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RESUMO 

 

Introdução: Entre as modalidades de consumo da cocaína, os usuários de crack são um 

grupo específico com histórico de marginalização que manifestam uma série de 

vulnerabilidades, sendo que desde a disseminação do crack no Brasil, os homens sempre 

foram maioria dentro da cultura de uso do crack. Objetivo: Traçar um perfil dos homens 

usuários de crack no Brasil por meio de uma revisão bibliográfica, analisando a trajetória 

de uso a partir de um recorte de gênero. Método: O presente trabalho foi elaborado a 

partir de uma revisão da literatura entre os anos de 2010 à 2020, abordando temas 

específicos para os homens usuários de crack no Brasil. Os temas escolhidos foram: 

recorte de gênero, perfil sociodemográfico, início do uso, meios para obtenção da droga, 

tratamento e a visão da mídia e da sociedade a respeito desses usuários. 

Resultados/Discussão: Os homens são maioria dentro do cenário de uso de crack no 

Brasil e estão expostos extensivamente a situações e comportamentos de risco físico, 

como descuido com a própria saúde, alto índice de infecções sexualmente transmissíveis 

e exposição a uma série de doenças, como comportamentos de risco social, como a 

vivência em situação de rua e a alta taxa de atos delitivos que exercem a fim de comprar 

drogas. Conclusão: O poder de dependência da droga, a fissura provocada e a facilidade 

de acesso são fatores que não ajudam os usuários quando decidem por parar o consumo. 

O tratamento desses usuários deve envolver uma série de profissionais centrados no 

indivíduo de maneira humanizada. Por fim, ficou evidente a necessidade de uma 

aborgadem multidisciplinar no tratamento dos usuários em situação de dependência.  

Palavras-chave: homens, crack, cocaína, vulnerabilidade, marginalização. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Among the modalities of cocaine consumption, crack users are a group with 

a history of marginalization that manifest a series of vulnerabilities and since the spread 

of crack in Brazil, men have always been the majority within the culture of crack use. 

Objective: To draw a profile of male crack users in Brazil through a literature review, 

analyzing the trajectory of use from a gender perspective. Method: The present work was 

elaborated from a literature review between the years 2010 to 2020, addressing specific 

themes for male crack users in Brazil. The themes chosen were: gender profile, 

sociodemographic profile, beginning of use, means to obtain the drug, treatment and the 

media's view of these users. Results/Discussion: Male crack users are the majority within 

the scenario of crack use in Brazil and are extensively exposed to situations and risk 

behaviors, both physical and neglectful of their own health, high rate of sexually 

transmitted infections and exposure to a series of diseases, as to social risk behaviors, 

such as living on the streets and the high rate of criminal acts that they carry out in order 

to buy drugs. Conclusion: The power of drug dependence, the craving caused and the 

ease of access are factors that do not help users when they decide to stop using. The 

treatment of these users must involve a series of professionals centered on the individual 

in a humanized way. Finally, the need for a multidisciplinary approach in the treatment of 

users in a situation of dependence became evident. 

Keywords: men, crack, cocaine, vulnerability, marginalization. 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1. Fluxograma dos artigos selecionados..............................................................18 

Figura 2. Uso no ano de drogas psicotrópicas, das cinco drogas mais consumidas e de 

crack entre estudantes.....................................................................................................28 

Figura 3. Uso regular de "crack e/ou similares" e drogas ilícitas no Brasil por 

macrorregião...................................................................................................................29 

Figura 4. Consumo de substâncias ilícitas no Brasil........................................................31  



- 10 - 
 

LISTA DE TABELAS 

Quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 

resultados encontrados dos 31 artigos incluídos..............................................................19 

Tabela 1. Uso no ano de drogas de estudantes do ensino fundamental e médio nas 

capitais brasileiras...........................................................................................................27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

CE                Ceará 

CEBRID       Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

HIV               Vírus da Imunodeficiência Humana 

ICITC           Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

INPAD         Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas 

IST               Infecções Sexualmente Transmissíveis 

LILACS         Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
 
LNUD           Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira 
 
MEDline       Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

MG               Minas Gerais 

MT               Mato Grosso 

N/A              Não se aplica 

PB               Paraíba 

PR               Paraná 

RJ                Rio de Janeiro 

RO               Rondônia 

RS                Rio Grande do Sul 

SP                São Paulo 

SciELO         Biblioteca Eletrônica Científica Online 
 
SNC             Sistema Nervoso Central 

UNIFESP    Universidade Federal de São Paulo 



- 12 - 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO.....................................................................................................13 

1.1 Cocaína e crack: definição e um breve histórico............................................13 

1.2 Toxicocinética, toxicodinâmica e dependência...............................................14 

2. OBJETIVOS.........................................................................................................16 

2.1 Objetivos gerais..............................................................................................16 

2.2 Objetivos específicos......................................................................................16 

3. METODOLOGIA...................................................................................................17 

3.1 Revisão bibliográfica.......................................................................................17 

3.2 Principais resultados encontrados..................................................................17 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................................26 

4.1 Levantamentos nacionais...............................................................................26 

4.2 Recorte de gênero, perfil sociodemográfico e epidemiologia dos usuários de 

crack...............................................................................................................32 

4.3 Início do uso e meios de obtenção da droga..................................................36 

4.4 Comportamentos de risco físico, social e os seus impactos na saúde dos 

usuários..........................................................................................................38 

4.5 Demanda por cuidados de saúde, tratamento e engajamento.......................40 

4.6 Visão da sociedade com relação aos usuários...............................................42 

5. CONCLUSÃO.......................................................................................................43 

6. BIBLIOGRAFIA....................................................................................................44 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Cocaína e crack: definição e um breve histórico 

A cocaína (benzoilmetilecgonina) é uma substância extraída a partir das folhas de 

uma planta chamada Erynthroxylum coca. Embora hoje conhecida como uma substância 

altamente dependógena, o início de seu uso data de milhares de anos por povos pré-

incas e pré-colombianos (Duailibi et al., 2008) em rituais terapêuticos e religiosos. A 

sintetização da cocaína em sua forma alcaloide é atribuída ao químico Albert Niemman 

em 1859 (Mosquera, Menéndez, 2005), tendo sido amplamente divulgada para utilização 

como medicamento e anestésico local nos anos seguintes. Entretanto, no início do século 

XX, regulamentações restritivas passaram a surgir (Ferreira et. al., 2001) após os 

primeiros relatos documentados a respeito dos efeitos tóxicos da cocaína. O início do uso 

de crack no Brasil foi documentado a partir do ano de 1991 em São Paulo, tendo surgido 

como uma substância psicotrópica com alto potencial de dependência (Nappo et. al. 

1996). 

A cocaína pode ser utilizada de diversas formas que variam conforme a sua 

preparação. A cocaína em forma de sal (cloridrato de cocaína) trata-se do pó que pode 

ser aspirado por via nasal ou dissolvido em água para uso pela via intravenosa, mas que 

possui alta temperatura de volatilização (195ᵒC) e por isso tem o uso pela via pulmonar 

inviabilizado. Em forma de pasta base a cocaína dá origem ao crack, nome vindo do som 

de “estalo” produzido pela queima da pedra (Kessler, Pechansky, 2008). Apesar de pouco 

solúvel em água, o crack é volatilizado em temperaturas mais baixas (95ᵒC) quando 

comparado ao cloridrato de cocaína, o que permite o seu uso pela via pulmonar através 

do fumo em cachimbos (Kessler, Pechansky, 2008). 

Os usuários de crack constituem um grupo particular quando comparados aos demais 

usuários de cocaína. As especificidades associadas a esta modalidade de consumo são 

importantes objetos de estudo, uma vez que compreendem comportamentos, danos e 

riscos característicos associados ao uso, e que os estudos desses padrões são 

fundamentais para o delineamento de políticas públicas adequadas para redução de 

danos e tratamento dos usuários, que além de todas as privações as quais são exposto 

ainda enfrentam um estigma enorme imposto pela sociedade que vê o problema da 
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dependência em crack como uma questão individual e não como um problema de saúde 

pública que mereça a devida atenção. 

 

1.2  Toxicocinética, toxicodinâmica e dependência 

A cocaína é bem absorvida pela maior parte das vias de administração, sendo a sua 

concentração sanguínea e a duração de seus efeitos diretamente relacionadas a via de 

utilização (Castro et. al. 2015). A cocaína em pó (cloridrato de cocaína) utilizada pela via 

nasal demora de 10 a 15 minutos para começar a exercer seus efeitos, que podem durar 

por volta de 30 a 45 minutos, enquanto a forma intravenosa (cocaína em pó solubilizada) 

começa a exercer seus efeitos entre 3 a 5 minutos após a utilização e os mesmos duram 

de 10 a 15 minutos (Lizasoain et al., 2002). O crack, por outro lado, é utilizado fumado, 

alcançando rapidamente os pulmões. Por tratar-se de um órgão altamente vascularizado, 

o pulmão possui rápida absorção, levando a substância a corrente sanguínea  e 

resultando em efeitos quase imediatos que iniciam-se entre 10 a 15 segundos após a 

utilização e duram de 3 a 5 minutos (CEBRID, 2013).  Devido a curta duração do efeito 

do crack, o usuário volta a utilizar a droga com mais frequência o que desencadeia um 

mecanismo de tolerância, ou seja, exige um uso maior afim de promover os mesmos 

efeitos positivos iniciais, resultando em um alto potencial de dependência (Senad et. al. 

2010).  

Após a administração, o processo de biotransformação começa no sangue e é 

encerrado no fígado, onde ocorre a hidrólise por meio de colinesterases dando origem 

aos principais metabólitos da cocaína (benzoilmetilecgonina), a benzoilecgonina e a 

metil-éster de ecgnonina (Castro et. al. 2015). 

O mecanismo de ação da cocaína no sistema nervoso central (SNC) age bloqueando 

a recaptação da dopamina, um importante neurotransmissor envolvido no sistema de 

recompensa que, em condições normais, estimula o receptor pós-sináptico e é 

reabsorvido pela membrana pré-sináptica (Ferreira et. al. 2012). Através desse bloqueio, 

a disponibilidade de dopamina na fenda sináptica aumenta, causando as alterações 

comportamentais e a sensação de prazer relacionadas ao uso da droga. No sistema 

adrenérgico, os metabólitos da cocaína agem, de forma parecida, impedindo a 

recaptação dos neurotransmissores epinefrina e norepinefrina na célula pré-sináptica e 
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aumentando a disponibilidade dessas substâncias na fenda sináptica. Esse mecanismo 

é responsável pelo aumento do estado de vigília e aceleração das funções fisiológicas. 

No sistema serotoninérgico a cocaína inibe a recaptação de serotonina ocasionando o 

aumento de sua concentração na fenda sináptica, resultando nos efeitos alucinatórios e 

psicomiméticos produzidos pela cocaína, o que explica as alterações motoras vistas nas 

pessoas intoxicadas (Castro et. al. 2015). 

Além das vias de administração, os efeitos sistêmicos causados pela droga também 

variam conforme a dose utilizada. Em doses baixas, o usuário experimenta sensação de 

prazer e bem-estar, estado de excitação, diminuição da fadiga, do apetite e do sono além 

de aumento da pressão arterial, resultado da vasoconstrição. Após o uso em altas doses 

a agitação se converte em disforia (Castro et. al. 2015), podendo causar ansiedade, 

irritabilidade, tremores, convulsões e psicose. O uso crônico, por sua vez, está 

relacionado a psicose tóxica, degeneração irreversível dos músculos esqueléticos 

conhecida como rabdomiólise (CEBRID, 2013) e sérios problemas cardiovasculares que 

podem causar arritmias cardíacas resultando em morte súbita além de outras causas 

como hiperpirexia, epilepsia, fibrilação ventricular e parada respiratória (Mosquera, 

Menéndez, 2005). 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

Esse trabalho possui como objetivo traçar um perfil dos homens usuários de crack no 

Brasil por meio de uma revisão bibliográfica da literatura entre os anos de 2010 à 2020 

analisando o início e a trajetória de uso a partir de um recorte de gênero. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são caracterizar os homens usuários de crack 

no Brasil de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Relações de gênero, perfil sociodemográfico e epidemiologia dos usuários; 

 Início do uso e meios de obtenção da droga; 

 Comportamentos de risco físico, social e impactos na saúde atrelados ao vício;  

 Demanda por cuidados de saúde, tratamento e engajamento de usuários de crack; 

 Visão da mídia e da sociedade com relação aos usuários. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  Revisão bibliográfica 

Este estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica nas bases de dados 

LILACS, PUBMED e SciELO. A busca baseou-se nas palavras chave “men AND crack 

cocaine”. 

Os critérios adotados para inclusão e exclusão da literatura pesquisada foram: 

 Critérios de inclusão: a) publicações da literatura brasileira; b) publicações que 

compreendiam o período entre 2010 e 2020. 

 Critérios de exclusão: a) artigos que não abordavam o uso de crack por homens; 

b) artigos repetidos entre as diferentes bases de dados. 

Referências bibliográficas fora dos critérios adotados foram utilizadas para 

embasamento de definições e da discussão do presente trabalho. 

 

3.2  Principais resultados encontrados 

A priori, a busca nos repositórios de pesquisa resultou em 537 artigos no total, dentre 

os quais foram aplicados os critérios utilizados para elaboração desse trabalho. Ao 

compilar os dados publicados no Brasil entre os anos de 2010 à 2020, restaram 65 

artigos. Em seguida, foram excluídos os artigos repetidos entre as diferentes plataformas 

de pesquisa e os artigos que não abordavam o uso de crack por homens. Sendo assim, 

ao final do processo foram selecionados e incluídos 31 artigos para a análise (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma dos artigos selecionados. 

Entre os artigos analisados alguns tinham como tema central o uso de crack por 

mulheres, ainda assim, aqueles que preenchiam aos critérios de busca utilizados (as 

palavras chave “men” AND “crack cocaine” nas bases de busca) foram considerados 

nessa pesquisa, uma vez que citaram ou fizeram um paralelo entre o uso de crack por 

homens e mulheres e as diferenças de uso correlacionadas ao gênero, sendo excluídos 

apenas os artigos que não citavam em nenhum momento o uso de crack por homens. 

Após a aplicação de todos os critérios de inclusão e exclusão, os trabalhos que 

permaneceram para análise foram categorizados conforme os temas de interesse 

abordados nessa pesquisa, sendo eles: 1) recorte de gênero, perfil sociodemográfico e 

epidemiologia; 2) início do uso e meios de obtenção da droga; 3) comportamentos de 

risco físico, social e os seus impactos na saúde; 4) demandas por cuidado, tratamento e 

engajamento; 5) visão da mídia e da sociedade sobre os usuários. 

Os estudos empíricos foram realizados em 9 estados, sendo a maioria no Rio Grande 

do Sul (n = 8) e São Paulo (n = 6). Além destes, haviam estudos distribuídos pelos 

estados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e 

Rondônia. Além dos empíricos, dois dos estudos tratavam-se de revisões bibliográficas. 

Dentre os anos de publicação, a maior parte dos artigos data de 2019 (n = 5), seguido 

por 2012, 2016 e 2018 (todos com n = 4).  

Total: 31 artigos 

incluídos 

9 fora 

do tema 
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Os artigos analisados, bem como os seus principais resultados, foram compilados no 

quadro abaixo (Quadro 1): 

Quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 
resultados encontrados dos 31 artigos incluídos. 

Ano Autores Estado Participantes Principais resultados Tema 

2020 
Teixeira et. 

al. 
MG 

462 pessoas 
sendo que 38 
informaram já 
terem usado 
crack na vida 

Os resultados mostram 
que o tabagismo é 
altamente prevalente 
entre pessoas com HIV, 
indicando a necessidade 
de os serviços de 
assistência especializada 
em HIV priorizarem 
intervenções a fim de 
cessá-lo, com 
abordagem sobre o uso 
de álcool e drogas ilícitas, 
especialmente voltadas 
para pessoas jovens, 
com baixa escolaridade e 
com sinais e/ou sintomas 
de ansiedade ou 
depressão. 

3 

2020 
Rossi CCS; 
Tucci AM.  

SP 

21 homens e 
10 mulheres 
usuários de 

crack 

 A análise dos dados 
revelou que o tratamento 
oferecido pelas 
comunidades 
terapêuticas é o mais 
conhecido, porém é 
pouco efetivo para essa 
população. 

4 

2020 Alves et. al. SP N/A 

Relação íntima e 
adaptativa entre o 
Programa De Braços 
Abertos e o ambiente da 
Cracolândia, assim como 
os conflitos com o crime 
organizado e as polícias.  

4 

Continua 
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Cont. quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 
resultados encontrados dos 31 artigos incluídos. 

Ano Autores Estado Participantes Principais resultados Tema 

2019 
Oliveira et. 

al. 
CE 

239 usuários 
de crack 

Maior parte dos usuários 
de crack era do sexo 
masculino, com média 
etária de 25 anos, solteira 
e com Ensino 
Fundamental incompleto. 

1 

2019 
Oliveira et. 

al. 
CE 

213 
prontuários 
de usuários 
de crack de 

um CAPS AD 

Predomínio de homens 
(76,5%), com idade entre 
11 a 47 anos, solteiros 
(60,8%) que possuíam 
ensino fundamental 
incompleto (53,5%). 

4 

2019 
Calheiros 
PRV et. al. 

RO 
133 homens 
usuários de 

crack 

Predomínio da força de 
vontade e de 
comportamento de 
esquiva em resposta ao 
craving. 

3 

2019 
Abal YS; 
Gugelmin 

Sa. 
MT 

Usuários de 
crack em 

situação de 
rua 

Os resultados 
demonstram que os 
territórios de cenas 
abertas de uso do crack 
são alvo de mecanismos 
diversos de controle 
social, que se expressam 
por meio de violências 
múltiplas e permanentes, 
mas também se 
constituem enquanto 
espaços que reúnem 
pessoas estigmatizadas 
e expulsas da sociedade 
normalizada, ou seja, 
pessoas que constroem 
laços e interações 
sociais, se auto-
organizam e resistem 
ante a pluralidade de 
violências perpetradas 
sobre elas. 

1 

Continua 
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Cont. quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 
resultados encontrados dos 31 artigos incluídos. 

Ano Autores Estado Participantes Principais resultados Tema 

2019 
Silveira et. 

al. 
RS 

133 usuários 
de crack 

A quase totalidade dos 
usuários de crack 
apresentaram níveis de 
craving elevados, 
proporcionalmente 
maiores em algumas 
variáveis individuais e 
comportamentais. 

3 

2018 
Madalena 
TS, Sartes 

LMA. 
MG 

54 homens e 
18 mulheres 
usuários de 

crack  

67,6% de homens, com 
média 
de idade de 30,8 anos, 
61,8% de religião 
protestante, 67,6% com 
mais de dois anos de 
defasagem escolar e 
61,7% entre as classes 
socioeconômicas B2 e 
C1. 

1 

2018 
Andretta, I 

et. al. 
RS 

168 homens 
e mulheres 

dos quais 155 
eram 

usuários de 
crack 

Usuários de drogas que 
não tinham emprego 
apresentaram níveis mais 
altos dos sintomas de 
depressão, ansiedade e 
estresse. 

3 

2018 

Moraes 
MEF; Roso 

A; Lara 
MP. 

N/A N/A 

A relação mulher/crack é 
considerada como um 
problema de saúde 
pública e não como uma 
questão psicossocial 
quando comparadas aos 
homens. 

1 

2018 Silva et. al. RJ 

17 
profissionais 
de saúde do 

CAPS 

Os profissionais de saúde 
expressam a visão 
tradicional da mulher 
heterossexual, dócil e 
maternal, e reproduzem 
concepções 
estereotipadas. 

4 

Continua 
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Cont. quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 
resultados encontrados dos 31 artigos incluídos. 

Ano Autores Estado Participantes Principais resultados Tema 

2017 
Araujo E; 
Schramm 

Fr. 
RJ 

Usuários de 
crack em 

situação de 
rua 

O Consultório na Rua 
instaura aberturas para 
que aquelas pessoas que 
se tornam suas usuárias 
o transformem, fazendo-o 
acolher vidas cada vez 
mais heterogêneas.  

4 

2017 
Azevedo 

AO; Souza 
TP. 

N/A N/A 

As iniciativas de 
intensificação dos 
processos de internação 
compulsória expressões 
de ação do biopoder, com 
relevância na produção 
de políticas e de 
subjetividades 
contemporâneas de 
resistência à 
continuidade e ampliação 
da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira. 

4 

2017 
Teixeira et. 

al. 
N/A N/A 

A  abordagem ao uso de 
drogas deve estar focada 
na perspectiva da 
redução de danos, na 
promoção da autonomia 
e dos direitos humanos, e 
não na utopia de 
eliminação do consumo e 
da produção de drogas. 

4 

2016 

Seleghim 
MR; Galera 

SAF; 
Oliveira 
MLF. 

PR 

7 homens e 3 
mulheres 

usuários de 
crack 

Homens, com idade entre 
20 a 49 anos, mais de 
nove anos estudados, 
separados, pais, católicos 
e desempregados. 

1 

2016 Pinto et. al. CE 
10 jovens 

usuários de 
crack 

Os jovens possuíam 
pouco conhecimento 
sobre a AIDS, com 
predominância de mitos, 
e se consideravam 
vulneráveis ao HIV. 

3 

Continua 
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Cont. quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 
resultados encontrados dos 31 artigos incluídos. 

Ano Autores Estado Participantes Principais resultados Tema 

2016 
Braga et. 

al. 
PB 

40 usuários 
de crack 

Os jogos cooperativos e 
o relaxamento 
respiratório 
demonstraram eficácia 
como estratégias de 
enfrentamento do craving 
e ansiedade em usuários 
de crack. 

3 

2016 
Júnior et. 

al. 
SP 

58 usuários 
de crack 

Há alterações vasculares 
periféricas em usuários 
de crack. O tempo de uso 
da droga exerceu um 
maior impacto nesse 
sistema, o que sugere 
associação entre o uso 
do crack e a diminuição 
de fluxo arterial. 

3 

2015 
Maciel et. 

al. 
RS 

28 homens e 
30 mulheres 
usuários de 

crack 

Os resultados sugerem 
maior intensidade dos 
sintomas de craving 
associados ao desejo de 
experienciar novamente 
os efeitos da substância 
em mulheres. 

3 

2015 
Botti NCL; 
Machado 

JSA. 
MG 

72 homens 
usuários de 

crack 

Os resultados apontam 
que o uso de crack pode 
contribuir para o 
desenvolvimento de 
comportamento violento -
delitivo, auto e 
heteroagressivo. 

3 

2015 
Vernaglia 

et.al. 
RJ 

31 usuários 
de crack 

Foram observados 
alguns deslocamentos 
com relação aos acordos 
tradicionais e 
hierárquicos de gênero. 

1 

Continua 
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Cont. quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 
resultados encontrados dos 31 artigos incluídos. 

Ano Autores Estado Participantes Principais resultados Tema 

2014 Cruz et. Al. RS 
16 mulheres 
usuárias de 

crack 

 Identificaram-se 
mulheres rotuladas pela 
sociedade como 
criminosas e que sofrem 
com situações de 
preconceito diariamente, 
por não apresentarem 
comportamentos sociais 
e culturalmente 
esperados para as 
mulheres, como sexo 
dócil e frágil. 

1 

2014 
Romanini 

M; Roso A. 
RS 

14 homens e 
2 mulheres 
usuários de 

crack 

O corpo do usuário é alvo 
de categorizações sociais 
e acaba sendo colado à 
identidade de usuário de 
crack. 

5 

2013 
Ferreira 

EC. 
SP 

67 homens 
usuários de 

crack 

Os participantes 
possuíam níveis médios 
de autoeficácia para 
abstinência de drogas, 
níveis baixos de bem-
estar subjetivo e estavam 
satisfeitos com as suas 
vidas. 

4 

2012 
Medeiros 

et. al. 
N/A 

560 
estudantes 

entre os quais 
32 

informaram já 
terem usado 

crack 

Os resultados sugerem a 
necessidade do 
desenvolvimento de 
prevenções específicas 
ao uso de drogas no meio 
acadêmico. 

3 

2012 Hess et. al. RS 

37 pessoas 
sendo 24 

usuários de 
crack 

Os resultados apontaram 
maior ocorrência de 
psicopatologias e risco de 
suicídio nos grupos 
formados por pacientes 
com histórico de 
consumo múltiplo de 
substâncias. 

3 

Continua 
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Cont. quadro 1. Ano de publicação, autores, estado brasileiro, participantes e principais 
resultados encontrados dos 31 artigos incluídos. 

Ano Autores Estado Participantes Principais resultados Tema 

2012 
Freire et. 

al. 
RS 

221 homens 
usuários de 

crack 

Os dependentes de crack 
de maior e de menor 
poder aquisitivo não 
diferiram de forma 
significativa com relação 
à intensidade e à 
frequência de uso da 
droga.  

1 

2012 Maerrawi I SP 

546 pessoas 
sendo 136 
usuários de 

crack 

As prevalências de ISTs 
encontradas na 
população carcerária 
continuam maiores do 
que as observadas na 
populção geral.  

3 

2011 

Chavez TV; 
Sanchez 

ZM; Ribeiro 
LA; Nappo 

SA. 

SP 
40 usuários e 
ex-usuários 

de crack 

As medidas criadas pelo 
próprio usuário para lidar 
com a sua fissura 
melhoram sua relação 
com o crack e podem ser 
ferramenta importante 
para o aprimoramento do 
tratamento. 

4 

2010 
Scheffer et. 

al. 
RS 

32  homens 
usuários de 

crack 

Os dependentes de 
álcool/cocaína/crack em 
associação apresentaram 
alta frequência de 
Transtorno de 
Personalidade, além de 
Transtorno de Humor. 

3 

 
Os números categorizam os artigos conforme os temas centrais abordados, sendo: 1 – recorte de 
gênero, perfil sociodemográfico, epidemiologia e caracterização dos usuários; 2 – início do uso e 
meios de obtenção da droga; 3 – comportamentos de risco físico, social e impactos na saúde; 4 – 
demandas por cuidados de saúde, tratamento e engajamento; 5 – visão da mídia e da sociedade com 
relação aos usuários. 
 

O início do uso e os meios para obtenção da droga não foram objeto principal de 

nenhum dos artigos analisados, embora tenham despontado como tópico de discussão 

em alguns deles. Os próximos tópicos trarão os resultados e discussões resultantes da 

pesquisa realizada, conforme os temas estabelecidos para esse trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Levantamentos Nacionais 

Os estudos e levantamentos a respeito do uso de substâncias dentro de populações 

definidas no Brasil contam com uma longa e sistemática linha de pesquisa. O Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), realizou seis levantamentos entre os anos de 1987 e 2010 com 

o intuito de caracterizar e reconhecer como se estabelece o consumo de drogas entre 

estudantes do ensino fundamental e médio no Brasil. O último levantamento, realizado 

em 2010, contou com um estudo que abrangeu as 26 capitais brasileiras e o Distrito 

Federal, somando dados de estudantes das redes pública e privada de ensino.  

O estudo contou com uma amostra de 31.280 estudantes da rede pública e 19.610 

estudantes da rede privada, totalizando 50.890 estudantes, entre os quais 51,2% eram 

do sexo feminino e 47,1% do sexo masculino, havendo predominantemente estudantes 

na faixa etária entre 13 a 15 anos (42,1%). 

O levantamento apontou que a idade em que ocorre o primeiro uso das drogas lícitas, 

como álcool, tabaco e solventes, ocorre antes do uso de drogas ilícitas, como maconha, 

cocaína e crack, sendo a cocaína e o crack as drogas consumidas mais tardiamente. 

Com relação ao recorte de gênero, nota-se que o gênero masculino apresenta maior 

chance de uso de drogas ilícitas, como maconha, cocaína e crack, enquanto o gênero 

feminino apresenta maior frequência de uso de medicamentos controlados sem 

prescrição médica, como ansiolíticos, analgésicos e anfetamínicos, frequentemente 

utilizados como moderadores de apetite, além de álcool e tabaco. Por outro lado, 

independentemente do gênero, os adolescentes em faixas etárias mais avançadas 

demonstram maior índice de probabilidade de uso arriscado de substâncias (Galduróz et 

al, 2004; Andrade et al., 2010). 
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Tabela 1. Uso no ano de drogas por estudantes do ensino fundamental e médio nas 
27 capitais brasileiras comparando os dados entre os anos de 2004 da rede pública 
e de 2010 da rede pública e privada de ensino. 

 

Fonte: V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras (2004) e VI 
Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras (2010). 
Fonte: VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras – 
2010/ E. A. Carlini (supervisão) [et. al.], -- São Paulo: CEBRID - Centro Brasileiro de Informações 
sobre Drogas Psicotrópicas: UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 2010. SENAD - 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Brasília – SENAD, 2010. 

 

Segundo o levantamento, comparando o uso de drogas psicotrópicas por 

estudantes entre os anos de 2004 e 2010 é possível notar que a cocaína é a única droga 

que demonstra um aumento na porcentagem de uso de 1,7 para 1,9, enquanto o crack 

demonstra uma diminuição, embora inexpressiva, de 0,7 para 0,4. 
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Figura 2. Uso no ano de drogas psicotrópicas, das cinco drogas mais consumidas e de crack, exceto 
álcool e tabaco, entre estudantes de ensino fundamental e médio da rede pública das 27 capitais 
brasileiras, comparando-se os anos de 2004 e 2010, 2010. Fonte: VI Levantamento Nacional sobre 
o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes 
Pública e Privada de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras – 2010/ E. A. Carlini (supervisão) [et. al.], -- 
São Paulo: CEBRID - Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas: UNIFESP - 
Universidade Federal de São Paulo 2010. SENAD - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 
Brasília – SENAD, 2010. 

 

 Realizado em 2012, o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) 

realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool 

e Outras Drogas (INPAD), demonstrou que o Brasil é uma das nações emergentes onde 

o consumo de cocaína em suas diferentes formas estava aumentando, em contramão a 

diminuição ocorrida na maior parte dos países, apontando o Brasil como o maior 

consumidor mundial de cocaína tipo crack. 

Em 2014 foi publicada a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack no Brasil através 

da Fundação Oswaldo Cruz – Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde (ICITC). O estudo foi conduzido em 26 capitais brasileiras e 

Distrito Federal durante o ano de 2012 compreendendo 24.977 entrevistados residentes 

nas capitais. Os dados demonstraram que o uso regular de crack e similares é maior na 

região Nordeste, seguida pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte, 

respectivamente.  
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Figura 3. Uso regular de "crack e/ou similares" e drogas ilícitas no Brasil por macrorregião. Estimativas 
(em números absolutos) do uso regular nos últimos 6 meses de “crack e/ou similares” nas capitais do 
Brasil, por macrorregião, 2012. Fonte: BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro; BERTONI, 
Neilane (Org.). Pesquisa Nacional sobre o uso de crack: quem são os usuários de crack e/ou similares 
do Brasil? quantos são nas capitais brasileiras? Rio de Janeiro: ICICT, 2014. 

 

 Os dados apresentados pela pesquisa demonstraram que aproximadamente 1/3 

dos usuários de crack e/ou similares no Brasil encontra-se na faixa etária que 

compreende entre 18 e 24 anos, sendo a maior parcela de jovens adultos, 79,15% se 

autodeclararam pretos ou pardos e apenas 16,49% informaram terem cursado ou 

concluído o ensino médio. 

 Ainda na Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack, entre os principais motivos 

relatados para início do uso da droga destacaram-se o uso devido a curiosidade a 

respeito de seus efeitos (58,2%), uso motivado por perdas afetivas, problemas familiares 
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ou questões de violência e abuso (29,19%), pressão social (26,73%), falta de 

perspectivas de vida e futuro (8,83%), ausência de fonte de renda (1,56%) e ainda o baixo 

valor da droga (1,27%).  

Para aquisição da droga, a pesquisa relatou diversas formas de obtenção de 

dinheiro: trabalho autônomo ou esporádico (65%), esmolas (13%), empréstimos ou 

ganhos de familiares (11,27%), atividades ilícitas que não compreendem o tráfico de 

drogas (9%), trabalhos regulares sem assinatura em carteira (8,19%), venda ou 

distribuição de drogas (6,45%), benefícios assistenciais (5,4%) e trabalho regular com 

assinatura em carteira (4,2%).  

Há ainda uma alta prevalência de troca de sexo por dinheiro ou drogas entre os 

usuários de crack, cerca de 7,46% dessa população. A respeito da comparação entre os 

gêneros, a pesquisa demonstrou uma expressiva porcentagem de mulheres que 

relataram prestar serviços sexuais em troca de dinheiro ou drogas (55,36%), uma 

porcentagem quase três vezes maior do que a de homens que relataram a mesma 

situação (14,6%). Outro dado que respalda o maior comportamento sexual de risco 

atrelado as mulheres é que 70% delas informaram relações sexuais sem uso de 

preservativos pelo menos em uma relação sexual. A porcentagem de mulheres vítimas 

de violência sexual também foi seis vezes maior do que a porcentagem relatada por 

homens. Esses dados relacionam-se ainda com prevalência para a infecção por HIV, 

relatada como sendo de 8,17% entre as mulheres usuárias de crack e de 4% para os 

homens usuários de crack, dados contrários aos verificados na população geral em que 

as mulheres apresentam menor prevalência. 

 Com relação a aspectos de convivência, verificou-se que uma menor parcela de 

homens referiu morar com a (o) companheira (o), sendo apenas 22,29%, enquanto as 

mulheres demonstraram uma porcentagem de 36,28%. O mesmo ocorreu quando 

questionados a respeito da moradia nos 30 dias que anteceram a pesquisa, onde uma 

menor porcentagem de homens relatou estar em situação de rua (37,23%) quando 

comparados a porcentagem de mulheres (45,66%). 

Por fim, comparando os gêneros com relação a prisão pela polícia, a prisão de 

homens foi estatisticamente mais frequente (52,5%) do que de mulheres (35,43%). 
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O III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, 

também realizado pela Fundação Oswaldo Cruz – Instituto de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica em Saúde (ICITC) no ano de 2017, é outro estudo importante a 

ser abordado, uma vez que propõe uma estimativa da prevalência, padrão e incidência 

do uso de drogas pela população de todo o território nacional entre 12 e 65 anos, 

considerando ambos os sexos.  

 Com relação ao recorte de gênero, o uso de substâncias ilícitas na vida foi mais 

comumente reportado por homens (15%) do que por mulheres (5,2%), assim como o uso 

de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias, sendo 2,7% reportado por homens enquanto 

apenas 0,7% por mulheres. 

 

A: 
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B: 

 

Figura 4. Consumo de substâncias ilícitas no Brasil. A: Número de pessoas (x 1000) de 12 a 65 
anos que consumiram substâncias ilícitas na vida, nos últimos 12 meses e nos 30 dias anteriores à 
entrevista, por tipo de substância - Brasil, 2015. B: Prevalência de consumo de substâncias ilícitas 
entre pessoas de 12 a 65 anos na vida, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, por tipo de 
substância - Brasil, 2015. Fonte: Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em 
Saúde/ICICT/Fiocruz. III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. 

 

 Apesar de, assim como no levantamento realizado pelo CEBRID, o crack não 

demonstrar alta prevalência de uso, a relevância de seus estudos está relacionada com 

o seu alto potencial de dependência e as consequências físicas e sociais de seu uso 

crônico. 

 
 

4.2  Recorte de gênero, perfil sociodemográfico e epidemiologia dos usuários 

de crack 
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Observar os usuários de crack a partir de uma perspectiva de gênero é uma 

abordagem importante para inferir o seu impacto e as diferenças que circundam as 

características sociodemográficas, comportamentos de risco e estratégias de tratamento 

para pessoas de diferentes sexos. É fundamental ter em vista que as atribuições de 

homem e mulher e os seus papéis diante da sociedade são construções que partem de 

relações sociais, culturais e econômicas. Vernaglia, Vieira e Cruz (2015) buscam 

conceituar o gênero feminino ou masculino sem que as relações sejam embasadas na 

vitimização da mulher ou na culpabilização do homem.  

O perfil do usuário de crack no Brasil foi descrito como homem, jovem, de baixa 

escolaridade e sem vínculos formais (Nappo et al. 1996) remetendo ao que Seleghim et. 

al. nomearam como masculinização da “epidemia” do crack. A Pesquisa Nacional sobre 

o Uso de Crack de 2014 corrobora com essas informações, uma vez que demonstra que 

os usuários de crack no Brasil são, predominantemente, do sexo masculino (78,68%) 

com média de idade de 30,28 anos, e também está em consonância com os resultados 

obtidos por Oliveira et. al. que caracterizaram o consumo de crack como ocorrendo por 

usuários com idades entre 11 e 47 anos, com média de 25,63 anos, sexo masculino, 

solteiros e que não possuíam o ensino fundamental completo. O perfil realizado por 

Madalena et. al. também esteve de acordo com esses dados, uma vez que demonstrou 

dentro de seu grupo de pesquisa que 67,6% dos usuários de crack eram homens, com 

média de idade de 30,8 anos, 67,6% possuíam mais de dois anos de defasagem escolar 

e 61,7% pertenciam as classes socioeconômicas B2 e C1. 

Há também um importante recorte de raça/cor a ser considerado, uma vez que 

79,33% entre os homens se autodeclararam como não-brancos, sendo pretos ou pardos. 

(Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack, 2014).  

Com relação a escolaridade, muitos artigos abordam a baixa escolaridade dos 

usuários de crack. A Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack menciona que 3,79% dos 

usuários informaram não terem completado nenhuma série, enquanto 76,19% cursaram 

apenas o ensino fundamental, 17,42% cursaram até o ensino médio e apenas 2,6% 

cursaram ensino superior. Oliveira et. al. dispõem que a baixa escolaridade está 

relacionada ao alto índice de evasão escolar ou repetência que ocorre entre os usuários, 
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uma vez que o uso de crack em altas doses ou de maneira crônica pode desencadear 

deficiências cognitivas, falta de concentração, agitação e dificuldades de aprendizagem 

que interferem diretamente na rotina escolar. 

O menor nível de escolaridade também pode ser diretamente relacionado a menor 

inserção no mercado de trabalho formal e a uma consequente sequência de 

vulnerabilidades (Seleghim et. at. 2016). Os artigos corroboram com essa informação, 

uma vez que o trabalho mais citado entre os usuários homens é o trabalho autônomo ou 

esporádico, enquanto o trabalho formal desponta como o menos informado. 

Um dos motivos citados para o uso do crack foi o seu baixo valor aquisitivo. Nappo 

et. al. (2011) verificaram que o aumento do preço da cocaína em pó em comparação ao 

baixo preço aplicado ao crack disseminou o seu consumo nas camadas sociais menos 

favorecidas. Por conseguinte, a cocaína tornou-se uma droga associada a pessoas com 

maior poder aquisitivo, muitas vezes utilizada como figura de ostentação, enquanto o 

crack foi associado a população carente, pobre e marginalizada. É importante ressaltar 

que apesar da maior parte dos estudos abordados tratarem a respeito do uso de crack 

por pessoas em situação de vulnerabilidade, há ainda uma parcela menor de usuários 

que pertencem a classes sociais de maior poder aquisitivo (Seleghim et. al. 2016), o que 

Jorge et. al. (2013) atribuem à migração que ocorre muitas vezes por usuários de cocaína 

na forma em pó para o crack. Por outro lado, Freire et. al. observaram que não houveram 

diferenças significativas relacionadas à intensidade e frequência de uso de crack entre 

os usuários com maior e menor poder aquisitivo. 

Apesar de, como informado na Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack de 2014, o 

maior percentual de uso de crack por macrorregião ter ocorrido no Nordeste, a percepção 

do senso comum de que a maior incidência de uso ocorre na região Sudeste é devido a 

prevalência de uso em locais públicos e de visível acesso que ocorre nas grandes 

metrópoles, locais conhecidos popularmente como “cracolândias”. Em aspecto de 

moradia, a mesma pesquisa elencou que 38,99% dos homens informaram morar em 

residência própria ou da família, número muito próximo aos 37,23% que informaram estar 

em condição de rua. Nenhum dos artigos utilizados estudou especificamente a relação 
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entre os usuários em situação de rua com o craving, porém essa associação pode ser 

elencada uma vez que a urgência no uso da droga exige rápida disponibilidade, o que 

torna a vivência nas cracolândias um agente facilitador ao acesso da droga. 

Por fim, a Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014) revelou que o tempo médio 

de consumo de crack por homens durante a vida é de 83,9 meses e os usuários 

informaram utilizar por volta de 13 pedras por dia. Ao comparar esse número com os 

dados encontrados para as mulheres usuárias de crack, verificamos que a média de 

tempo de uso da droga por mulheres é menor, de 72,8 meses, porém a média de uso por 

dia é maior, chegando a 23 pedras de crack.  

No que diz respeito as relações familiares, o recorte de gênero é extremamente 

importante a ser estudado, uma vez que as mulheres estão constantemente expostas a 

ocorrência de gravidez. A Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014) verificou que 

o status marital dos usuários de crack foi maior para as mulheres (36,28%) do que para 

os homens (22,29%), enquanto o número de indivíduos que se declararam solteiros foi 

maior entre os homens (62,42%) do que entre as mulheres (54,04%). A pesquisa 

informou que a média de filhos entre os usuários foi de 4 filhos, sendo pelo menos 1 

durante o uso de crack. Vernaglia et. al. (2015) verificaram que as relações de 

maternidade e paternidade possuem uma organização mais tradicional e hierárquica 

dentro dos grupos de usuários de crack, uma vez que as mulheres assumem um papel 

tradicional de zelar pelos filhos e realizar múltiplas tarefas, enquanto os homens informam 

possuir um papel desresponsabilizado com relação a paternidade, tendo informado que, 

apesar de um grande número deles ter filhos, a maior parte não assumiu nenhuma 

responsabilidade com relação a prole. Apesar disso, a pesquisa de Vernaglia et. al. 

(2015) também verificou uma grande necessidade por parte desse grupo de indivíduos 

de constituir vínculos próximos ao estabelecidos por uma família, uma vez que isso torna 

o convívio mais solidário através do compartilhamento de comida, proteção até da própria 

droga. 
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4.3 Início do uso e meios de obtenção da droga 

O início do uso do crack e os meios para a sua obtenção foram citados em uma série 

de artigos analisados, apesar de não terem sido o tema central de nenhum neles. Esse 

capítulo irá compilar os principais resultados derivados dessa pesquisa. 

A causa para início do uso de drogas ilícitas, de maneira geral, é uma questão 

multifatorial. Oliveira et. al. (2019) citam que a dependência envolve vieses sociais, 

psicológicos, políticos e econômicos, variando quanto ao motivo de origem.  

Os estudos indicam que a fase inicial do uso de drogas normalmente ocorre na 

adolescência, o que Oliveira et. al. (2019) relacionam com a importante fase de 

desenvolvimento que ocorre na juventude, característica pela tendência a 

comportamentos de risco e por tratar-se de um período em que há grande curiosidade 

por experimentação, necessidade de aceitação social e influência dos amigos (Pinto et. 

al. 2016). Segunda a Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014), 1/3 dos usuários 

de crack no Brasil possui entre 18 a 24 anos. O III Levantamento Nacional sobre o Uso 

de Drogas pela População Brasileira, demonstrou que dentre os 15 milhões de indivíduos 

que informaram terem utilizado drogas ilícitas alguma vez durante a vida, a média de 

idade do primeiro uso foi de 16,6 anos, independente do sexo. Por outro lado, entre os 

800 mil indivíduos entre 12 e 18 anos, a média de idade do primeiro uso de substância 

ilícita foi de 13,1 anos. Botti et. al. (2014) verificaram que o primeiro uso entre usuários 

de crack ocorreu de fato na adolescência, sendo que o uso de drogas lícitas antecedeu 

o uso de drogas ilícitas. Em sua pesquisa, verificou-se que a média de idade para uso de 

drogas lícitas foi de 13,97 anos, enquanto a de drogas ilícitas foi de 15,61 anos, sendo 

que 41,67% dos usuários de crack mencionaram tê-lo usado pela primeira vez antes dos 

18 anos de idade (Botti et. al. 2014). 

Além da curiosidade e pressão social, os estudos também apontam como outras 

motivações para o uso de crack as perdas afetivas, problemas familiares ou questões de 

violência e abuso, falta de perspectivas de vida e futuro, ausência de fonte de renda e 

até mesmo o baixo valor da droga (Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack, 2014). 
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Segundo os resultados encontrados, ambientes familiares desfavoráveis ou famílias 

desestruturadas em que houve presença do uso de tabaco e álcool, tornaram-se 

facilitadores para o acesso a drogas lícitas e, posteriormente, as drogas ilícitas (Pedroso; 

Kessler; Pechansky, 2013). Seleghim et. al. (2016) identificaram que há uma progressão 

no uso de drogas objetivando aumento na emoção causada pela sua utilização. 

Normalmente, o uso de substâncias ilícitas ocorre a partir do contato com a maconha, 

passando por outras substâncias como a cocaína em pó, até o início do uso de crack, 

tendo sido amplamente relatado na literatura como última droga de uso (Seleghim et. al. 

2016). O alto potencial de dependência e a compulsão ao uso de crack o tornam uma 

droga de difícil substituição. 

Com relação aos modos para obtenção da droga, Oliveira e Nappo (2008) dispõem 

que a fissura pelo uso de crack faz com que os meios para sua obtenção, grande parte 

das vezes, estejam ligados a ações de risco, como furtos e prostituição. Quando fazemos 

uma comparação de gênero, fica claro que as mulheres estão muito mais vulneráveis a 

comportamentos sexuais de risco, apesar dos homens também estarem propensos a 

essa situação e muitos terem relatado o uso do corpo e prostituição como meio para 

obtenção de dinheiro ou drogas (Vernaglia et. al. 2015). Estudos demonstraram que os 

grupos de usuários de crack que apresentaram as maiores taxas de comportamento 

sexual de risco, também apresentaram as maiores taxas de meios ilegais para a obtenção 

de renda e drogas. 

Apesar de não ter sido o tópico central de nenhum dos artigos estudados, fica claro 

que o início do uso de crack normalmente ocorre durante a juventude devido a 

curiosidade ou a influência social. Embora esses tenham sido os motivos mais relatados, 

há ainda um importante fator emocional, familiar e econômico que pode influenciar os 

usuários a iniciar o uso de crack. Os meios para obter a droga, por sua vez, podem mudar 

em diferentes estágios da vida, mas estão relacionados, em sua maior parte, a ações de 

risco. 
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4.4 Comportamentos de risco físico, social e os seus impactos na saúde dos 

usuários 

O uso de crack desencadeia comportamentos que não estão apenas atrelados a 

esfera individual, mas também ao contexto social e familiar. Quando se fala a respeito de 

comportamentos de risco, o termo envolve não somente os riscos físicos, sintomas do 

uso da droga e impactos na saúde, mas também as situações de risco social as quais os 

usuários se expõem. 

Os impactos que o uso de crack causam na saúde dos usuários diferem conforme a 

frequência e a quantidade de uso. Os primeiros efeitos observados após o uso 

normalmente são de excitação, prazer, euforia, ausência de sono e falta de apetite 

(CEBRID, 2013). A curta duração dos efeitos leva o usuário a aumentar a dose e a 

frequência do uso, resultando em sintomas como ansiedade, irritabilidade, tremores, 

convulsões e psicose até sintomas ainda mais sérios e irreversíveis como a rabdomiólise, 

problemas cardiovasculares, arritmias cardíacas, hiperpirexia, epilepsia, fibrilação 

ventricular e parada respiratória (Mosquera, Menéndez, 2005). Júnior et. al. (2016) 

avaliaram a presença de alterações vasculares periféricas em usuários de crack, sendo 

um grupo composto por 43 homens e 15 mulheres. Os resultados demonstraram que 

essas alterações estão associadas ao tempo de uso do crack, que podem ocasionar na 

diminuição do fluxo arterial. 

Após o uso inicial do crack, a compulsão para usá-lo novamente é popularmente 

conhecida como “fissura” ou “craving”. O craving é um comportamento de risco de 

extrema relevância, uma vez que a importância que o crack assume na vida dos usuários 

torna-se tão grande que pode promover comportamentos sexuais de risco e ações de 

risco associadas ao contexto social.  

Os usuários de crack são considerados como uma população extremamente 

vulnerável ao desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A 

Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack (2014) referiu que a maior parte das mulheres 

usuárias de crack informou ter recebido dinheiro ou drogas em troca de sexo (48,36%), 

contrapondo o percentual muito menor encontrado nos homens (13%). Por outro lado, 
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um número maior de homens informou ter dado dinheiro ou drogas em troca de sexo 

(29,55%) em comparação ao número de mulheres (5,34%). O fato de muitas dessas 

relações ocorrerem sem uso de preservativo aumenta a exposição desse grupo a ISTs. 

Pinto et. al (2014) classificaram o uso de crack como fator de risco associado a 

prevalência de sífilis. Ribeiro et. al. (2020) identificaram em 806 indivíduos, entre os quais 

73% eram usuários de crack, uma menor presença de sífilis em homens (18%) quando 

comparados as mulheres (35%).  

Além da sífilis, o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) também é de grande 

importância de estudo, uma vez que possui alta prevalência entre os usuários de crack. 

A Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014) apontou uma associação direta entre 

os dependentes de crack com infecção pelo HIV, uma vez que esses indivíduos possuem 

alta taxa de parceiros sexuais, relações sexuais desprotegidas e frequentemente usam o 

corpo de forma comercial, trocando sexo pela droga ou por dinheiro para poder comprá-

la. Esse estudo demonstrou que a prevalência de infecção pelo HIV entre os usuários de 

crack é de 4,97%, um número aproximadamente oito vezes maior quando comparado a 

população brasileira em geral. Apesar do comportamento de prostituição ter sido muito 

mais associado a mulheres, Vernaglia et. al. (2015) verificaram que alguns homens 

também informaram esse tipo de atividade. 

O craving também torna o risco associado ao uso de crack como uma questão de 

saúde pública. Teixeira et. al. (2017) observaram que os comportamentos de risco 

pertinentes a esfera social estão relacionados a urgência no consumo do crack, ou seja, 

a fissura, que diversas vezes leva os indivíduos a praticar atividades que colocam em  

risco sua integridade e seus valores morais. Essas condutas foram associadas a pessoas 

economicamente menos favorecidas e marginalizadas, como as pessoas em situação de 

rua, resultando no envolvimento em atividades ilícitas como delitos, furtos ou roubos até 

tráfico de drogas (Teixeira et. al. 2017). 

Botti et. al. (2014) realizaram um estudo a respeito do comportamento violento 

relacionado a usuários de crack. Nele, observou-se que houve uma associação entre 

comportamentos de risco delitivo, como tráfico, prisão ou detenção, com o número de 
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pedras de crack utilizadas por dia e o número de tratamentos realizados para a 

dependência química. Usuários que consumiam mais de 10 pedras por dia e já haviam 

passado por 2 ou menos tratamentos para a dependência, apresentaram mais ações de 

risco delitivo do que usuários que utilizavam menos pedras por dia e haviam passado por 

mais tratamentos para a dependência. Além disso, também houve uma relação entre a 

idade de início do uso de crack com as ações delitivas, uma vez que quanto mais precoce 

foi o uso, maior foi a prevalência de delitos. 

 

4.5 Demanda por cuidados de saúde, tratamento e engajamento  

Embora parte dos artigos analisados estudassem estratégias de demanda, 

engajamento e tratamento contra a dependência do crack, nenhum deles aborda uma 

estratégia única, sendo enfatizado por diversas vezes a necessidade de políticas públicas 

de suporte a esses pacientes baseadas na multidisciplinaridade. 

Os principais centros de tratamento citados nos artigos foram os Centros de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), centros que buscam promover à saúde 

de maneira interdisciplicar, focando na reintrodução social dos usuários para além do 

tratamento farmacológico (Oliveira et. al 2019), além de atuarem como ambulatório 

hospitalar com leitos para internação, e as Comunidades Terapêuticas (CTs), centros de 

recuperação para dependentes químicos com estratégias de tratamento que defendem a 

abstinência total, muitos deles surgidos e com fortes ligações a esfera religiosa. 

Em estudos realizados por Oliveira et. al. (2019) os resultados apontaram que a 

frequência de consumo do crack prevalece na forma da utilização diária e de padrões de 

consumo nocivos, resultando em dependência.  Os dados desse estudo também 

demonstraram que a dependência em crack é considerada como a causa principal de 

internação pelo consumo de cocaína, representando a maior parcela de atendimentos 

nos CAPS-AD, entretanto, esses usuários também apresentam as maiores taxas de 

abandono do tratamento. Esse estudo teve resultados importantes demonstrando que os 

atendimentos multidisciplinares, que envolviam enfermeiros, terapia, atividade física, 

métodos de prevenção a recaída e atividades artísticas, minimizou o número de 
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internações relacionadas ao uso de crack. Essas ações promoviam a autonomia dos 

usuários e atuavam como ferramenta de vínculo, auxiliando no processo do tratamento. 

O atendimento individualizado foi visto como sendo de extrema importância para suporte 

dos usuários, uma vez que ocorre a avaliação de aspectos clínicos, comorbidades, 

medicamentos utilizados e necessidade de acompanhamento psiquiátrico (Oliveira et. al. 

2019). 

Teixeira et. al. (2017) identificaram uma defasagem de acesso dos usuários ao 

sistema público de saúde. Os usuários em situação de vulnerabilidade e em maior 

conjuntura de comprometimento social não tinham acesso à redes de saúde, o que 

mostrou a necessidade da implementação de medidas de acesso, como maior 

acompanhamento de agentes de saúde comunitários e um maior aporte a Programas de 

Redução de Danos (PRD).  

Os CTs foram os centros de tratamento mais acessados por usuários de crack em 

situação de rua, segundo Rossi et. al. (2020). Por outro lado, o artigo levanta críticas dos 

usuários com relação a política de tratamento implementada por esses centros, uma vez 

que a mesma se baseia na abstinência total. O método oferecido pelas CTs demonstrou 

diminuir o uso de drogas durante o período de tratamento, porém não há dados sobre os 

benefícios do tratamento a longo prazo ou que informem a respeito da reincidência de 

uso, o que torna o tratamento bastante incerto. 

Calheiros et. al. (2019) realizaram uma pesquisa em Rondônia para detectar 

estratégias de enfrentamento ao craving dentro de Comunidades Terapêuticas. A 

resposta mais encontrada entre os participantes (43,6%) para o enfrentamento do craving 

foi a força de vontade. Entre os usuários também houve uma alta porcentagem que 

informou a necessidade e a importância da família como incentivo para abandonar a 

dependência.  

A Internação Compulsória (IC) foi analisada por Azevedo et. al. (2017) como uma 

proposta de tratamento para os usuários de drogas. O estudo aborda que as ICs sempre 

ocorreram não como estratégia de tratamento dos usuários, mas sim como uma 

modalidade higienista de identificação dos “anormais” e segregação dos mesmos.  
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A política de redução de danos, foi citada apenas por Teixeira et. al. (2019) e figura 

como uma importante alternativa para o tratamento de usuários de crack, uma vez que 

propõe um conjunto de estratégias com o intuito reduzir os efeitos negativos do uso de 

drogas, não adotando o modelo de abstinência total ou necessidade de internação. O artigo 

cita que a abordagem ao uso de drogas deve ser focada na estretégia da redução de 

danos, promovendo a autonomia e garantindo os direitos humanos dessa população, não 

focando na eliminação total do consumo e da produção de drogas. 

Nenhum dos artigos estudados abordou especificamente os motivos dos usuários 

buscarem tratamento, embora alguns tenham citado prevalentemente a retomada por 

vínculos familiares e afetivos. Também não foram encontradas informações na literatura 

utilizada a respeito da recuperação da dependência. 

 

4.6 Visão da sociedade com relação aos usuários 

Os usuários de crack são frequentemente rotulados e estereotipados pela sociedade 

o que gera uma série de consequências em suas vidas. 

Romanini e Roso (2013) escreveram a respeito da “midiatização” e da 

estigmatização dos usuários de crack. Os usuários são alvos de categorizações sociais, 

sendo enquadrados dentro do estigma de “usuários de crack” sem que os devidos 

recortes sociais sejam considerados. Os indivíduos são categorizados e essa 

categorização leva a discriminação, segregação e ao preconceito, fazendo com que 

sejam culpabilizados pela sua situação e desacreditados, no sentido de que “não há o 

que ser feito pois eles são ou se tornarão criminosos e os tratamentos não funcionarão”. 

Embora apenas um artigo analisado tenha trazido centralmente a temática sobre 

a visão da sociedade a respeito dos usuários de crack, a maior parte dos estudos 

realizados comentam a respeito da marginalização e de como esses indivíduos são 

sempre colocados à margem da sociedade, sendo tachados como delinquentes, 

improdutivos ou como viciados de uma maneira perjorativa, como se isso fosse uma 

questão individual e não um problema de saúde pública coletivo. 
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5. CONCLUSÃO 

O crack é uma forma de uso da cocaína com alto potencial de dependência, sendo os 

usuários de crack um grupo com histórico de marginalização que manifestam uma série 

de vulnerabilidades.  

O perfil prevalente de usuários de crack no Brasil é de homens, jovens, com baixa 

escolaridade, envolvidos em empregos informais ou autônomos e alto índice de ações 

de risco. O início do uso normalmente ocorre durante a juventude, principalmente por 

curiosidade com relação aos efeitos da droga ou por pressão social. O resultado da 

dependência expõe os usuários a uma série de vulnerabilidades físicas e sociais, como 

a alta incidência de ISTs, hepatites e outras doenças, comportamentos de risco e 

envolvimento em atividades ilícitas.  

Há ainda um grande preconceito da sociedade com relação aos usuários de crack, 

que são marginalizados e segregados, mantendo um estigma em cima desses indivíduos. 

Por fim, o tratamento dos usuários de crack deve ser realizado de maneira 

multidisciplinar e integrada, visando tratar esses indivíduos como um todo, o que implica 

na implementação de políticas públicas de qualidade e que promovam o acesso irrestrito 

desses usuários aos serviços de saúde. 
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