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CARTA DO PRESIDENTE
O problema do aumento do consumo de drogas na sociedade contemporânea é marcante.
Revela desajustes de adaptação dos segmentos sociais a padrões comportamentais baseados em sistemas de controle social historicamente consolidados.
A questão do uso de crack é uma situação que se apresenta como mais um desafio para a
gestão municipal. Uma realidade muito dinâmica que traz consigo uma larga variedade de
consequências sociais e econômicas tanto para a população quanto para o poder público.
No intuito de auxiliar na disseminação de conhecimento sobre a temática das drogas, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) desenvolveu esta cartilha para levar informações,
algumas já consolidadas em outras propostas, aos agentes políticos locais e à sociedade civil. Intitulada “Crack, doenças relacionadas e formas de tratamento”, a cartilha busca abordar algumas doenças que são recorrentes em usuários de drogas e também as formas de
tratamentos disponíveis para essa parcela da população que sofre com a doença da dependência química.
Sempre se ressalta que, para encontrar soluções para essa problemática, se faz também
necessária a participação da União e dos Estados, com ações articuladas, intersetorializadas e integradas, almejando a implementação de políticas públicas que contemplem a realidade dos Municípios brasileiros. A expectativa é de que, trabalhando em conjunto, sejam
alcançados resultados positivos perante essa calamidade que preocupa nossa população.
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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O CRACK NO BRASIL
As ínfimas informações sobre a entrada do crack no Brasil são advindas principalmente das
instituições policiais e dos veículos de comunicação. Em 1991, a polícia de São Paulo realizou a primeira apreensão de crack. Dois anos antes, os primeiros relatos sobre o consumo
de crack no país surgiram entre crianças que viviam nas ruas do centro do Município. A partir de então, entre os anos de 1993 e 1997, houve um aumento de 166 vezes na apreensão
da droga em operações da Polícia Federal. É necessário salientar que não existem dados
oficiais sobre a evolução do consumo de crack no país, mas este não é um fenômeno isolado, sendo recorrente em vários países.
A droga em questão é uma mistura de cocaína refinada ou pasta-base de coca com bicarbonato de sódio e água, geralmente fumada em latas de alumínio ou cachimbos improvisa-

dos. A fumaça produzida pela queima da pedra de crack chega ao sistema nervoso central
em alguns segundos e seu efeito dura de 3 a 10 minutos. A forte sensação de euforia passa
rapidamente, o que faz com que o usuário tenha urgência na repetição do uso da droga, fazendo que a dependência seja estabelecida.
De baixo custo e com efeito rápido, migrou para Municípios de pequeno e médio porte, alcançando indivíduos de diversas classes sociais e com diferentes níveis de instrução.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM), preocupada com a questão, realizou, no ano
de 2010, o primeiro levantamento em 3.950 cidades – 71% do total dos Municípios – com o
intuito de mapear a existência e a intensidade desse problema. O estudo, intitulado Pesqui-
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sa sobre a situação do crack nos Municípios brasileiros, indicou que aproximadamente 98%
dos Municípios brasileiros já enfrentavam dificuldades relacionadas à existência do crack.
No ano de 2012, as informações sobre problemas relacionados ao consumo e à circulação
do crack foram atualizadas e consolidadas por região, indicando a seguinte situação de
Municípios com dificuldades: Norte 86%; Nordeste 89%; Sudeste 93%; Sul 90%; e Centro-Oeste 91%.
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SOBRE O OBSERVATÓRIO DO CRACK
Em dezembro de 2010, foi realizada a primeira pesquisa da Confederação Nacional de Munícipios sobre a situação do crack nos Municípios brasileiros. O resultado revelador foi que
98% das cidades brasileiras pesquisadas à época já enfrentavam problemas com a presença do crack e outras drogas. A partir dessa demanda apresentada, nasceu a ideia da criação do Observatório do Crack.
Com aceitação muito elevada por parte dos Municípios, o Observatório do Crack passou a
ter uma visão prospectiva e inovadora. Com o intuito de oferecer informações aos prefeitos
e à sociedade civil sobre a temática do crack e outras drogas, o portal tornou-se uma ferramenta dinâmica com um panorama real e atualizado sobre a questão.
Dentre os objetivos do portal, destacam-se:
• acompanhar a evolução do tema da toxicodependência em todos os Municípios brasileiros, retratando a realidade corrente, as ações desenvolvidas, os investimentos realizados e os resultados obtidos;
• disponibilizar aos gestores uma ferramenta de acompanhamento da situação atual
e das ações intersetoriais desenvolvidas pelas esferas municipal, estadual e federal;
• ser fonte de subsídios para formulação de uma Nova Política Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, bem como servir de base para a realização de outras
investigações pertinentes ao tema;
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• nortear as ações municipais, integrando uma rede de contatos para a troca de experiências entre o poder público municipal e a sociedade civil organizada;
• apresentar as “boas práticas” que são modelos de projetos e que vêm sendo desenvolvidos com sucesso nos Municípios brasileiros, para que a haja troca de conhecimento e uma possível reprodução em outras localidades;
• construir um sistema de informação que permita aos gestores e à sociedade civil organizada pesquisar a rede de atenção ao usuário de drogas em cada Município brasileiro.
A construção e o fortalecimento desse projeto só se tornam possíveis com a participação
ativa dos Municípios, que se dá de forma constante com a atualização de informações no
próprio portal Observatório do Crack: www.cnm.org.br/crack.
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OS EFEITOS DO CRACK NO
ORGANISMO
A dependência química é uma doença considerada como um transtorno mental. É um conjunto de fenômenos que envolvem o comportamento, a cognição e a fisiologia corporal consequente ao consumo repetido de uma substância psicoativa. A ânsia de usar a droga, somada à dificuldade em controlar sua utilização persistente apesar das suas implicações
danosas, caracteriza a doença.
O uso de crack, por gerar um efeito quase que imediato no cérebro, permite que a dependência se instale cedo e, além de causar alterações psicológicas, afeta o funcionamento de
todo o organismo. Os principais problemas causados pelo consumo da droga são:1
Intoxicação pelo metal – o usuário utiliza, na maioria das vezes, latas de alumínio para inalar o crack. Estas são geralmente coletadas na rua ou no lixo e podem estar contaminadas
com diferentes agentes infecciosos. Além do vapor da droga, ele aspira o alumínio, que se
desprende com facilidade da lata aquecida. O metal se espalha pela corrente sanguínea e
provoca danos ao cérebro, aos pulmões, aos rins e aos ossos.

1 Disponível em: <http://www.antidrogas.com.br/>. Acesso em: fev. 2015.
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Danos nas vias aéreas – a alta temperatura da fumaça da droga pode causar queimaduras
nos tecidos da laringe, da traqueia e dos brônquios, que sofrem os efeitos das substâncias
tóxicas presentes na droga, como resíduos de gasolina e solventes.
Traumatismos nos pulmões – a fumaça do crack provoca inúmeras lesões nos pulmões,
levando a disfunções. Como existe um processo de emagrecimento, os dependentes ficam
vulneráveis a doenças como pneumonia, tuberculose, além de hemorragia alveolar, edema
pulmonar agudo, enfisema e infiltrações pulmonares de diversas naturezas. Também há evidências de que o crack causa problemas respiratórios, incluindo tosse, falta de ar e dores
fortes no peito. Outro dado que chama a atenção de estudiosos refere-se ao aumento do
número de pacientes com tuberculose. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
a tuberculose é a quarta causa de doença no Brasil e a primeira causa de morte entre os
doentes de Aids, por ausência de defesa imunológica. O compartilhamento do cachimbo, o
acúmulo dos usuários de drogas em ambientes fechados e isolados e a desnutrição favorecem a progressão para a doença ativa.
Prejuízo do aparelho digestivo – o uso de crack prejudica a digestão, provocando sintomas como náusea, perda de apetite, flatulência e dores abdominais.
Distúrbios no coração – com o consumo do psicotrópico, há liberação de dopamina, um
neurotransmissor que faz com que o usuário fique agitado, causando a elevação da presença de adrenalina, um hormônio que provoca o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Problemas cardiovasculares como isquemias, arritmias cardíacas, problemas
no músculo cardíaco e infarto podem ocorrer.
Fragilidade em ossos e músculos – o uso crônico da droga pode levar à degeneração irreversível dos músculos esqueléticos, chamada rabdomiólise.
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Insuficiência renal – em razão do acúmulo de toxinas no sangue, os rins ficam sobrecarregados e deixam de filtrar o sangue corretamente, gerando a doença.
Alterações na fome e no sono – como o corpo passa a agir em função da droga, o dependente químico praticamente não dorme ou come; e isso favorece o processo de emagrecimento. Portanto, os casos de desnutrição são comuns.
Disseminação de doenças sexualmente transmissíveis – com o uso das drogas, o indivíduo não lembra de usar preservativo e pode ser infectado com doenças como gonorreia,
hepatite B, clamídia, herpes genital, sífilis e HIV.
É sabido que entre usuários de crack há uma elevada taxa de soroprevalência, ou seja, HIV/
AIDS positivo, quando comparados com usuários de outras substâncias. Fumar crack foi
identificado, em um estudo realizado por Pechansky e colaboradores no ano de 2006, como um novo fator de risco, principalmente por contribuir para o aumento do comportamento
de troca entre sexo e drogas.
Mais uma questão de saúde pública aponta o crack como vilão: o aumento no número de
gestantes portadoras de sífilis. Conforme dados do Ministério da Saúde, em 2005 foram registrados 1.863 casos, já em 2012, esse número subiu para 7.043, ou seja, um crescimento de 278%. O sexo sem proteção e em troca de dinheiro para sustentar o vício podem ter
contribuído para essa elevação.
No sistema neurológico, podem ser identificados os seguintes efeitos:
Oscilações de humor – o crack provoca lesões no cérebro, causando perda de função de
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neurônios. Isso resulta em deficiências de memória e de concentração, oscilações de humor,
baixo limite para frustração e dificuldade de ter relacionamentos afetivos.
Prejuízo cognitivo – dentre as funções cognitivas mais importantes e que são rapidamente
prejudicadas estão a atenção, que é o pré-requisito fundamental para o processo de memorização, a percepção, a memória, as habilidades de percepção visual, e as praxias, que
englobam a capacidade de executar movimentos ou gestos de maneira precisa, intencional, coordenada e organizada.
Doenças psiquiátricas – em razão da ação no cérebro, quadros psiquiátricos mais graves
também podem ocorrer, com psicoses, paranoia, alucinações e delírios.
Doenças neurológicas – usar crack pode resultar em uma variedade de manifestações neurológicas, incluindo: acidente vascular cerebral (AVC), dor de cabeça, tonturas, inflamações
dos vasos cerebrais, atrofia cerebral e convulsões.
O uso contínuo do crack leva a problemas psiquiátricos que, aliados à ânsia de manutenção
do vício, acabam com a resistência ao ímpeto criminoso, resultando em ações de violência
por parte do usuário, bem como proporcionando maior vulnerabilidade destes à violência.
Em ambas situações é comum a ocorrência de óbitos.
Cabe destacar que, ao contrário do que se poderia imaginar, não são as complicações de
saúde pelo uso crônico da droga, mas sim os homicídios que constituem a primeira causa
de morte entre os usuários, resultantes de brigas em geral, ações policiais e punições de
traficantes pelo não pagamento de dívidas contraídas nesse comércio ilegal.
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PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO
EFICIENTE
Embora existam relatos de quadros de dependência datados da antiguidade, as primeiras
abordagens terapêuticas para o tratamento de usuários de drogas são do século XIX. Ainda hoje a questão da dependência química gera inúmeras pesquisas que buscam avaliar
quais tratamentos são verdadeiramente eficazes.
Os profissionais que trabalham com esse tipo de demanda precisam conhecer os efeitos
agudos e crônicos das substâncias, as formas e os padrões de uso mais típicos.
Geralmente os indivíduos que apresentam problemas com drogas pertencem a grupos heterogêneos e necessitam de tratamentos diferentes. Fatores relacionados a gravidez, idade,
orientação sexual, gênero, comorbidades clínicas (HIV e tuberculose, por exemplo) ou psiquiátricas podem requerer abordagens específicas.
A dependência química resulta da interação de vários aspectos da vida do indivíduo: biológico, psicológico e social. Desse modo, as intervenções devem ser diferenciadas para cada
indivíduo e devem considerar todos os aspectos envolvidos.
Para a maioria dos pacientes, o tratamento é um processo longo que requer múltiplas intervenções e monitoramento adequado. Existe uma gama de terapêuticas disponíveis, mas as
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necessidades individuais do paciente, o tipo de droga e a gravidade da dependência são
fatores que precisam ser considerados quando da escolha do modelo a ser seguido.
Segundo informações do NIDA (National Institute on Drug Abuse),2 uma organização do governo norte-americano que realiza estudos e pesquisas sobre o uso e abuso de substâncias
psicoativas, existem 13 princípios básicos para o tratamento efetivo da adicção às drogas:

1.

dependência é uma doença tratável que afeta tanto a função cerebral quanto o comportamento do indivíduo: as substâncias de abuso alteram o funcionamento e a estrutura do cérebro. Esse fato pode nos ajudar a entender por que acontecem recaídas mesmo após muito tempo de abstinência;

2.

nenhum tratamento é apropriado para todos os indivíduos: o ambiente de tratamento, o tipo de intervenção e os tipos de serviços necessários devem ser individualizados de acordo com os problemas apresentados por cada paciente. Isso aumentará
a chance de recuperação e de retorno a um bom funcionamento familiar, no trabalho
e na sociedade;

3.

o tratamento deve ser prontamente acessível: tendo em vista que a dúvida sobre
“tratar ou não?” é comum, ter o tratamento disponível no momento em que o usuário
decide procurar ajuda é muito importante. Como qualquer doença crônica, quanto
antes for tratada, maior a chance de sucesso;

2 Disponível em: <http://www.drugabuse.gov/>. Acesso em: fev. 2015.

Crack: Doenças Relacionadas e Formas de Tratamento

17

18

4.

os tratamentos efetivos atendem às múltiplas necessidades do indivíduo, não somente ao uso de substâncias: para ser efetivo, o tratamento precisa enfocar também os
problemas médicos, psicológicos, sociais, vocacionais e legais do paciente. Eles
devem ser apropriados à idade, ao gênero e à cultura do indivíduo;

5.

permanecer em tratamento por um período adequado é fundamental: o tempo apropriado irá depender da gravidade dos problemas apresentados pelo usuário. A maioria das pesquisas indica que são necessários ao menos 3 meses em tratamento para
que se consiga reduzir ou até mesmo parar o uso. Como ocorrem recaídas, o tratamento precisa ser ajustado e os programas devem incluir estratégias para engajar e
manter os pacientes interessados;

6.

terapias individuais e em grupos são os tipos de tratamento mais comumente usados para tratar problemas com substâncias: as terapias comportamentais variam e
podem incluir motivação do paciente, incentivos para a abstinência, estimular atividades prazerosas (não associadas ao uso de drogas), melhorar as relações interpessoais, entre outras. Além disso, a participação em grupos de autoajuda durante
e após o tratamento pode ajudar a manter a abstinência;

7.

medicações são elementos importantes do tratamento para muitos pacientes (não
todos), especialmente quando combinado a outros tratamentos: para algumas substâncias como álcool, nicotina e opioides, há medicações que comprovadamente auxiliam no tratamento da dependência;
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8.

o plano de tratamento deve ser revisto continuamente e modificado de acordo com
as necessidades dos pacientes: um dependente químico requer uma variedade de
combinações de serviços e componentes de tratamentos durante o curso da recuperação. Além da terapia individual ou em grupo, pode haver necessidade de medicações, serviços médicos, terapia de família, reabilitação vocacional, serviços sociais, auxílio legal, entre outros. As necessidades vão mudando ao longo do tempo
e precisam ser reavaliadas continuamente;

9.

muitos indivíduos que apresentam problemas na utilização de drogas têm também
outro transtorno mental: todos os pacientes devem ser avaliados para a presença de
outro transtorno mental pela alta frequência com que isso ocorre. Quando detectada,
as duas patologias devem ser tratadas, incluindo o uso de medicações;

desintoxicação é somente o primeiro estágio do tratamento e por si só tem pouco
10. aimpacto
em longo prazo: a desintoxicação sozinha raramente é suficiente para ajudar
a atingir a abstinência. Portanto, os pacientes devem ser encorajados a continuar o
tratamento após a desintoxicação;

11.

o tratamento não necessita ser voluntário para ser efetivo: o tratamento involuntário
através da justiça, da família ou do trabalho às vezes se faz necessário, de modo
que pode ocorrer automaticamente a adesão do paciente, levando ao sucesso do
tratamento;
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uso de substâncias deve ser monitorado durante o tratamento: saber que o uso de
12. odrogas
está sendo monitorado pode ajudar o paciente a se manter abstinente. Além
disso, permite a detecção e intervenção precoce do problema, caso o paciente tenha um lapso ou recaída;

programas de tratamentos devem avaliar a presença de HIV/AIDS, hepatites B e
13. os
C, tuberculose e outras doenças infecciosas, além de intervenções para reduzir comportamentos de risco: todos os pacientes devem ser avaliados para essas patologias
infecciosas, orientados sobre como diminuir comportamentos de risco e encaminhados para tratamento adequado quando estiverem infectados.
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AS FORMAS DE TRATAMENTO
É fundamental uma avaliação cautelosa e extensa do indivíduo em questão, para verificar a
necessidade de encaminhamento ao tratamento.
As questões abordadas devem verificar o tipo de consumo: se o uso é experimental, recreacional, abuso ou dependência; se existem comorbidades clínicas e psiquiátricas, o histórico
familiar, tratamentos anteriores e também o perfil psicossocial.
A necessidade de tratamento é maior quando o indivíduo apresenta um consumo amplo.
Quem demonstra padrão de consumo recreacional e de abuso, geralmente se favorece com
o tratamento, mas, nesses casos, por vezes, apenas o aconselhamento pode ser suficiente.
Todo paciente identificado com um possível transtorno relacionado ao uso de substâncias
químicas, ou com potencial prejuízo em razão desse consumo, deve ser encaminhado para
tratamento e acompanhamento.
Essa etapa é geralmente bastante complexa e requer a atenção de uma equipe multidisciplinar. Existem diversos meios para trabalhar a situação, sendo a escolha definida de acordo com a indicação clínica e o recurso disponível.
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Dentre as formas de tratamentos mais comuns, estão:3
Desintoxicação
Pode ser realizada em três níveis com complexidade crescente: tratamento ambulatorial, internação domiciliar e internação hospitalar. Nos dois primeiros, sempre que necessário, utilizam-se medicamentos para o alívio dos sintomas. Em qualquer uma das opções, os objetivos
são o alívio dos sintomas existentes, a prevenção do agravamento do quadro (convulsões,
por exemplo), vinculação e engajamento do indivíduo no tratamento.
Grupos de Autoajuda
Tanto o Alcoólicos Anônimos (AA) quanto o Narcóticos Anônimos (NA) são programas muito
populares e, de acordo as pesquisas, costumam ser bem-sucedidos na recuperação para
os transtornos por uso abusivo de álcool ou outras drogas. Esses grupos são amplamente
disponíveis em todo o Brasil de forma gratuita.
Apoiando os dependentes químicos, o trabalho é desenvolvido e orientado pela experiência
dos demais participantes e suas identificações, estimulando uma rede saudável de contato
e apoio social.
Comunidades terapêuticas
São instituições privadas, sem fins lucrativos e financiadas, em parte, pelo poder público.

3 Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID>. Acesso em: fev. 2015.
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Oferecem gratuitamente acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do uso,
abuso ou dependência de drogas, de adesão exclusivamente voluntária.
O tempo de acolhimento pode durar até 12 meses. Durante esse período, os residentes devem manter seu tratamento na rede de atenção psicossocial e demais serviços de saúde
que se façam necessários.
Vale ressaltar a necessidade de verificar se a comunidade terapêutica segue a legislação.
Essa informação pode ser verificada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde e à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (Febract).
Tratamentos farmacológicos
O tratamento farmacológico para a dependência química funciona com a prescrição de
medicamentos, por profissionais da área médica, tanto em hospitalizações, para tratar sintomas de intoxicação e abstinência, quanto no tratamento ambulatorial. As estratégias medicamentosas aceitas e eficazes têm como finalidade tratar sintomas da intoxicação e abstinência, substituir o efeito da substância, antagonizar os efeitos da droga e causar aversão
ao entorpecente.
Tratamentos psicossociais
Das inúmeras formas de tratamento, as mais amplamente usadas são as abordagens psicossociais, que são disponibilizadas nos diversos níveis do sistema de saúde: em Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD), em postos de saúde e em hospitais gerais. De
forma breve, as formas mais conhecidas de tratamentos psicossociais serão descritas a seguir:
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•

Entrevista Motivacional (EM)

É uma abordagem que visa a motivar o paciente a desenvolver certo grau de comprometimento, levando à decisão de mudar seu comportamento. Tem como objetivo ajudar as pessoas a reconhecer e fazer algo a respeito de seus problemas; portanto, pode ser utilizada
em qualquer fase do tratamento (tanto com pacientes que buscaram ajuda quanto com os
que não buscaram).
É particularmente útil com pessoas que apresentam mais resistência em mudar ou estão ambivalentes quanto à mudança. É baseada em cinco princípios básicos:
1. expressar empatia: escutar respeitosamente o indivíduo, tentando compreender o seu
ponto de vista, ainda que não concordando necessariamente com ele;
2. desenvolver discrepância: conduzir o usuário a visualizar os seus objetivos de vida, contrastando com o seu comportamento atual, para poder criar uma percepção de incompatibilidade entre os atos e os seus objetivos;
3. evitar discussões: impossibilitar confrontações diretas e discussões, promovendo reflexões com eventuais aconselhamentos sobre o tema em questão;
4. acompanhar com a resistência: não se deve impor novas visões ou metas, mas convidar
o indivíduo a vislumbrar novas perspectivas que lhe são oferecidas;
5. promover a autoeficácia: permitir a crença do próprio indivíduo na sua habilidade de executar uma tarefa ou resolver um problema, e sempre estimulá-lo.
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•

Aconselhamento

É a intervenção psicossocial mais utilizada em dependência química e contribui para uma
evolução positiva do tratamento. Consiste, fundamentalmente, de apoio, proporcionando estrutura, monitoração, acompanhamento da conduta e encorajamento da abstinência. Proporciona, também, serviços ou tarefas concretas, tais como: encaminhamento para emprego,
serviços médicos e auxílio com questões legais.
•

Intervenções breves

Utilizam técnicas comportamentais para alcançar a abstinência ou a moderação do consumo. Inicia-se com o estabelecimento de uma meta, seguida pela automonitorização, identificação das situações de risco, além do desenvolvimento de estratégias para evitar o retorno
ao padrão de consumo problemático.
O leque de problemas também determina que se apliquem intervenções mais especializadas para indivíduos com problemas graves, e conta também com os adicionais terapêuticos,
como manuais de autoajuda, aumentando a efetividade dos tratamentos.
•

Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e Prevenção

Nesta forma de tratamento, os objetivos são: corrigir as distorções cognitivas (pensamentos
e crenças mal adaptativas) e os comportamentos que o usuário tem em relação à droga.
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A abordagem básica pode ser resumida em “reconhecer, evitar e criar habilidades para enfrentar” as situações que favorecem o uso de drogas. As sessões seguem uma estrutura
padronizada e os indivíduos têm papel ativo no tratamento.
Após a motivação e o uso de estratégias para interromper o uso da droga, surge uma tarefa
muito difícil, que consiste em evitar que o indivíduo volte a consumi-la.
Já o modelo de “prevenção de recaída” congrega os aspectos cognitivo-comportamentais
e objetiva treinar as habilidades/estratégias de enfrentamento em situações de risco, promovendo modificações no estilo de vida do indivíduo.
•

Terapia de grupo e de família

O desenvolvimento da primeira técnica é uma alternativa para atender a um maior número
de pessoas, em menor tempo, e com um custo mais acessível. É considerada uma alternativa efetiva e viável. Esse tipo de tratamento vem ocupando um espaço amplo, porém seu
estudo ainda é restrito, pois exige uma metodologia de avaliação muito rigorosa.
Já a segunda técnica pode trazer novos dados de fundamental importância no esclarecimento do diagnóstico e tratamento do paciente.
Quando se percebe que o conflito familiar interfere diretamente no tratamento, costuma-se
indicar terapia de família, que visa melhorar a comunicação entre cada um de seus componentes e abordar a ambivalência de sentimentos. Ela pretende reforçar positivamente o
papel do dependente químico na família, levando a uma melhor adaptação no seu funcionamento social.
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MOTIVAÇÕES PARA A MUDANÇA
A questão da motivação é uma das variáveis significativas para que o usuário de drogas
obtenha sucesso no tratamento. Vale lembrar que, segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o uso abusivo de drogas é uma doença crônica e recorrente. Sendo assim,
com um paciente pouco motivado, a possiblidade de recaída é maior, diferentemente do
paciente motivado a mudar, quando o estímulo por uma alteração em seu modo de vida o
faz agir em prol do tratamento.
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Outra referência importante é o apoio familiar, porém esse papel no trato com o doente não
é fácil, e os sentimentos diante dessa delicada situação podem variar.
As pessoas próximas tornam-se essenciais no processo de tratamento a partir do momento
em que conseguem contornar situações estressantes, evitando, com esse comportamento,
comentários críticos ou se tornando exageradamente superprotetores, dois fatores que reconhecidamente provocam recaídas.
Ao mesmo tempo que auxiliam no quadro de doença do paciente, os familiares devem também receber total atenção no sentido de serem orientados para não adoecer junto com o
dependente químico, sendo necessário um processo de escuta, apoio e orientação.
Uma vez conquistada a abstinência, será necessário, a longo prazo, conviver com o desafio de afastar as recaídas. Estas, quando acontecem, não devem ser entendidas como um
fracasso. Cada dia ganho em abstinência é uma conquista absoluta a ser mantida em mais
dias de igual sucesso.
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ONDE BUSCAR AJUDA
Criados para ressocialização de usuários do sistema de saúde mental, hospitais públicos,
hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) dispõem de equipe multiprofissional composta por médico/psiquiatra, psicólogos, dentre outros, e são serviços abertos que oferecem atendimento à população, realizam
o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários do sistema.
Para a questão específica do usuário de drogas, o Ministério da Saúde
prevê a política de atenção a álcool
e outras drogas com a composição
de uma rede que integre os Centros

de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas (CAPS AD) e leitos para internação em hospitais gerais (para
desintoxicação e outros tratamentos). As atividades vão de atendimento individual medicamentoso,
psicoterápico e de orientação até
atendimentos em grupos ou oficinas
terapêuticas e visitas domiciliares.
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Destaca-se que essa mesma política deve ser articulada internamente com outros programas com enfoque no Município e nas comunidades locais e, principalmente, na realidade
da família, sobretudo com o Programa Saúde da Família (PSF).
No tocante à rede de Assistência Social, os interessados podem buscar ajuda nos Centros
de Referência de Assistência Social (Cras), que desenvolvem ações de proteção social básica e cujas equipes de referência são responsáveis pela oferta de serviços socioassistenciais a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Com relação a situações que demandem acompanhamento especializado, destaca-se a referência aos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), quando
identificados rompimento de vínculos e/ou violação de direitos.
Todos os equipamentos citados acima desenvolvem inúmeros serviços à população, mas
cabe salientar que nem todos os Municípios dispõem de tal aparelhagem. Desta forma, sugere-se que os gestores municipais encaminhem os indivíduos que necessitam destes serviços aos Municípios de referência, geralmente os considerados de grande porte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora existam divergências sobre como tratar a questão da dependência química, os governos municipais e a sociedade cada vez mais concluem que é mais vantajoso desintoxicar, tratar e auxiliar os toxicômanos a voltarem ao convívio social do que deixá-los entrar e
sair do sistema de saúde inúmeras vezes durante a vida.
Entretanto, além das dificuldades de recuperação dos dependentes químicos, especialmente usuários de crack, o Brasil convive hoje com uma rede de atenção com problemas
de estrutura, financeiros e de pessoal, e, principalmente, com a ausência de auxílio dos governos federal e estadual para amparar financeiramente os Municípios, que convivem com
a problemática diariamente.
A complexidade do tratamento da dependência, uma doença crônica e grave, não está em
apenas curar os efeitos que as drogas causam no indivíduo, mas sim em reorganizar o indivíduo por completo. Para que um conjunto de ações sejam desenvolvidas de forma eficaz
é necessária a mútua cooperação entre União, Estados e Municípios, com estabelecimento
de responsabilidades entre os Entes.
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