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Introdução: Em 2012, o Brasil se tornou o líder mundial no consumo do crack, segundo dados 

do Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas - INPAD. Observa-se 

que o crack é a droga ilícita cujo uso mais acarreta internações em hospitais psiquiátricos e a 

que mais provoca demanda por atendimento, gerando custo expressivo para o sistema público 

de saúde. Os usuários desta substância constituem uma população vulnerável em diversos 

aspectos (clínicos, biológicos e psicossociais), cuja gravidade pode ser distinta de acordo com 

o território analisado, relacionada às condições econômicas, culturais, entre outros. 

Entretanto, existe escassa informação a respeito de como a vulnerabilidade social presente em 

usuários de crack pode estar relacionada com a gravidade do uso desta substância. Objetivo: 

Este estudo se propõe a avaliar as diferenças nos escores de gravidade da dependência de 

crack (Drogas, Filhos, Álcool, Psiquiátrica, Médica, Legal/lazer, Emprego, Suporte 

Social/familiar e Problemas Sociais) em usuários de Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas - CAPS-AD de seis capitais brasileiras. Método: Trata-se de um estudo transversal e 

multicêntrico. Foram recrutados 564 usuários de crack em CAPS-AD de seis capitais 

brasileiras e os critérios de inclusão utilizados para a composição da amostra foram: uso de 

crack como droga de preferência, ser maior de 18 anos, estar em tratamento para dependência 

química em CAPS-AD e preencher os critérios para dependência de cocaína, segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV-TR (4ª versão, texto 

revisado). A gravidade do uso de substâncias e o perfil sociodemográfico dos indivíduos 

foram avaliados através do Addiction Severity Index (ASI-6), e as subescalas do instrumento 

foram avaliadas e comparadas entre os CAPS-AD de cada estado. As variáveis quantitativas 

foram comparadas pelo Teste de Análise de Variância (ANOVA), seguido pelo teste post-hoc, 

de Bonferroni. Resultados: Dos usuários entrevistados, 80,9% eram do sexo masculino e 31% 

eram da raça branca. Quanto ao grau de instrução, 48,4% cursaram o ensino fundamental, 

39,5% o ensino médio e 12% eram analfabetos. Em torno de 43,8% já estiveram presos, e 

47,2% já estiveram abrigados ou em situação de rua. Entre as regiões, as principais diferenças 

em relação ao uso de drogas foram encontradas entre o Rio de Janeiro e o Distrito Federal 
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(72,4±9,3 vs 69,5±11,9; p=0,030); em relação aos problemas psiquiátricos,  entre o Rio 

Grande do Sul e São Paulo (52,7±7,3 vs 49,0±8,1; p=0,001); e quanto aos problemas médicos 

e de emprego, as maiores médias foram encontradas na Bahia (54,2±9,6 e 39,7±4,2). Na sub-

escala problemas familiares, o RS e o DF mostraram as maiores e menores médias 

respectivamente (57,3±9,7 vs 50,6±8,8; p<0,001). Conclusão: Quando comparadas as regiões, 

os sujeitos demonstram diferenças em diversas esferas associadas ao crack, o que pode estar 

relacionado a especificidades socioculturais e epidemiológicas. A compreensão desses dados 

possibilita a formulação de políticas públicas e execução de ações de prevenção e tratamento 

que não devem ter como alvo exclusivo a redução do número de usuários dependentes, mas 

sim priorizar a qualidade do acesso à atenção integral, no âmbito de uma rede de saúde 

humanizada e interligada, cujo objetivo principal seja a defesa dos direitos básicos de seus 

usuários. 
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