A programação é um livro onde a cada dia existe um texto onde a gente 
pode avaliar as nossas escolhas, o que aconteceu com a gente, o que 
aconteceu com as pessoas ao nosso redor, como a gente pode reparar 
isso, como a gente pode vencer o sentimento que fica entre outras coisas. 
E-9. 

 

Apesar de acenar para o exercício de reflexão do sujeito, percebe-se o 

viés diretivo dessa abordagem que determina a obediência “de um dia de cada vez” 

ao invés da implicação reflexiva, corresponsável e participativa requerida pelo 

tratamento no CAPS AD. 

Ressalta-se também que, em qualquer tipo de assistência terapêutica, o 

usuário do serviço necessita compreender aspectos básicos e fundamentais da sua 

participação para o alcance de resultados práticos, eficazes e satisfatórios. Não se  
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duvida da possível influência terapêutica dos encontros e da troca de experiências 

nas reuniões do NA, para algumas pessoas.  

É pertinente lembrar ainda que, na realidade, muitos usuários buscam 

tratamentos por motivos alheios à sua vontade, tornando a adesão ao 

acompanhamento comprometida. Dentre todos os dependentes de drogas que 

buscam tratamento, o usuário de cocaína e crack são os que possuem maiores 

índices de abandono. Conforme Caraciolo (2007) a aceitação, a motivação e a 

perseverança de cada sujeito influenciam no seu processo de adesão ao tratamento, 

assim como, a credibilidade na própria capacidade de tratamento, o conhecimento 

sobre a doença e a sua participação na definição do esquema terapêutico são 

fatores importantes que colaboram para a qualidade da adesão.  

 

Eu estava indo, tipo como se fosse assim obrigado, está entendendo? (...) 
Meu pai, assim lavou as mãos, ai resolvi não ir mais para o CAPS. E-8. 

 

Segundo Duailibi, Ribeiro e Laranjeira (2008) o usuário de crack parece 

estar mais propenso a abandonar o tratamento do que o usuário de cocaína 

intranasal, o que reforça a ideia de que os usuários de crack precisam de 

abordagens qualificadas, atuais e diversificadas de tratamento diferenciado de 

dependentes de outras substâncias psicoativas. 

A adesão à terapêutica também expõe como o usuário enxerga as 

recomendações dos profissionais dos serviços de saúde. Outros aspectos 

importantes que podem levar a não adesão ao tratamento e que, em geral, os 

usuários qualificam como abandono “por conta própria” são: relacionamento 

insatisfatório com a equipe multiprofissional do CAPS AD; a sensação de que não 

precisam mais do serviço; a localização/acesso do serviço; as condições 

socioeconômicas do usuário; regimes complexos de tratamento; interações 

medicamentosas e, por fim, o que se revela sucintamente como o desejo de não 

frequentar mais o serviço.  

 

Eu por livre e espontânea vontade parei de ir para o CAPS AD. E-8. 
 
Estava muito bem, estava melhor e já tinha melhorado das drogas. E-10. 
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No entanto, apesar das falas que referem um abandono espontâneo da 

frequência ao CAPS AD, fica a dúvida sobre quanto dessas espontâneas 

desistências não são tão espontâneas assim, uma vez que das múltiplas facetas que 

permeiam a problemática do usuário de crack, há envolvimentos que muitas vezes 

determinam o ir-e-vir dos sujeitos devido às rotas e “leis” do tráfico e consumo de 

drogas, como ficou atestado nas peculiaridades da busca de alguns sujeitos da 

presente pesquisa. 

Silveira (2001) diz que as evidências apontam que existem fatores 

preditivos de abandono do tratamento de usuários de crack, como por exemplo, a 

existência de problemas pessoais/legais/sociais, a perda dos pais quando muito 

jovens, o diagnóstico de transtorno mental na família e/ou transtorno por 

dependência de substâncias psicoativas. No entanto, os dependentes de crack, a 

exemplo de dependentes de outras substâncias psicoativas, ignoram ou não aceitam 

o controle que a dependência da droga desencadeia e acreditam ter a decisão sobre 

seus atos, como nas falas a seguir sobre o abandono do tratamento no CAPS AD. 

 

Meu tratamento estava em evolução de boa qualidade, eu não preciso mais 
frequentar o CAPS, certo! E-6. 
 
Não achei mais necessário frequentar o CAPS AD. E-9. 
 
Pela distância, talvez... não eu mesmo que desisti. E-12. 
 
Eu mesma que não fui mais. Desisti por minha própria vontade mesmo. E-
17. 

 

Tendo o abandono do tratamento referido como escolha “por conta 

própria” os sujeitos justificam sua forma de lidar com o problema, afastados de 

dispositivos de atenção à saúde. 

Sampaio (2011) alerta que o índice de evasão do tratamento de 

dependentes químicos é altíssimo e, cada vez que desistem e algum tempo depois 

retornam, o comprometimento orgânico é imenso. Esse autor declara que as 

políticas públicas de combate ao crack andam a passos curtos, enquanto o consumo 

da droga corre a passos largos.  
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1.2 PARA ASSUMIR TRABALHO/EMPREGO 

Essa subcategoria de análise sempre que referida pelos entrevistados é 

acompanhada de referência à família, seja como motivo primeiro – como provedor 

de filho, seja como força que impulsiona e apoia o engajamento do usuário de crack 

que ainda reside na casa dos pais. Segundo Orth (2005) o importante nas famílias é 

o auxílio de pessoas qualificadas, visto que representa a principal rede de apoio do 

dependente químico, tornando-o mais preparado para enfrentar a situação.  

Alves, Lima e Silva (2011) destacam que, no entanto, há um desafio, pois 

quando uma pessoa está usando drogas a relação familiar torna-se frágil e algumas 

vezes desgastada, reduzindo o diálogo e afeto que usualmente permeiam tais 

relações.  

A busca pela dignidade por meio do trabalho é uma busca de todo 

indivíduo, qualquer que seja o trabalho, braçal ou intelectual, esse pertencimento é 

histórico e socialmente importante no desenvolvimento e inserção social da pessoa, 

através desta forma de engajamento vislumbra-se dignidade pela valorização de 

responsabilidades, delineando uma representação de ocupação e honestidade não 

apenas para os outros, mas, sobretudo, para si próprio. 

 

Eu não abandonei (o tratamento no CAPS AD), eu parei porque eu tive que 
trabalhar por causa do meu filho pequeno (...) aí me afastei (do CAPS AD) 
para voltar a trabalhar. E-15. 

 

 Os motivos que levam os usuários de crack a se afastarem do CAPS 

AD são diversificados e as singularidades são distintas a cada um, embora tenha em 

vista uma melhor qualidade de vida, o usuário vai à busca do trabalho e vem com o 

passar do tempo, amadurecer pessoalmente e profissionalmente, ampliando sua 

individualidade e definindo intimamente preceitos de moral e de ética que caracteriza 

seu sentimento de dignidade. 

 

Eu não abandonei (o tratamento no CAPS AD), eu tive que trabalhar para 
conseguir minhas coisas, (...) conquistar de novo, a minha responsabilidade, 
o meu trabalho, (...) não posso recuar de novo! E-13. 
 
Eu arrumei um emprego (...) e fui  trabalhar (...), aí eu tive de sair do CAPS. 
A minha saída de lá foi por isso, pelo emprego que arrumei. E-21. 
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O dependente de drogas tem a expectativa de se tornar um sujeito 

incluído na esfera social através da mudança de seu estilo de vida, desenvolvendo-

se nas diversas dimensões do ser humano e tornando-se um ser autônomo, capaz 

de realizar um projeto de vida construtivo, estando bem consigo e com os outros, 

sem o uso/abuso de drogas (QUEIROZ et al., 2008).  

Assis (2012) destaca que o trabalho é um fator importante na construção 

da dignidade humana, pois sem ele seria impossível o desenvolvimento de 

habilidades físicas e psíquicas do ''eu'' de cada um no processo de formação e 

participação na vida social. 

 

 

1.3. EM BUSCA DE “TRATAMENTO MAIS INTENSIVO”  

Na atualidade, a internação psiquiátrica deve compor o último recurso 

terapêutico, no entanto, ainda há forte presença dessa prática tanto no imaginário 

coletivo em geral quanto em abordagens de enfrentamento da problemática de 

saúde mental, álcool e drogas. 

Vários sujeitos do presente estudo, embora qualifiquem o tempo que 

estiveram vinculados ao CAPS AD como um tratamento importante em suas vidas, 

almejaram voluntariamente ou por influência da família “tratamentos mais 

intensivos”, o que os fez procurar internações como a esperança de deixarem o 

uso/abuso de drogas. 

Esse cenário é agravado pela proporção intersetorial da problemática que 

além do setor saúde, envolve os setores judicial, de segurança e de assistência 

social. Especificamente no âmbito da psiquiatria/saúde mental, tem-se a polêmica 

em torno do caráter, em geral, não laico e não científico de centros de 

recuperação/internação ou comunidades terapêuticas para tratamento de usuários 

de drogas atreladas em muitos casos a abordagens segregatórias, punitivas, de viés 

religioso e vinculação lucrativa. 

No transcorrer das entrevistas, avaliando os motivos que levaram a 

desistência em frequentar o CAPS AD, a busca da modalidade voluntária para 

internação e isolamento aparece como uma fala marcante citada por usuários e 
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recomendada por familiares como uma fórmula mágica para se conseguir a 

libertação do crack, tendo em vista a esperança, nem sempre alcançada, de um 

cuidado mais intensivo.  

 

Apenas uma oportunidade que apareceu, minha família me indicou para 
fazer o tratamento interno numa casa de recuperação. E-3. 
 
O que me levou a desistir foi porque eu arrumei um centro de recuperação. 
Meu pai me levou, estava sabendo dessa informação que estavam 
buscando uns jovens assim que estavam se drogando demais, acabando 
com a vida e sem saber para onde ir, aí teve a única solução foi lá. E-4. 
 
Na verdade eu, eu não abandonei. Eu saí porque eu achei necessário um 
internamento intensivo porque lá eu passava o dia, mas à noite eu tinha a 
liberdade de ir pra casa e essa liberdade de ir pra casa me deixava muito 
vulnerável. Então eu decidi por um internamento intensivo, por isso que aí 
eu saí de lá e fui para o centro de recuperação. E-11. 

Eu acho que foi... eu imagino assim que é a maneira, que deixa a gente um 
pouco desligado. Aquela maneira de ir quando quiser, uma coisa que não é 
muito fechada. O estímulo é pouco, não estimula mesmo não. Precisa 
alguma coisa a mais pra que estimule a gente, que dê mais alguma força 
estimulante. Porque quando a gente tá na droga não tem força nenhuma. 
Então (...) nem só palavra resolve. E-14. 

 

O critério para uma internação é ser terapêutica, mas a rede de atenção 

precisa ter opções. Historicamente, constata-se que a opção não pode ser apenas o 

hospital, mas também não pode ser apenas o CAPS isoladamente (CRUZ, 2010). 

Nota-se ainda nas falas supracitadas que os fundamentos de 

territorialização e clínica ampliada do CAPS, embora, no que se refere ao uso de 

crack torne o sujeito vulnerável aos estímulos da sociedade é mal compreendido por 

usuários e familiares apenas como exposição ao uso/abuso de drogas, perdendo-se 

a prerrogativa de corresponsabilização do cuidado que deve ser construído e 

partilhado por todos os envolvidos. Prefere-se apostar em um modelo de asilamento 

e suposta abstinência forçada e temporária, o que também historicamente não tem 

contribuído para uma transformação real e saudável da problemática das drogas.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2003d), um dos primeiros 

passos para o processo de atenção integral e reinserção social é evitar o isolamento 

do usuário. É uma aposta ilusória, desastrosa para serviços públicos e rentável para 

serviços privados, creditar à internação a solução do problema, uma vez que a 
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desintoxicação exaltada como fonte da terapêutica de serviços de internação é só 

uma parte do tratamento.  

Para alguns usuários de crack a desistência do tratamento no CAPS AD 

foi motivada pela inexistência de internação no dispositivo do tipo CAPS AD II, 

quando de forma imediatista, desesperada e redentora buscam a internação como 

resposta. Isso reflete a complexidade intersetorial da problemática do uso/abuso de 

drogas e a influência do modelo proibicionista de abordagem. 

 

É porque fui internado (...), para passar um tempo lá. E-2. 
 
Não foi desistência, apenas opção de escolha, fui para um centro de 
recuperação. E-3. 
 
Não desisti, foi porque consegui tratamento no centro de recuperação (...) 
foi lá que me tratei, me recuperei, pronto, aí entreguei a minha vida a Deus. 
E-4. 
 
Eu fui para um centro de recuperação, minha opção. E-13. 

 

Segundo Zago (2009) a carência de estudos brasileiros enfocando a 

continuidade do cuidado se torna ainda mais preocupante, uma vez que as novas 

intervenções em saúde mental, álcool e drogas no nosso país ainda estão em fase 

de aprimoramento.  

No Brasil, são escassos os estudos sobre adesão ao tratamento com 

usuários dos CAPS (MELO; GUIMARÃES, 2005). Diante de tais fatos, torna-se 

imprescindível não só analisar a efetividade dos serviços em manter a continuidade 

do cuidado, como também conhecer a clientela atendida para melhor adequar-se às 

necessidades reais vivenciadas, especialmente, no caso de drogadicção.   

Muitos usuários não retornam para o atendimento em saúde mental ou 

abandonam prematuramente a psicoterapia, sendo que a maioria dos casos de 

desistência acaba solicitando retorno de atendimento, necessitando reiniciar o 

processo diagnóstico e de encaminhamentos (GOLDENBERG, 2002). 

As falas dos entrevistados também apontam para a necessidade de 

avaliação do atendimento do CAPS AD e reforçam a importância de um 

acompanhamento mais próximo dos usuários que não comparecem ao tratamento 

regularmente agendado em seu projeto terapêutico.   
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De acordo com Ribeiro e Heckert (2005) na cidade de Juiz de Fora-MG, 

algumas iniciativas nesse sentido já estão em discussão, entre as quais se ressalta 

a criação de Grupos de Apoio Psicossocial (GAPS) em Unidades Básicas de Saúde, 

que visam, entre outros objetivos, melhorar a adesão dos usuários de drogas ao 

tratamento em saúde mental. 

Ainda diante dos relatos de busca de internamento voluntário nos 

questionamos sobre a oferta de tratamento/acompanhamento apropriado para a 

dependência de crack. 

A atenção a usuários de crack no âmbito do SUS está fundamentada nos 

referenciais de atenção em rede, acesso universal e intersetorialidade. A atenção 

em rede é o princípio que aponta para a necessidade de que diferentes dispositivos 

de atenção estejam articulados de forma complementar, solidária e funcional, onde 

se busque garantir a continuidade da assistência (BRASIL, 2010).   

A cidade de Campina Grande-PB, embora, apareça no cenário nacional 

como uma cidade com uma oferta satisfatória de serviços de saúde mental e, muito 

embora, o CAPS AD seja um serviço comunitário de referência na problemática de 

tratamento/acompanhamento de drogas, dentre elas, o crack, até o momento não 

dispõe de uma rede completa para a dependência química e ainda necessita contar 

com vagas por meio de convênios com instituições de internação de cidades 

circunvizinhas. 

Jatobá, Calheiros e Lins Junior (2012) referem que, em geral, em centros 

de recuperação contribui-se para o resgate da espiritualidade perdida com a atitude 

individualista do uso indiscriminado de drogas. 

No entanto, resta o questionamento sobre as formas de enfrentamento 

desses estabelecimentos sobre a dependência e a abstinência, e sobre a 

resolubilidade desses tratamentos a médio e longo prazo.  

O  Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, com o 

slogan “Crack, é Possível Vencer” prevê o desenvolvimento de estratégias de 

cuidado em três eixos, a saber: prevenção, cuidado, autoridade. Um dos pontos 

mais polêmicos desse Plano de ação é a possibilidade de convênio com as 

chamadas Comunidades Terapêuticas (CÁTIA; JÚNIA, 2012), serviços 

http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack/home?utm_source=MDS&utm_medium=referral&utm_term=crack&utm_content=banner_home&utm_campaign=Enfrentando.O.Crack
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historicamente identificados com uma frágil resposta de terapêutica aplicada, com 

forte vinculação ao viés de orientação religiosa, e, em casos mais graves vinculados 

exclusivamente a interesses de lucro sem finalidade terapêutica. 

Talvez, uma das maiores justificativas atuais para a internação seja o 

fenômeno social gerado com o advento do crack e sua popularização rápida. No 

entanto, tal regime de tratamento/acompanhamento não pode ser confundido com 

isolamento social, tendo em vista a existência de outros dispositivos nos demais 

serviços da rede de atenção, atuantes na promoção de cuidados em situações de 

dependência química.  

Sendo assim, nem a internação voluntária, nem tão pouco a internação 

compulsória são respostas inquestionáveis frente à magnitude do problema. É 

preciso analisar cada caso. Eventualmente, os usuários de drogas pesadas 

representam um grande risco para a sua vida e de seus familiares. Nesse caso, 

segundo Telles (2012), a internação compulsória é recomendada, mas não pode ser 

confundida com um processo autoritário e generalista de segregação.  

 

 

1.4. DEVIDO À RECAÍDA 

Podemos verificar, por meio dos relatos abaixo, momentos em que o 

usuário fica desacreditado do tratamento, o que contribui para que não participe das 

atividades rotineiras do serviço, pois nesse caso é priorizado o direito à escolha de ir 

e vir, e desejar estar presente faz parte do projeto terapêutico do CAPS, sobretudo 

através de formas sociabilizastes de tratamento, respeitando o usuário de modo que 

ele possa circular pela cidade sem sofrer qualquer tipo de preconceito que o denigra 

perante a sociedade. 

 Os usuários entrevistados demonstram clareza quanto ao regime de 

tratamento existente no CAPS AD, porém, para alguns a liberdade do CAPS AD é 

percebida como vulnerabilidade à recaída:  

 

Eu passava o dia (no CAPS AD), mas à noite eu tinha a liberdade de ir para 
casa e essa liberdade me deixava muito vulnerável. E-11. 
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Eu imagino assim que é a maneira, que deixa a gente um pouco desligado 
(...) aquela maneira de ir quando quiser uma coisa que não é muito fechada. 
Porque quando a gente tá na droga a gente não tem força nenhuma. Então 
(...) nem só palavra resolve. E-14. 

 

 Vale ressaltar que no CAPS AD, a exemplo do modelo de atenção 

psicossocial, “a liberdade é terapêutica”, tratar significa aumentar o grau de 

liberdade, de corresponsabilidade daquele que está se tratando. Implica, por outro 

lado, o estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também passam a ser 

corresponsáveis pelos caminhos a serem construídos na vida dos usuários, pelas 

vidas que interagem com a equipe (BRASIL, 2004c). 

 Durante o tratamento para abandonar o uso do crack, as recaídas são 

consideradas comuns. Qualquer pretexto, como encontrar um amigo ou tomar uma 

cerveja tornam o desejo incontrolável, e assim começa tudo de novo (MAGALHÃES, 

2009). 

Eu na verdade (...), eu todos os dias eu penso nisso! Todos os dias eu 
penso nisso e vou pensar o resto da minha vida, porque isso não é coisa 
que sai da mente. Isso é uma coisa que vai viver constantemente na minha 
cabeça, mas a minha determinação é que vai dizer se eu caio ou se eu não 
caio. Então eu... a minha pretensão é não cair mais! E eu insisto todos os 
dias a dizer não. E-11. 
 
Essa dependência, a gente passa muito tempo, eu mesmo no meu caso eu 
passei muito tempo sem usar (crack), mas que com um tempo a gente vem 
desanimar com algumas coisas que vem acontecendo e automaticamente 
eu não sei o que deu em mim (...) que deu uma, uma volta nisso tudo aí e 
eu estou precisando agora de ajuda! E-12.  
 
Eu tive uma recaída. E-13.   

 

No relato a seguir a usuária sugere que estar no CAPS AD é um paliativo, 

pois enquanto permanece no serviço se mantém ocupada não procura a droga, mas 

quando sai volta tudo novamente, e a recaída ganha proporções enormes, pois o 

entorno em que vive corrobora para que isso aconteça.   

 

Quando eu saía do CAPS, encontrava com as minhas amigas, me 
chamavam já com uma pedra de crack, me oferecendo e eu fumava (...), 
abandonei (o CAPS AD). E-16. 

Eu pensava que estava curada só que eu não estava curada! (...) Isso é 
uma doença, eu tinha que ver que eu poderia ter uma recaída em qualquer 
hora, principalmente, quando você pega em dinheiro. Que sua cabeça flutua 
muito longe você fica pensando de fazer aquilo, você se segura mais 
termina caindo. E-15. 
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Neste sentido, a fala da entrevistada nos alerta para duas reflexões já 

defendidas pelo Ministério da Saúde brasileiro, uma de que a problemática das 

drogas, em especial, do crack, exige uma compreensão intersetorial e a outra de 

que o CAPS AD precisa repensar suas estratégias de enfrentamento em uma 

perspectiva de rede de atenção, sob pena de suas ações naufragarem em intenções 

insuficientes que acabam fortalecendo não o cuidado, mas um permissivismo que 

venha a fortalecer visões e ações cerceadoras da liberdade de pessoas usuárias de 

crack. É preciso que usuários e trabalhadores lidem com a possibilidade de que a 

simples conjectura de usar a droga ou mesmo só imaginar que amigos estão 

fazendo uso do crack, já aumenta o risco de recaídas. 

 

Eu via, terminava fazendo uso (...) voltava tudo de novo como era antes. E-
18. 

 

A dificuldade de fazer a abstinência da droga é acometida de frequentes 

recaídas, basta apenas ver outra pessoa fazendo uso, para que o desejo venha à 

tona, exigindo cautela e força de vontade de enorme magnitude do usuário de droga. 

Isso exige a reconstrução de uma nova rede de relacionamentos afetivos, de 

atividades e novos hábitos que fortaleçam a resistência em deixar de usar o crack e 

de manter-se longe da droga. 

 

Estava sendo bem acompanhado fazendo o meu tratamento (no CAPS AD) 
e de repente eu comecei a usar o crack de novo. E-19. 

 

É importante que o dependente saiba com quem pode contar durante o 

tratamento terapêutico. Os familiares, amigos e a sociedade em geral, podem e 

precisam amparar o usuário, sempre que possível com subsídio de profissionais. É 

essencial que os envolvidos nesse processo, além da família, conheçam que o 

usuário de crack tentando se recuperar da dependência, está em luta pela 

reconstrução da sua vida pessoal e social.  

 

Problemas familiares (...) meu pai e minha mãe brigando comigo direto todo 
dia (...) é dessa vida assim, a do crack ou qualquer tipo de droga, você às 
vezes encontra amigos (...) mais principalmente no crack, a maioria deles 
são seus inimigos. E-7. 
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Os contextos pelos quais transitam a pessoa, incluindo a família, estão 

interligados, de forma que a mudança acontecendo em um deles traz reflexos na 

mudança do outro (SOUZA; KANTORSKI, 2009).  

 Segundo Perkins (2001) a avaliação das taxas de abandono deve 

também levar em conta a aceitação ou a rejeição das estratégias de tratamento: 

uma intervenção deve ser considerada não efetiva se seus usuários a consideram 

inaceitável e a rejeitam. Ou seja, entre inúmeros motivos capazes de explicar os 

abandonos de tratamento, inclui-se a rejeição por descrédito dos usuários do serviço 

e/ou familiares. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2003a) descreve que o despreparo do 

usuário de drogas e de familiares quanto à abstinência se revertem em possíveis 

recaídas do usuário, destruindo uma aliança na busca de sua recuperação. 

 Segundo Rigotto e Gomes (2002) a experiência de abstinência leva à 

instabilidade do usuário decorrente da mudança de vida. A própria situação de 

abstinência serve como estímulo para o retorno às drogas, pois é nas drogas que 

encontravam alívio e meios para enfrentar ou fugir dos problemas 

.  

Eu me drogava, aí não dava vontade de ir (para o CAPS AD), aí eu ficava 
em casa mesmo (...) passava o dia me drogando, rapaz se tivesse dinheiro 
ou se não eu me drogava. E-4. 
 
É acabei assim, tive uma recaída. E-12. 

 

O propósito de manter-se longe das drogas, torna-se muito difícil sem 

apoio de instâncias da vida social. 

 

Acho que a vida ociosa, a vida desempregado com a mente desocupada. E-
14. 
 
Eu pensava que estava bem, só que me enganei. Aí eu parei o tratamento, 
infelizmente eu tive essa recaída por isso, por que abandonei (...), fiquei 
desligada e se eu tivesse ido eu acho que eu não tinha recaído (...). E-15. 

 

Em estudo realizado por Weiser, Mauch e Franchini (2011) em um CAPS 

AD de Pelotas-RS, descreve-se que os usuários não abstinentes demonstram 

interesse na reinserção nas atividades terapêuticas, enfatizando a importância 
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dessas atividades para sua melhora, pois o uso de drogas havia passado a ser 

prioridade em relação a outras atividades. 

Segundo Zanatta, Garghetti e Lucca (2012) o CAPS AD, entre outros 

objetivos, tem a finalidade de fornecer informações sobre a condição do usuário. 

Essas informações visam demonstrar os danos causados pelas drogas e como o 

usuário pode criar subsídios para um possível autocontrole. 

O autocontrole fragilizado e o despreparo do dependente químico quanto 

à abstinência, por vezes se revertem em possíveis reincididas. O propósito do 

autocontrole é de manter-se longe das drogas o maior tempo possível, contudo para 

o usuário de crack se torna muito difícil, devido o elevado poder de fissura da droga. 

Nesses casos, as recaídas são consideradas comuns e frequentes, desconstruindo 

toda uma aliança edificada durante o tratamento na busca pela sua recuperação, 

como descritas nas falas abaixo: 

 

As recaídas que eu tive, por isso que eu não voltei mais. E-17. 
 
É eu desisti foi porque eu estava bem acompanhado lá fazendo o 
tratamento e de repente eu comecei a usar o crack de novo. E não tive mais 
força de voltar para o tratamento. E-19. 
 

O ato de continuar o tratamento concebe em primeiro plano, um resgate 

de si próprio e o enfrentar das perdas vivenciadas pela dependência. Silveira Filho 

(1995) acrescenta ainda, que para essas pessoas, a droga passou a exercer um 

papel central nas suas vidas, na medida em que, por meio do prazer, ela preenche 

lacunas importantes, tornando-se indispensável para o funcionamento psíquico dos 

usuários. 

De acordo com Riggs (2007) alguns usuários se qualificam para a 

designação de resistentes ao tratamento, porque eles falharam nos esforços com 

tratamento longo, enquanto outros percebem que precisam de mais do que o 

tratamento comunitário/ambulatorial pode fornecer. Portanto, o tratamento precisa 

ser conquistado, tantas quantas tenham sido as tentativas realizadas e as recaídas, 

buscando sempre reiniciar e confiar no desempenho de si mesmo e das pessoas 

mais próximas. 
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Segundo França (1972), a liberdade deve assegurar a qualquer cidadão o 

exercício da própria vontade, dentro de um limite permitido pela norma 

regulamentadora. Os entrevistados sentem o “peso” dessa liberdade e, em geral, 

destacam a importância da força de vontade, da determinação, de valores morais, 

do esforço e da responsabilidade como os principais subsídios para conseguir 

manter-se longe das drogas e evitar recaídas. 

Entretanto, ainda que todos os estudos referentes apontem para as 

consequências negativas da interrupção precoce do tratamento na dependência 

química, não há uniformidade nas situações associadas ao abandono, que variam 

desde fatores sociodemográficos a características pessoais e clínicas e a 

características dos serviços assistenciais (MELO; GUIMARÃES, 2005). 

De acordo com Aguilar e Pillon (2005), estudos apontam que, ainda hoje, 

observam-se baixos índices de sucesso no tratamento da drogadicção, pois diversos 

fatores podem contribuir para a não adesão ao tratamento, o abandono ou até 

mesmo para o uso da substância durante o tratamento. 

Watkins et al. (2004) afirmam ser provável a existência de um ou mais 

transtornos mentais em usuários de álcool e outras drogas, inclusive o crack, sendo 

depressão e ansiedade os mais prevalentes. Oliveira et al. (2003) entendem os 

prejuízos do uso abusivo de drogas e evidenciam o extraordinário desempenho da 

motivação para a transformação do processo de assistência. 

Segundo Magalhães (2009) quando se decide buscar tratamento clínico e 

psicológico para abandonar a droga, a relação de episódios dolorosos acumulados é 

extensa. Conflitos familiares, perda de amigos, problemas de saúde, abandono ou 

demissão do emprego, ruína financeira e envolvimento com a polícia encabeçam a 

lista.  

O usuário de crack pode demonstrar um desejo constante em reduzir ou 

controlar o consumo, certamente em determinados momentos de sua vida já existiu 

resistência ao uso, em outros momentos já fez tentativas frustradas em diminuir ou 

interromper a drogadicção. Assim, a questão da recaída é uma vivência dolorosa na 

vida da pessoa que tenta deixar o uso/abuso de droga, sendo, em muitos casos, 

referidos como a causa da desistência do tratamento/acompanhamento no CAPS 

AD, como sintetiza um sujeito da presente pesquisa: 
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Eu voltei para as drogas, voltei a fumar crack! Eu não queria mostrar minha 
fisionomia de drogada (...) no CAPS. E-16. 

 

Pode-se inferir que a fala supracitada revela uma profunda decepção, 

consigo mesma, da pessoa que tem a recaída do uso de crack, pois embora não 

seja expresso pelo entrevistado, sabe-se que o efeito da droga é potente e requer 

usos consecutivos, caracterizando um veemente sentimento de fracasso que não se 

pode sequer disfarçar. A saída encontrada, na fala citada, foi dizer “voltei a fumar 

crack” e esconder o rosto “de drogada” desistindo do tratamento/acompanhamento 

no CAPS AD. 

As atividades do CAPS AD e dinâmica de atendimento seguem caminhos 

diversos com desdobramentos distintos.  O sucesso da estratégia dos CAPS está 

associado à capacidade dos serviços de saúde em cumprir os princípios do SUS e 

da Reforma Psiquiátrica, requerendo atenção integral e contínua por meio de ações 

articuladas em rede e práticas de saúde qualificadas por profissionais de equipes 

multidisciplinares, considerando o usuário em uma abordagem humanista. 

A identificação dos usuários com os profissionais ligados ao seu 

tratamento, às orientações formais ou informais, muda a postura do dependente 

frente ao seu tratamento. Embora não tenham sido relatados pelos usuários 

entrevistados, aspectos relacionados ao serviço CAPS AD como qualidade do 

serviço, organização, irregularidades na distribuição dos medicamentos, 

precariedade do atendimento, como também dificuldades de acesso e negligência 

no acompanhamento dos usuários, percebe-se que as histórias de abandono, são 

relatadas nas suas mais diferentes situações vivenciadas apenas por eles. 

Nesse sentido, o sucesso terapêutico do usuário de crack exige 

compromisso da equipe, com supervisão mais atenta seja no serviço ou fora dele, 

além do acompanhamento com a família. Um fato que exemplifica esse olhar menos 

atento dos profissionais é a desvalorização das suas singularidades, que não se 

caracteriza como um quadro de intervenção imediata ou mesmo mediata. 

Entretanto, tal fato determina um prejuízo da atenção, pois o usuário não encontra 

resposta para o seus problemas, retornando apenas quando o seu estado está muito 

agravado. 
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Para evitar o abandono do tratamento, os profissionais dos CAPS devem 

estar sensibilizados para conhecer as necessidades dos usuários. Dessa forma, é 

muito importante acolher o usuário estabelecendo uma relação de vínculo, escutar 

suas queixas, ajustar a assistência e propor soluções em conjunto, assumindo assim 

os pressupostos da integralidade e humanização. Além disso, devem disseminar 

informações e construir estratégias mais apropriadas ao problema do abandono e 

resistência ao tratamento.  

Vimos aqui fatores socioculturais, econômicos e estruturais relacionados 

à interrupção do tratamento, passando além da reflexão dos indivíduos entrevistados 

sobre a sua saúde, a doença e o corpo. Entretanto, faltam estudos mais apurados 

sobre a percepção dos usuários e dos profissionais quanto à dinâmica dos serviços 

de saúde CAPS AD e a forma com que têm enfrentado o problema da não adesão 

ao tratamento não somente ao crack. Mesmo utilizando todas as ferramentas 

dispostas, é imprescindível que elas estejam integradas à melhoria de base dos 

serviços, a exemplo do maior número de profissionais para formação de equipes 

multidisciplinares, melhores ações de educação em saúde e de mobilização social, 

de forma que a assistência ao usuário seja integrada à família e à sociedade.  

 

 

CATEGORIA 2: O tratamento/acompanhamento no CAPS AD   

 

Nessa segunda categoria são destacadas falas referentes ao período em 

que os usuários frequentaram o tratamento/acompanhamento no CAPS AD de 

Campina Grande-PB. Posteriormente, elencam-se as falas referentes à motivação 

que os levava a frequentar o CAPS AD, onde se destacou a existência da 

dependência do crack e o apoio da família como principais motivos, conforme trazido 

na subcategoria 2.1. A dependência do crack e o apoio da família como motivos que 

os levavam a frequentar o CAPS AD. 

Alguns aspectos para melhorar a adesão ao tratamento estão ligados ao 

relacionamento do profissional de saúde com o usuário do serviço, como no caso de 

informações sobre as medicações utilizadas, seus benefícios e seus efeitos 

colaterais, bem como a possível substituição em casos de não aceitação pelo 

usuário (ZAGO, 2009). 
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Segundo Zanatta, Garghetti e Lucca (2012), determinadas opiniões 

mensuradas por usuários do CAPS AD, devem ser levadas em conta, a exemplo do 

acolhimento e como o tratamento é oferecido, pois os usuários devem ser vistos 

como sujeitos sociais importantes, dando opiniões e apontando o que o serviço 

precisa mudar para aumentar seu poder de resolubilidade.  

Teixeira (2003) refere que o acolhimento como parte do atendimento nos 

serviços de saúde mental é mais uma das tecnologias de atenção integral ao sujeito, 

uma tecnologia que se propõe a legitimar a importância da “materialidade” do 

encontro, do qual depende inteiramente o trabalho em saúde.  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a), o CAPS AD deve 

acolher usuários de crack que demandem ajuda e que demonstrem ou não desejo 

de interromper o consumo, e desenvolver um trabalho de orientação e apoio na 

perspectiva da Redução de Danos, incluindo sempre que preciso toda a rede de 

atenção e os familiares. 

A comunicação com o outro, oferecer espaço para a fala e para o diálogo, 

estabelece vínculo e laços de confiança, portanto, propicia maior capacidade 

diagnóstica e de efetividade da intervenção terapêutica (RODRIGUES; LIMA; 

RONCALLI, 2008). As atividades no CAPS AD dizem respeito a todos os 

profissionais e precisam ser desenvolvidas de forma interdisciplinar e criativa, pois, 

se forem burocraticamente executadas, os objetivos do serviço não estarão sendo 

atendidos.  

A percepção de não estar sozinho e solto no mundo, mas de estar 

convivendo com outras pessoas que “navegam no mesmo barco”, diminui a 

vulnerabilidade, encoraja a construir uma nova forma de vida (MATTA, 2010). 

De acordo com Campos (2007) a circulação do afeto entre as pessoas, é 

resultado da disposição de acolher, de uns, e da decisão de buscar apoio, de outros. 

A noção de apoio para esse autor está atrelada a outros conceitos, como o da 

continuidade, responsabilização, acolhimento e acessibilidade. Pode-se dizer que se 

trata do vínculo que se constrói a partir da necessidade de quem demanda 

atendimento e de outro que possa atendê-lo. 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RODRIGUES,+MAISA+PAULINO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RODRIGUES,+MAISA+PAULINO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RONCALLI,+ANGELO+GIUSEPPE
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Foi lá no CAPS que eu consegui vencer (...) e agora eu já me sinto bem 
melhor. E-6. 
 
Coloco hoje na minha vida para enfrentar a droga, as coisas do CAPS que 
servem muitas vezes... Quem quer se recuperar é bom (o CAPS AD). E-10. 
 
Quando me afastei do AD, eu pensava que estava boa! (...) eu comecei a 
trabalhar e sempre pensava no AD, nas palestras que tinha nas oficinas foi 
aonde me deu forças em primeiro lugar (...) os profissional que ajudavam a 
gente no AD, as palestra, as oficinas, aí eu sempre lembro cada dia, cada 
dia eu lembro, para eu poder ter força e continuar a trabalhar. Foi onde eu 
estava segura, mesmo, estou sempre pensando no AD que me ajudou 
muito. E-15. 

 

Segundo Costa (2011) quando o usuário de drogas busca um serviço de 

saúde, geralmente já se conscientizou que necessita de ajuda para lidar com a 

dependência e explicita o desejo de se submeterem ao tratamento. Não raramente 

estão com suas relações sócio-familiares prejudicadas, quando não destruídas, e 

com seus projetos educativo e profissional interrompidos. Experimentam um 

processo de exclusão social decorrente do consumo indiscrimidado das drogas de 

forma reincidente e dependente. 

A fala abaixo traz a concepção do usuário quanto ao período em que 

frequentou o CAPS AD: 

 

Também porque se eu não tivesse me cuidado (frequentado o CAPS AD) 
até hoje eu estaria sentindo vontade de usar o crack, não é? Então acho 
que isso também contribuiu para que hoje eu esteja enfrentando muito bem 
sozinho a dependência. E-8. 

 

É necessário pontuar que o atendimento a dependentes químicos envolve 

dois aspectos centrais: primeiro, a desintoxicação com a finalidade de retirada da 

droga e seus efeitos, e segundo, a manutenção, ou seja, a reorganização da vida do 

indivíduo sem o uso da droga (MACIEIRA, 2000). Para que haja um tratamento 

efetivo tem-se que levar em conta todas as necessidades do usuário, associado à 

eficácia de uma terapêutica especializada; o sucesso do tratamento vai depender, 

principalmente, da integração do sujeito nos cuidados essenciais a sua 

dependência. 

Dentro desses parâmetros, considerando-se as características e os 

fatores relacionados ao uso de drogas na atualidade, a condução de um programa 
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terapêutico para o indivíduo dependente exige uma avaliação individual, uma vez 

que não existe um modelo que seja adequado para todos os pacientes. Atualmente, 

diversos tipos de tratamento estão sendo implantados para o trabalho com a 

dependência química, como por exemplo, o tratamento médico, o comportamental, o 

psicoterápico, o psiquiátrico ou de ajuda mútua. Esses tipos de tratamentos implicam 

em intervenções terapêuticas específicas, a saber: desintoxicação, considerado 

apenas o primeiro passo, farmacoterapia, psicoterapias (individual, em grupo e com 

os familiares), terapias ocupacional e cognitivo-comportamental, além dos grupos de 

ajuda mútua (MACIEIRA, 2000). 

  

 

2.1. A DEPENDÊNCIA DO CRACK E O APOIO DA FAMÍLIA COMO MOTIVOS QUE 

LEVAVAM A FREQUENTAR O CAPS AD  

 Os usuários de crack, sujeitos da pesquisa, referiram que a 

dependência do crack manifesta-se como uma ânsia pela droga que leva à falta de 

autocontrole para impedir o consumo.  

 

Eu queria um tratamento para ver se deixava mesmo de usar. E-1. 
 
Eu estava precisando! Eu estava em uma profunda, com uma profunda 
depressão por uso de crack. E-6. 
 
Foi uma decisão própria, pois eu me achava uma pessoa incapaz de sair do 
vício sozinho (...) era uma necessidade minha e que eu precisava. E-11. 

  
Eu sou usuário e quis procurar uma ajuda! Ajuda para ver se consigo 
controlar essa ansiedade, essa coisa que me fez procurar um tratamento. E-
12. 

 

 Os usuários demonstram uma busca por ajuda e tentativas de 

participarem de estratégias de instruções e explicações específicas sobre os 

recursos do não uso que possam recorrer para suportarem a abstinência do crack. 

Não é simples abandonar o uso de drogas frente à dependência. O usuário que 

apresente a síndrome de abstinência ao crack busca a droga não mais pelo deleite, 

mas sim para impedir o sofrimento imposto pela sua falta.  

 Segundo Moraes (2005), a abstinência parece ser uma meta clara para 

todos os atores sociais envolvidos na dependência química. No entanto, a 
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dependência e as frequentes recaídas indicam a severidade de uma meta que se 

torna muito difícil para a maioria dos usuários. 

Queria viver livre das drogas (...), vontade minha própria, de querer deixar e 
ter força de vontade para deixar, por isso motivei a ir (para o CAPS AD). E-
17. 
 
Vontade de sair dessa droga, essa droga que é o crack, aí me motivava a ir 
lá, eu sempre ia (...) querendo fugir (...) ter forças para saí dessa droga, 
uma droga tão triste. E-21. 

  

Conforme Matta (2010), deixar a dependência de crack é indispensável 

para a continuidade de um tratamento. Para alcançar esse propósito, o usuário 

necessita ter consciência de todas as perdas e riscos que o uso do crack traz 

consigo e por fim decidir deixá-lo definitivamente. Em vários relatos os usuários 

explanaram a dependência como causa maior desse desejo de libertação do crack. 

A partir dessa decisão difícil de cumprir por motivos pessoais e sociais variados e 

que, em geral, sofre idas e vindas, é possível iniciar um tratamento caso queira.  

 

A dependência, né?! E-2. 
 
A necessidade de me libertar das drogas. E-3. 
  
Ajuda, eu estava precisando de ajuda. E-15. 

 

A dependência, muitas vezes expressa por um pedido de ajuda ou ao 

menos a aceitação de que precisa de ajuda, é definida como um desejo incontrolável 

de consumir a substância, em geral, ocasiona modificações fisiológicas no indivíduo, 

pelo uso repetido, ou ainda mudanças psicológicas, acarretando a consequência da 

percepção de que necessita da droga para suportar o dia a dia (LAMBERT; 

KINSLEY, 2006). 

 

Era somente porque eu queria sair da droga e não encontrava forma (...), foi 
somente à forma de querer sair da droga, porque eu não achava solução e 
no CAPS achei. E-19. 
 
Ficar livre, né?! Das drogas. E-20. 

 

O usuário de crack convive em um conflito acirrado entre o anseio de 

consumo e o propósito de não usar a substância, ou seja, o corpo deseja, manda, e 

a força de vontade luta. A vontade de deixar as drogas e a necessidade de 
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recuperação também pode ser fortalecida pelo incentivo e pela insistência dos 

familiares como auxílios externos para conseguir controlar o uso da droga, conforme 

indica as falas abaixo:  

 

Os meus pais (...) hoje eu agradeço a eles. E-2. 
 
O que motivou foi minha mãe. (...) Fui me tratar, me recuperar (...) ela 
sempre me apoiou e meu pai também sempre estiveram do meu lado. E-4. 
 
Meu pai, eu só ia porque ele me levava. Porque se não fosse ele eu não 
tinha nem como chegar lá. E-8. 
 
Minha família e eu na busca da cura contra as drogas. E-9. 
Foi minha mãe por me ver tendo crises e mais crises. E-18. 
 
E a família como se diz?... , ela lutou, lutou, lutou, e agora eles tão de novo 
lutando comigo e estão me dando força para eu ir até lá novamente (para o 
CAPS AD). (...) Mas a minha família sempre em cima me dando conselho, 
sempre chegando junto de mim, conversando e dizendo que isso não é vida 
para mim. E-19. 
 
 

É fundamental que a família reconheça o difícil processo de recuperação 

da dependência de crack, compreenda suas dificuldades e ofereça apoio para que o 

usuário possa reconstruir sua vida social. Durante o tratamento, os familiares e 

amigos podem e devem apoiar o dependente, se possível com ajuda profissional. O 

principal risco para um ex-usuário de droga é se sentir sozinho, desvalorizado e sem 

a confiança das pessoas próximas (BRASIL, 2012a). 

De acordo com Schnorrenberger (2003), inicialmente a maioria dos pais 

não aceitam a ideia de que seu filho possa ser um usuário de droga. Estão presos à 

ideia de que isto só acontece com os outros. Quando aparecem as primeiras 

evidências do envolvimento de seus filhos com drogas, muitos acham que é “coisa 

da juventude, e que mais tarde deixarão as drogas”, infelizmente, em muitos casos, 

estão enganados e parte da generalização de que é “coisa da juventude” demarcava 

mais a negação do fato do que o seu enfrentamento precoce e fundamental para 

uma possível mudança e impedimento do que vem a se tornar dependência da 

droga. 

Em uma família que possui um usuário de crack é comum as pessoas 

próximas ficarem abaladas pela descoberta do uso da substância. Esse fato é 

vivenciado pelos usuários de crack e, ainda que os desenhos familiares se 
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modifiquem, a família permanece cumprindo uma função crucial no processo de 

desenvolvimento afetuoso daqueles que a constituem. 

Porém, Schenker e Minayo (2004) chamam a atenção para que a família 

colabore tanto no aparecimento da dependência, como no tratamento do sujeito, 

pois ela é a rede de apoio mais próxima.  

De acordo com Guimarães et al. (2009), em casos de aparecimento da 

dependência, os filhos sofrem ausência de referência, não podendo contar com 

figuras com as quais possam se identificar positivamente e estabelecer vínculos 

flexíveis e importantes. Há significativa existência de usuários de crack provenientes 

de lares desestruturados ou com histórico familiar de alguma dependência química. 

De acordo com Zuze e Silva (2012), resgatar os laços afetivos do 

dependente químico torna-se difícil, pois o uso abusivo de crack conduz ao 

isolamento da convivência familiar e social. Por isso também é preciso envolver os 

familiares no tratamento/acompanhamento, a exemplo do funcionamento do CAPS 

AD, através de estratégias de inclusão familiar e social. 

Um sujeito é considerado socialmente excluído, quando está impedido de 

participar plenamente de uma vida social e familiar. É o que acontece na maioria das 

vezes com usuários de crack, cujos recursos pessoais, familiares e culturais  são de 

tal modo insuficientes que não lhe permite usufruir de um nível de vida considerado 

respeitável ou mesmo aceitável pela sociedade da qual participa, acarretando 

perdas.   

Existem perdas com nossa concordância, as involuntárias, as 

inesperadas e progressivas, as temporárias e definitivas e em qualquer uma dessas 

é necessário flexibilidade e adaptação. Portanto amadurecer nesses aspectos seja 

para o dependente de crack o momento de descobrir que sofrer algumas perdas é 

inevitável. 

Independentemente das razões que levam alguém a fazer uso 

indiscriminado de drogas, todos anseiam livrar-se delas e encontrar seu lugar 

novamente na sociedade e a inclusão social. De alguma forma a vontade de fugir do 

crack seja como o processo de luto, a negação em que a pessoa não aceita a 

informação da perda, o confronto, que vem após a aceitação da realidade e por fim o 
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processo do restabelecimento do equilíbrio e do autocontrole. Vemos na fala a 

seguir fragmentos de perdas: 

 

Eu tenho medo de perder a minha família, tenho medo de perder a minha 
vida, de perder a minha profissão! De perder a minha moral, de perder o 
meu caráter, perder os meus amigos, os meus familiares e eu não quero 
viver dessa forma! Então isso me ajuda a ter consciência, me ajuda a cada 
dia dizer não. E-11. 

 

 Segundo Brito, Silva e Azevedo (2012), a relação com o futuro, a 

reinserção no mercado de trabalho e a reconstrução da família mediante a 

abstinência das drogas são metas traçadas por usuários em busca de tentativas de 

reparar erros cometidos durante a dependência da droga.  

 

A família fica todos trabalhando... mas ficam todos me observando, meu pai 
sempre no pé igual ontem mesmo ele estava no meu pé, perturbando 
dizendo “ei meu filho, esse caminho não dá certo não!”. Vou escolher a 
minha vida. E-4. 

 

Os pais em vários momentos fazem advertências aos filhos sobre o perigo 

de usar as drogas. No entanto, como se pode inferir da fala acima, tal atitude pode 

ser compreendida como desconfiança e controle e gerar buscas equivocadas de 

decisão e escolha da própria vida. 

Para Schenker e Minayo (2004), a família pode influenciar tanto no 

surgimento do abuso de drogas quanto criar possibilidades de saúde para os seus 

membros. 

A minha família não contribui muito não. Alguns que dá força. Só é... são 

poucos. Dentro da família que é uma família despreparada, também a gente 

não pode nem cobrar não é?! Mas tem a minha mãe que me dá muita força. 

É onde eu me pego é em Deus e com minha mãe. E-14. 

 

É uma força de vontade também da família, família muito em cima, tem que 
ter muito carinho, tem que ter muita conversa, diálogo. E eu saí porque tive 
um tratamento no CAPS, tenho um tratamento também em casa. Minha 
mãe ainda fica no meu pé pergunta o que eu fui comprar na mercearia... 
pergunta com quem eu converso isso tudo eu acho ruim, mais com pessoas 
de fora que conversa comigo diz que é preocupação de mãe, não é? E-16. 

 

Constata-se que a família afeta e é diretamente afetada pela problemática 

do uso/abuso de crack e no enfrentamento da dependência, o que torna relevante a 
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prerrogativa dos serviços de atenção psicossocial, a exemplo do CAPS AD, que 

deve prever e implementar estratégias de envolvimento e participação da família em 

situações de tratamento/acompanhamento de usuários de crack. Muito embora a 

abordagem familiar não possa ser a única via terapêutica de enfretamento da 

problemática, constitui-se em via imprescindível; daí a necessidade de se investir 

mais em possíveis e criativas intervenções com as famílias de usuários de crack. 

Nesse sentido, há iniciativas de CAPS AD que precisam ser fortalecidas, 

pois como destacam Zanatta, Garghetti e Lucca (2012) o CAPS AD é um espaço 

proposto para a criatividade, a construção de vida que ao invés de excluir, 

medicalizar e disciplinar, deve acolher e cuidar estabelecendo pontes com a 

sociedade. 

 

 

CATEGORIA 3:  Convívio com a dependência de crack sem tratamento/ 

acompanhamento no CAPS AD 

 

A terceira categoria deste estudo busca abordar a questão do convívio 

com a dependência de crack sem tratamento/acompanhamento no CAPS AD. Sobre 

esse aspecto destacou-se marcadamente nas falas dos sujeitos entrevistados a 

estratégia de busca de recursos religiosos e espirituais como instrumento 

terapêutico, conforme descrito e discutido na subcategoria que segue. 

 

 

3.1. RELIGIOSIDADE COMO INSTRUMENTO TERAPÊUTICO 

 

Segundo Carimbão (2011), no Brasil vive-se uma diversidade religiosa.  

Há católicos, evangélicos, espíritas, judeus, muçulmanos, sendo um direito 

constitucional a expressão da religiosidade, e o Estado não pode cercear o 

desenvolvimento de atividades de igrejas. 

É interessante destacar que o inverso também possa acontecer, ou seja, 

que as igrejas não cerceiem o desenvolvimento de atividades do Estado no tocante 
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a cuidados de saúde, especialmente, no âmbito de um Estado laico como se garante 

constitucionalmente. 

No que tange à problemática das drogas, Ribeiro e Bogar (2011) 

destacam que a religiosidade, não importando qual seja a religião, pode ajudar na 

recuperação do dependente químico e ajudá-los a se manter abstinente. O aumento 

do otimismo, a resiliência e a diminuição da ansiedade são fatores estimulados pela 

religiosidade e que podem ajudar na recuperação do dependente químico. 

Sanchez e Nappo (2008) apontam que há indícios, em especial nos meios 

midiáticos, da atuação emergente de grupos religiosos na recuperação de 

dependentes de drogas, utilizando apenas a fé como recurso terapêutico no próprio 

templo religioso, sem intervenção de profissionais da saúde. 

Nas falas dos entrevistados, os depoimentos que expressam atividades 

ou filiações religiosas como instrumento terapêutico para a superação do consumo 

de crack são nítidos:  

 

Frequento a igreja e tenho lado espiritual. E-9. 
 
Bom, primeiramente eu tenho uma consciência cristã, (...) eu enfrento isso 
não com a minha força, porque força nenhuma eu tenho! Mas sim na força 
de Deus. Porque Deus é aquilo que me incentiva a todo instante a dizer 
não. Porque por mim, eu estava derrotado! Na verdade, eu tenho um 
acompanhamento cristão!  Através da palavra de Deus, de orações (...) as 
pessoas sabem da minha antiga dependência e me ajudam. E-11. 

 

A rede de apoio que a religião constrói pode oferecer um ambiente para o 

estabelecimento de novos laços afetivos com outros indivíduos da comunidade, 

possibilitando encontrar novos personagens que ajudarão no processo de convívio e 

enfrentamento da drogadição (BARBOSA et al., 2012).  

  

Eu tenho muito medo, mas hoje em dia, tem uma coisa que eu tenho me 
apegado muito é com, com Deus. Só ele pra libertar a gente dessa droga. E 
a família é a chave principal de tudo né?! Foi onde me acolheu, me 
reacolheu em casa e me deu, me motivou e me deu força pra deixar as 
drogas. E-3. 
 
Eu enfrento com a força que Deus me dá cada dia mais. E-4. 
 
Sem o CAPS eu não teria conseguido (parar o consumo de crack), certo?! 
Primeiramente sem Deus, segundo sem o CAPS e sem o acompanhamento 
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que eu tive psicológico, técnico e humanitário, sem os profissionais, eu não 
teria conseguido de jeito nenhum. E-6. 
 
Trabalho também com Deus porque eu sou... eu toco violão à gente tem um 
conjunto e isso me fez eu me segurar mais a não usar essa droga (o crack) 
e consegui viver uma vida normal. Só com ajuda de Deus mesmo, viu! 
Porque é muito difícil. E-12. 
 
Eu fui à igreja, graças a Deus, o pastor ora por mim (...) a minha vida esta 
uma liberdade livre. E-13. 
 

 

Para alguns usuários de crack, a vinculação às atividades de uma 

instituição religiosa propicia um favorável apoio no enfrentamento do uso das 

drogas, sobretudo sem que haja gastos financeiros. Nesses casos, trata-se não de 

internações em centros de recuperação de orientação religiosa, mas quando o 

usuário frequenta alguma instituição religiosa no âmbito da sua vida social.  

A religiosidade e o desenvolvimento da espiritualidade, muitas vezes 

associadas às visitas à igreja, são possíveis fatores de influência para o não uso de 

drogas, assim como, para respostas eficazes na recuperação dos dependentes. Isso 

porque atua como fator de proteção para as pessoas que frequentam a igreja 

regularmente e que acreditam na importância da religião nas suas vidas (SANCHEZ; 

NAPPO, 2008). 

No entanto, a dependência química é uma condição orgânica que brota 

do uso constante de determinadas drogas. Em relação ao crack e ao modo como ele 

age no organismo, pode-se dizer que age tão agressivamente no corpo que não 

deixa o usuário sequer perceber a gravidade da sua situação, e a que preço sua 

conduta pode ser prejudicial para si mesmo. 

A compulsão pelo uso da droga, leva ao consumo excessivo e 

descontrolado. O indivíduo centra suas atividades diárias na busca e consumo da 

droga, com importantes prejuízos individuais, sociais, familiares, escolares e 

laborais  (LEMOS, 2012). É interessante notar na fala abaixo o indício da ação da 

intensidade da dependência, que mesmo cerceada pelo exercício consciente de 

busca de resistência através da religiosidade, o entrevistado tem “encontrado forças 

mais ou menos”. 
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A única maneira é se pegar com o Senhor. O que tenho feito, tem me 

preenchido (...), a gente tem que focar os nossos pensamentos. E quando 

vir a vontade (de consumir crack) a gente já ter que mudar de novo rápido 

de foco, e eu tenho focado a minha mente só no Senhor Jesus. Aonde eu 

tenho encontrado forças mais ou menos. E-14. 

 

É possível notar que há uma tendência para a restrição do apoio quando 

os usuários, desesperançosos com outras formas de enfrentamento da drogadicção, 

restringem todo o seu foco de luta a abordagem de igrejas sobre o problema, o que 

por sua vez, gera a problemática conhecida no Brasil com a existência de “centros 

de recuperação” de filiação religiosa, fins lucrativos e pouca ou nenhuma expressão 

terapêutica. Conforme inspeção realizada em 2011 pela Comissão Nacional de 

Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia há histórico de cárcere 

privado, violência institucionalizada, trabalhos forçados e motivações políticas 

eticamente questionáveis nas chamadas comunidades terapêuticas existentes no 

país, muitas delas atreladas a vinculações religiosas (MONCAU, 2012). 

Nesse sentido, a informação e a ampliação da rede de saúde é 

fundamental para que as possibilidades oferecidas aos usuários do CAPS AD não 

se percam apenas como um serviço isolado, por sua vez dando margens as 

instituições religiosas para assumirem exclusivismo sobre a questão, tendo em vista 

que a resposta aos estímulos religiosos são diferenciadas para as pessoas, 

considerando-se ainda que o fenômeno de dependência do crack requer múltiplas 

intervenções, especialmente, no âmbito do estado físico e mental do indivíduo. 

 

Isso é péssimo é ruim demais. Eu passei quinze dias fumando isso (crack) 
direto. É horrível [choro], eu penso em deixar [muito choro]. É horrível, a pior 
droga que existe e eu tenho força e vou deixar se Deus quiser. E- 17. 

 
Bem, só ajuda de Deus mesmo, viu?! Porque é muito difícil. Essa 
dependência a gente passa muito tempo, eu mesmo no meu caso eu passei 
muito tempo sem usar (crack) e minha família me ajudou muito, meus pais, 
inclusive, até minha ex-namorada. tudo. E-14. 

 

A religião não apenas pode contribuir para a abstinência do consumo da 

droga, como também oferece recursos sociais de estruturação (SANCHEZ; NAPPO 

2008). Contudo é imperativo que o usuário acredite em si mesmo, que creia ser 

capaz de vencer a dependência fortalecendo novas redes de amizade e convívio 
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social. Nesse sentido a religião oferece recursos sociais de reestruturação como 

novas amizades, valorização das qualidades individuais, ou seja, o pertencimento do 

usuário a outro grupo, com outros objetivos e distanciando-se das drogas 

(SANCHEZ; OLIVEIRA; NAPPO, 2004). 

Conforme Ribeiro e Bogar (2011) as instituições religiosas e espirituais 

podem facilitar a reintegração social através da oferta de sentimento de estabilidade, 

inspiração e apoio para os membros. 

O usuário emprega a fé para lidar com os medos, as recaídas e no auxílio 

para enfrentar situações de risco, na expectativa de trilhar um caminho de 

responsabilidade, o que por sua vez, exige a sua sobriedade.  

Porém, mesmo em períodos de abstinência com apoio familiar e recurso 

de prática de religiosidade, o usuário pode vivenciar o assédio da dependência da 

droga:  

 

Bom, eu passo bem não é?! Eu vou fazer dois anos, estou bem mais de vez 
em quando, quando estou dormindo eu... vem à lembrança, sonho, sinto o 
cheiro, gosto ainda, mas não me leva a ir fazer (consumo do crack) de novo 
não, usar de novo não. E-2. 

 

Já na fala que segue, o usuário confessa a sensação de prazer trazida 

pelo crack e a dificuldade em largar o uso: 

 

É difícil! Para pessoa falar a verdade é bom, é difícil demais não tem como, 
você tem que ter um acompanhamento e procurar uma ajuda e aonde você 
encontra ajuda e onde eu estou? É difícil! É muito difícil a gente enfrentar 
isso. E-19 

 

O usuário de crack, ao se deparar com a dura realidade da dependência, 

leva consigo expectativas, dúvidas e temores a respeito do que vai lhe acontecer e a 

forma de superação predominantemente evidenciada no presente estudo, foi a 

busca de estratégias de recurso religioso. 

No entanto a conclusão a que se chega é de que a religiosidade é um 

recurso de grande impacto na problemática da drogadicção, em especial, do 

uso/abuso de crack, porém, considerando aspectos como a dependência e as 



77 

 

recaídas, e a própria natureza extensiva do problema que atinge todos os âmbitos 

da vida pessoal e diferentes instâncias da vida social, esse recurso importante, 

embora possa ter grande força, pode não alcançar as dimensões do problema com o 

mesmo impacto para todo usuário de crack. 

Por fim, reitera-se que nessa subcategoria do presente estudo a 

religiosidade referida relacionou-se, prioritariamente, à atividades de busca pessoal 

e fora do regime de internação, não se tratando, portanto, da atuação das chamadas 

comunidades terapêuticas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A problemática do uso/abuso do crack, atualmente, vem atraindo a 

atenção de todos os campos da sociedade, movimentando muitos que de alguma 

forma estão envolvidos, formulam explicações e constroem formas de auxiliar os que 

fazem uso dessa substância. 

Nos serviços substitutivos de saúde mental, cuja principal proposta refere-

se a uma nova lógica de atenção integral ao usuário, tem-se a atenção psicossocial 

como objetivo a ser alcançado. Para alguns usuários dependentes químicos as 

modalidades terapêuticas no CAPS AD podem ser entendidas como tratamento 

eficaz, para outros não. 

Ficou claro que a abordagem do CAPS AD no contexto da Reforma 

Psiquiátrica brasileira, é um recurso importante no tratamento dos usuários 

dependentes químicos e requer conhecimentos e desenvolvimento de estratégias 

criativas e abrangentes para se alcançar resultados positivos na 

corresponsabilização de usuários, trabalhadores, gestores e serviços. 

O problema da corresponsabilização de usuários de crack na abordagem 

do CAPS AD exige participação da equipe de trabalho, dos usuários do serviço, da 

família e da sociedade. 

O presente estudo indica que os usuários, abstinentes ou não, embora 

expressem sentimentos e lembranças positivas acerca do CAPS AD de Campina 
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Grande-PB, desistiram do tratamento/acompanhamento ofertado, tendo sido 

apontado para isso, necessidades e/ou motivações e desmotivações trazidas, como 

desistência “por conta própria”; para assumir trabalho/emprego; em busca de 

“tratamento mais intensivo” e/ou devido à recaída.  

 Considerando a complexidade da problemática do crack no Brasil, não 

raro associada ao tráfico e a várias facetas da criminalidade, a desistência “por 

conta própria” ganha uma proporção polissêmica que alcança desde genuína 

exaustão frente a abstinência e a dependência até a exigência de obrigatoriedade a 

leis do tráfico. 

Outro aspecto destacado foi a necessidade de ter renda própria para 

manutenção de família aliada à concepção moral e disciplinadora do trabalho como 

ajustamento ao meio social. A questão da desistência do tratamento no CAPS AD 

por causa de trabalho/emprego é associada a uma tentativa de busca de dignidade 

não apenas para que a sociedade veja, como também para si próprio. 

A busca de “tratamento mais intensivo” revelou a presença de forte 

influência do modelo psiquiátrico tradicional, pautado no saber/poder médico. No 

olhar médico, não se pode deixar o usuário padecer ou morrer consumindo drogas, 

no entanto, esse olhar alcançou patamares historicamente contrários aos direitos 

dos seres humanos. Hoje sabe-se que a internação pode ser um recurso utilizado 

em última instância e sob a peculiaridade do histórico pessoal e familiar do usuário 

de droga, mas não se pode ser ingênuos e pensar que o usuário de droga internado 

cura-se ou reabilita-se à sociedade. A Lei 10.216/2001 que rege as diretrizes da 

Reforma Psiquiátrica brasileira tece considerações sobre a internação involuntária e 

compulsória descritas no seu artigo 9º, destacando-se que tais medidas só devem 

ser empregadas como a única saída possível para a reconstrução da vida de 

usuários em situação de rua ou em surto psicótico e de dependência química por 

álcool, crack e outras drogas.   

As recaídas no consumo de crack surgem como um desafio importante 

para a reflexão sobre o cuidado tanto no que se refere ao estado físico e mental do 

usuário, quanto no que concerne às estratégias de enfrentamento do CAPS AD. A 

ação de continuidade ao tratamento necessita, tanto de um resgate de si, para que 

possa enfrentar as perdas vivenciadas pela dependência do crack, como também de 
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um resgate da rede social incluindo a família e os serviços de saúde frente às 

frequentes recaídas. A falta de apoio terapêutico e social durante o tratamento e o 

despreparo de familiares quanto à abstinência e a dependência mutila 

decisivamente a busca de saída do consumo da droga. 

Constatou-se, através dos discursos, o conflito que o usuário vive entre 

seu desejo pelo crack e a busca para não fazer uso da droga, o que em alguns 

casos motivou tanto a busca quanto o abandono do tratamento. A dependência, 

portanto, surge como um fenômeno paradoxal em termos de motivação de busca de 

tratamento, pois tanto contribui para a procura quanto para o abandono, tendo cada 

sujeito a sua trajetória de bom êxito ou não no tocante à abstinência da droga. 

Alguns usuários não compreendem a dinâmica do CAPS AD e não 

conseguem fazer uma relação entre tratamento e a proposta do serviço, que se 

pauta na atenção territorial e no cuidado integral priorizando o direito da liberdade de 

ir e vir ao serviço.  

Seguir a lógica territorial do CAPS foi interpretado por alguns usuários 

como algo paliativo ou como entretenimento, por permanecerem no serviço apenas 

durante o dia, depois podendo retornar para suas casas, ou seja, “manter-se longe 

do crack momentaneamente e ao sair deparar-se com ofertas e convites para 

recaídas”. O não entendimento da abordagem territorial é desastroso e fragiliza o 

cuidado ofertado e o grau de comprometimento do usuário em relação ao tratamento 

no CAPS AD.  

Como principais motivações para o período em que frequentaram o CAPS 

AD, foram destacadas a dependência do crack e o incentivo da família. O fenômeno 

da dependência da droga foi amplamente referido como um fator que causa grande 

dificuldade para o não uso. A família foi amplamente citada como um aspecto muito 

importante na luta e manutenção de tratamento, embora, tenha se constatado 

também, situações referidas em que a compreensão entre o usuário de crack e 

familiares é afetada, podendo o apoio dado pela família ser entendido como 

controle, como também, se cansarem da resistência do usuário ao tratamento ou 

entenderem as recaídas como fracasso. 
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No tocante ao convívio com a dependência de crack sem 

tratamento/acompanhamento no CAPS AD os usuários referiram como principal 

estratégia de superação, o apoio da religiosidade como instrumento terapêutico. 

Nesse aspecto é importante esclarecermos que a religiosidade referida tratava-se de 

busca de apoio através de atividades religiosas em sociedade. Aqui não se refere a 

tratamentos de internação em instituições de orientação religiosa, fenômeno atual 

em expansão no país e, questionável, de vários pontos de vista, inclusive, do ponto 

de vista da inclusão de comunidades terapêuticas no Plano de Enfrentamento ao 

Crack do Ministério da Saúde. Não se subestima o valor e a força da fé na 

superação do uso/abuso de crack, porém, não se tem o direito de abrir mão do 

princípio do controle social conquistado pelo SUS, extremamente necessário de 

acordo com a história e as políticas de saúde e saúde mental no nosso país. 

Nas entrevistas realizadas, alguns usuários passaram por momentos de 

entrega, transformando a pesquisa de campo do presente estudo em situações de 

desabafo e escuta, revelando a problemática do uso/abuso de crack do ponto de 

vista do usuário que sofre, busca e nem sempre encontra uma rede de atenção de 

saúde integral como preconiza o Ministério da Saúde. Essa carência da rede de 

atenção é, especialmente, exposta frente aos fenômenos de abstinência e 

dependência da droga. Torna-se complexo, porém, necessário criarmos 

possibilidades de atenção que transforme o conjunto de circunstâncias que levam às 

recaídas em um fator de fortalecimento dos serviços. Os CAPS AD, em especial, 

necessitam explorar estratégias de reconstrução e redefinição criativa e criadora 

desse desafio pessoal e profissional dos que lidam com o uso/abuso de crack.  

 A abordagem territorial é defendida aqui, como um avanço conquistado 

na questão da saúde mental brasileira, mas fica entendido  que o presente estudo 

levanta algumas limitações do CAPS AD, analisando a singularidade do crack, ou 

seja, as recomendações propostas pelo Ministério da Saúde, em estabelecer 

práticas e valores de reinserção social, que necessitam ser tecidas 

intersetorialmente, e os serviços não têm conseguido estabelecer conexões 

significativas, o que contribui para o fenômeno da desistência ao 

tratamento/acompanhamento. 
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A fim de que se possam alcançar resultados práticos dentro e fora do 

CAPS AD, deve-se viabilizar e implementar continuidade sem interrupção da 

atenção; necessita-se romper com o conservadorismo em suas concepções e 

manejos arcaicos e autoritários na realidade do cuidado ao usuário de droga.  

A efetivação do cuidado integral ainda precisa ser conquistada por todos 

os envolvidos no cenário do crack. Independente de quantas vezes o usuário tenha 

fracassado em se abster da droga, é preciso escutar o que diz o fenômeno da 

desistência do tratamento. 

Nesta pesquisa, as falas de usuários desistentes ao tratamento no CAPS 

AD, relataram uma luta enorme e, em muito, solitária quando a companhia 

permanente que a dependência da droga traz é afastada e destrói parcerias 

conquistadas. Essa constatação eleva o índice das temidas recaídas e com elas, 

arrasta para longe da rede de atenção o êxito satisfatório do cuidado integral aos 

usuários de crack. 

O sujeito, ao se deparar com a difícil imagem e repercussão de ser 

usuário de crack, traz consigo perspectivas, dúvidas e medos, receios a respeito do 

que pode lhe proporcionar o futuro, mediado por sentimentos de dor, angústia e 

sofrimento.  

Fica claro que a utilidade de estudos como este é contribuir para o 

conhecimento e a intervenção propositiva na realidade da rede de atenção em 

saúde mental, especialmente, junto ao segmento marginalizado de usuários de 

crack. O conhecimento e a interação com usuários de crack, sob a luz de uma 

questão muito árdua principalmente para eles, que foi se expressarem sobre a sua 

condição de desistentes de um tratamento, leva à crença de que o objetivo desta 

pesquisa, de fato, é contribuir para o cuidado integral e que nessa busca se possa 

fortalecer a rede de atenção territorial, investindo-se em avaliações que envolvam 

não somente a estrutura física e as condutas terapêuticas do CAPS AD, mas que 

também, considerem o fenômeno da desistência e elaborem estratégias de resgate, 

continuidade e cuidado para pessoas que desistiram do tratamento 

/acompanhamento.  Assim, fica evidente que o CAPS AD pode ser mais eficaz na 

articulação com outros serviços e recursos no território. 
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Por fim, considera-se que as falas trazidas neste estudo clamam por 

políticas de saúde que ainda não estão funcionando, como devem funcionar, no 

enfrentamento da problemática em análise, ou seja, com clareza e apropriação do 

princípio da liberdade como terapêutica, de forma intersetorial e em rede. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 
 

Idade:____________  

Sexo:________________ 

Estado civil:_______________ 

Escolaridade:___________________ 

Ocupação atual:________________________ 

Tempo de acompanhamento pelo CAPS AD:___________________________ 

Regime de acompanhamento:_______________________________________ 

Tempo de desistência do acompanhamento/tratamento no CAPS AD: 

_____________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO NORTEADORA 

 

1. Você possui cadastro de acompanhamento/tratamento no CAPS AD de Campina 

Grande-PB no período entre 2007 a 2011, porém, no momento não está 

frequentando o serviço. O que lhe levou a desistir ou abandonar o tratamento no 

CAPS AD? 

 

QUESTÕES CORRELATAS 

1. Como era o seu tratamento quando você frequentava o atendimento do CAPS AD? 

2. O que lhe motivava a frequentar o CAPS AD? 

3. O que lhe desmotivou a frequentar o CAPS AD? 

4. Como você enfrenta sua dependência ao crack sem acompanhamento ou 

tratamento especializado sobre drogas?  
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APÊNDICE B 
     

     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

                SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

       CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL 

      E OUTRAS DROGAS DE CAMPINA GRANDE - PB 

 

       

TERMO DE CONCESSÃO 

 

 Eu, Alda Cristina Diniz, responsável pelo setor de gerenciamento, 

coordenação, banco de dados, arquivos entre outros instrumentos de registro desta 

instituição, após ter recebido todos os esclarecimentos sobre os objetivos e 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa intitulada 

DESISTÊNCIA AO TRATAMENTO DE USUÁRIOS DE CRACK NO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB, coordenada pelo Profa. 

Dra. Jacileide Guimarães, autorizo o manuseio dos referidos instrumentos do setor 

informatizado de banco de dados e arquivos deste serviço CAPS AD, para coleta de 

dados em cumprimento a uma das etapas da citada pesquisa. 

 Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa em 

questão por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas propostas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde-CNS. 

 O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar 

minha concessão a qualquer momento da pesquisa. 

 

Campina Grande, ____ de _______ de 2012 

 

___________________________________ 

Dra. Alda Cristina Diniz 

Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas 
“CAPS AD” de Campina Grande / PB. 
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APÊNDICE C 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n- Lagoa Nova, Natal/RN, 59072-970, fone: 3215-3196 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada DESISTÊNCIA AO 

TRATAMENTO DE USUÁRIOS DE CRACK NO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB que será coordenada pela Profa. Dra. 

Jacileide Guimarães.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar os discursos sobre desistência do 

acompanhamento/tratamento de usuários de crack em um Centro de Atenção Psicossocial 

para Álcool e Drogas (CAPS AD) no município de Campina Grande-PB. Os objetivos 

específicos são: 1) Investigar motivos que levavam usuários de crack a frequentarem 

o CAPS AD no município de Campina Grande-PB; 2) Conhecer estratégias de 

superação do uso de crack sem o acompanhamento/tratamento no CAPS AD no 

município de Campina Grande-PB. 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é que o CAPS AD é um dispositivo de 

saúde mental pensado e criado não apenas para tratar o dependente de droga, mas, para 

oportunizar uma nova dinâmica social, por isso é necessário investigar a relação entre o 

acompanhamento/ tratamento ofertado pelo CAPS AD e a permanência ou não de usuários 

de crack. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

instante, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

Caso você decida participar, isso será feito através de seu depoimento por 

intermédio de uma entrevista semiestruturada com questões relevantes a pesquisa /, sendo 

uma questão norteadora e quatro questões correlatas, que solicitamos que seja gravado, e 

levará aproximadamente sessenta minutos. Todas as informações obtidas serão sigilosas e 

seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados para uso 

exclusivo da presente pesquisa e artigos relacionados, sendo que a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os participantes.  
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Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco 

que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto, existe a possibilidade de discordâncias e conflitos 

(de ideias, de valores, do processo de trabalho) durante a sua fala que será minimizado 

através das seguintes providências: haverá permissão do participante para retirar-se da 

pesquisa no momento em que este achar conveniente sem nenhum prejuízo; intervenção 

pontual do entrevistador e retomada da questão norteadora da pesquisa a fim de reduzir 

possíveis desconfortos. 

Em caso de algum problema que possa vir a ter durante a pesquisa, relacionada à 

fuga ou complicações em suas emoções expressas, terá auxilio mediato, caso anseie e 

necessite, o entrevistador poderá acionar a rede de serviço substitutiva de saúde mental do 

município, os Centros de Atenção Psicossocial, solicitando assistência tendo em vista sua 

autorização. Você terá direito a assistência gratuita que será resguardada, uma vez que os 

serviços descritos integram a rede de atenção do Sistema Único de Saúde, para consulta 

médica, psiquiátrica, psicológica, assistencial, entre outras, mediante o acaso terá que 

deslocar-se até um destes serviços, em condução da Secretaria Municipal de Saúde. 

Salientando que o participante não terá que pagar pelos atendimentos descritos e nem 

receberá qualquer forma de pagamento ou indenização. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Mediante ao exposto e você terá como benefício à ampliação do conhecimento sobre 

a temática sugerida, tendo em vista que as discussões proporcionarão uma nova forma de 

pensar sobre a assistência e atendimento no serviço. Desta forma será encorajado a 

continuar o acompanhamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras 

drogas, bem como nos demais serviços públicos que estiver inscrito, antes do ingresso 

nesta pesquisa, assim como outras formas de abordagem aos usuários assistidos no 

serviço. Uma vez que poderá fortalecer as políticas de saúde direcionadas aos usuários de 

crack em nível local, contribuindo assim para uma maior visibilidade da problemática em 

foco e da assistência dispensada. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas a respeito desta 

pesquisa, poderá solicitar esclarecimento diretamente ao pesquisador-entrevistador e/ou a 

pesquisadora orientadora da pesquisa através do telefone (84)3215-3774 no Campus 

Universitário da UFRN.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  



101 

 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Profa. Dra. Jacileide Guimarães. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Desistência ao tratamento de usuários de crack no Centro de Atenção 

Psicossocial em Campina Grande/PB, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 

Campina Grande,______/___________/________ 

 

________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

________________________________________________ 

Profa.Dra. Jacileide Guimarães – Orientadora da pesquisa 

 

_________________________________________________________________ 

José Edison Rodrigues Júnior – Mestrando em Enfermagem pela PGEnf / UFRN – 

Pesquisador-entrevistador 

 

 

 

 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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                                                            ANEXO A 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

                  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

         CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL 

         E OUTRAS DROGAS DE CAMPINA GRANDE - PB 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e 

metodologia da pesquisa intitulada DESISTÊNCIA AO TRATAMENTO DE 

USUÁRIOS DE CRACK NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM 

CAMPINA GRANDE/PB, coordenada pela Profa. Dra. Jacileide Guimarães, 

concordo em autorizar a realização da pesquisa, nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima 

citada por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas propostas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde-CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar 

minha anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Campina Grande, _____ de _________ 2010. 

 

 

____________________________________ 
Dra. Alda Cristina Diniz 

Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas 
“CAPS AD” de Campina Grande/PB. 
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