
1

Dependência Química

TRATAMENTO
Unidade 2:

Módulo 4: 
Cocaína e Crack



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Reitor – Natalino Salgado Filho

Vice-Reitor – Antonio José Silva Oliveira
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Fernando de Carvalho Silva

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - UFMA
Diretora – Nair Portela Silva Coutinho

COMITÊ GESTOR - UNASUS/UFMA
COORDENADORA GERAl 

Ana Emília de Figueiredo Oliveira
COORDENADOR ADjUNTO

Eurides Florindo Castro Jr.
COORDENADORA DO CURsO 
Christiana Leal Salgado

COORDENADOR DE COMUNiCAçãO
João Carlos Raposo Moreira

COORDENADOR DE DEsiGN
Hudson Francisco de A. C. Santos

COORDENAçãO DE TECNOlOGiAs E HipERMíDiAs
Rômulo Martins

COORDENADORA pEDAGóGiCA
Patrícia Maria Abreu Machado

COORDENADORA TUTORiA
Maiara Marques 

COORDENADORA ExECUTivA
Fátima Gatinho

PRODUÇÃO
 REvisãO ORTOGRÁFiCA

João Carlos Raposo Moreira
REvisãO TÉCNiCA

 Christiana Leal Salgado
 DEsiGN iNsTRUCiONAl

Luan Passos Cardoso
DEsiGN GRÁFiCO

Marcio Henrique Sá Netto Costa 
ORGANiZADOREs

Ana Emília Figueiredo de Oliveira
Christiana Leal Salgado

Hermano Tavares
Patrícia Maria Abreu Machado

Raissa Bezerra Palhano
Ricardo Abrantes do Amaral

Rodrigo da Silva Dias

UNASUS
Nota
Marked definida por UNASUS

UNASUS
Nota
Marked definida por UNASUS

UNASUS
Nota
Marked definida por UNASUS



são luís - MA / 2013

ANDRÉ BROOkiNG NEGRãO



Copyright @ UFMA/UNASUS, 2013
TodoS oS direiToS reServAdoS à UNiverSidAde FederAl do MArANhão.

Universidade Federal do Maranhão - UFMA 
Universidade Aberta do sUs - UNAsUs

Praça Gonçalves Dias No 21, 1º andar, Prédio de Medicina (ILA) 
da Universidade Federal do Maranhão – UFMA

site: www.unasus.ufma.br

Adaptação:
Patrícia Maria Abreu Machado

Normalização:
Bibliotecária Eudes Garcez de Souza Silva. CRB 13ª Região Nº Registro – 453.

 

Universidade Federal do Maranhão. UNASUS/UFMA

     Cocaína e crack: módulo 4/André Brooking Negrão (Org.). - São 
Luís, 2013.

    15f. : il. 

      1. Drogas. 2. Cocaína. 3. Crack. 4. Drogas – tratamento. 5. UNASUS/
UFMA. I. Oliveira, Ana Emília Figueiredo de. II. Salgado, Christiana 
Leal. III. Tavares Hermano. IV. Machado, Patrícia Maria Abreu. V. 
Palhano, Raissa Bezerra. VI. Amaral, Ricardo Abrantes do. VII. Dias, 
Rodrigo da Silva. VIII. Título.

CDU 613.83 



André Brooking Negrão
Médico Psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HC-FMUSP). Doutorando do Departamento de Psiquiatria da FMUSP.  Pesquisador 
do Programa de Genética e Farmacogenética do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP.

Autor



Apresentação 

A Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) é um programa desenvolvido pela Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde (MS), que cria 
condições para o funcionamento de uma rede colaborativa de instituições acadêmicas e serviços de 
saúde e gestão do SUS, destinada a atender as necessidades de formação e educação permanente 
do Sistema Único de Saúde seguindo um modelo de programa interfederativo. A Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA, por meio da UNA-SUS, e em parceria com o Instituto de Psiquiatria 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-FMUSP), estão associando as 
tecnologias educacionais interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a este 
curso ferramentas educacionais de alta qualidade, que auxiliem e enriqueçam o dinamismo do 
ensino e da aprendizagem. 

Este livro faz parte do Curso de Capacitação em Dependência Química, disponibilizado 
no modelo Ensino a Distância (EaD), destinado aos profissionais de saúde que atuam no CAPS, 
PSF, NASF e nos demais dispositivos da Rede de Assistência a Saúde Mental do SUS. É uma 
iniciativa pioneira que abrange diversas áreas da Saúde Mental, utiliza tecnologias educacionais 
como ferramentas de aprendizado para disponibilizar um programa de qualificação profissional, 
contribuindo, no exercício de sua prática, novas habilidades e competências adequadas as novas 
demandas profissionais.

A rede colaborativa, proposta pela UNA-SUS, é uma rede compartilhada de apoio 
presencial e a distância, responsável pelo processo de aprendizagem em serviço e intercâmbio 
de informações acadêmicas que objetiva a certificação educacional compartilhada. Dessa forma, 
é possível levar a cada profissional de saúde oportunidades de novos aprendizados com a 
utilização de material auto-instrucional, cursos livres e de atualização, cursos de aperfeiçoamento, 
especialização e até mesmo mestrados profissionais.  Esperamos que você, leitor, aprecie este 
material que foi elaborado visando, especialmente, o seu aperfeiçoamento profissional. Vamos 
juntos construir uma nova era de Saúde Mental. 

seja bem-vindo a este curso!

Ana Emília Figueiredo  de Oliveira, Ph.D.
Coordenadora Geral UNA-SUS/UFMA

Christiana Leal Salgado, MSc
Coordenadora dos Cursos- Saúde Mental UNA-SUS/UFMA



sUMÁRiO

1 COCAÍNA E CRACK .....................................................................................................................................................09
1.1 Reconhecimento do problema e motivação para mudar ...........................................................................09
1.1.1 Desintoxicação ...........................................................................................................................................................09
1.1.2 Mudança de estilo de vida .....................................................................................................................................10
1.2 Tipos de Tratamento .................................................................................................................................................10
1.2.1 Internação hospitalar ...............................................................................................................................................10
1.2.2 Tratamento farmacológico................................................................................... ..................................................11
1.2.3 Prevenção de recaída (PR)................................................................................. .....................................................11
 REFERÊNCIAS ...............................................................................................................................................................13



8

CoCaína e CraCk



9

1 COCAíNA E CRACk - TRATAMENTO
Tendo em vista o curso crônico e recidivante 

da doença, é necessário um planejamento de 

lon-go prazo para a recuperação do 

dependente de cocaína. As etapas do 

tratamento, segundo Washton (1989) são 

basicamente três:

É bom lembrar que do mesmo modo que o pacien-

te recai ele pode se recuperar e passar por perío-

dos variáveis e distintos de abstinência. O médico 

ou terapeuta devem estar atentos para ajustar seus 

procedimentos de acordo com estes momentos 

dentro da evolução natural da doença.

Na prática, isto quer dizer que muitas vezes é ne-

cessário retomar uma fase anterior do tratamento, 

por exemplo, trabalhar a ambivalência com relação 

aos prejuízos do uso para, daí, seguir adiante. 

1.1 Reconhecimento do problema e 

motivação para mudar  
O trabalho inicial consiste em auxiliar o paciente 

a sair da negação e conduzi-lo para uma resolu-

ção satisfatória da sua ambivalência quanto à ne-

cessidade da interrup-

ção do uso da subs-

tância. Nesta etapa, é 

papel do médico ou 

do terapeuta auxiliar o 

paciente no reconhe-

cimento de cada uma 

das etapas do proces-

so de recuperação e 

adequar a sua conduta a cada uma das fases de 

prontidão para a mudança.

 Um recurso utilizado para as várias etapas é 

apontar, sempre com a participação ativa do pa-

ciente, as constantes discrepâncias entre seus 

valores e objetivos de vida e seu comportamen-

to de fato no momento em que é avaliado (PRO-

CHASKA; DiCLEMENTE; NORCROSS, 1992).

1 .1.1 Desintoxicação
Uma vez que é construída uma relação de confi an-

ça com o paciente e ele se encontra pronto para se-

guir no tratamento, orienta-se a parada do uso. Os 

lapsos são comuns nesta fase e o objetivo primeiro 

deve ser a promo-

ção de períodos 

progressivamente 

mais longos de abs-

tinência completa. 

Embora o paciente 

possa insistir ini-

cialmente em usar 

a cocaína de modo 

controlado, o pro-

fi ssional de saúde 

deve sempre apontar as inconsistências quanto ao 

seu desejo de modifi car hábitos e permanecer no 

uso da cocaína.

O paciente deve ser informado sobre os possíveis 

sintomas imediatos decorrentes da abstinência e 

que são característicos de cada droga, particular-

mente na situação do poliusuário. Uma regra geral 

é que os sintomas de abstinência seguirão o cami-

nho oposto dos efeitos principais da droga duran-

te a intoxicação. Por exemplo, a cocaína promove 

um estado de excitação e euforia na intoxicação e 

sintomas depressivos e cansaço excessivo na abs-

tinência.
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1.1.2 Mudança de estilo de vida 
Orienta-se o paciente sobre como ele deve alcan-

çar uma rotina de vida sem o uso de substâncias 

psicoativas (Washton, 1989). Neurobiologica-

mente, é nesta etapa que o sistema de recom-

pensa pode recuperar-se de modo a propiciar ao 

paciente a busca de comportamentos hedônicos 

naturais e não mais aqueles restritos ao efeito 

das substâncias psicoativas. 

Intervenções terapêuticas são importantes du-

rante esta fase de readaptações e mudanças no 

estilo de vida a fim de facilitar a adaptação e 

reabilitação do paciente nas possíveis áreas de 

deficiência, marcadamente no âmbito social, 

ocupacional e pessoal (KNAPP et al., 2007). Isto 

exemplifica a importância do trabalho em equi-

pe com o paciente usuário de cocaína, ou seja, 

como há muitas áreas da vida prejudicadas, são 

necessários profissionais diferentes que atendam 

às particularidades destas áreas. Nesta fase, é útil 

o encaminhamento do paciente para a participa-

ção de grupos de autoajuda, o uso de acompa-

nhantes terapêuticos para o estabelecimento de 

novas rotinas, a assistência jurídica, a orientação 

vocacional e a terapia individual.

1.2  Tipos de tratamento 

1.2.1 internação hospitalar 

Atualmente, tem sido menor o uso da internação 

no tratamento das dependências químicas. Ela se 

restringe a quadros de abstinência mais graves, a si-

tuações em que 

há uma condição 

médica impor-

tante associada 

à adição, quan-

do não há trata-

mentos ambula-

toriais próximos 

ao paciente e se 

houver falência nas tentativas de tratamento am-

bulatorial prévias. Se a decisão de admitir o pacien-

te for feita antes de uma desintoxicação, é impor-

tante lembrar que os usuários de cocaína são, na 

sua maioria, poliusuários e que tendem a minimizar 

seu envolvimento com a substância de preferência 

com outras substâncias. 

Se possível, um exame (screeening) toxicológico 

deve ser feito para a detecção do uso de drogas 

ilícitas e benzodiazepínicos. Em vista das compli-

cações do quadro agudo, dos sintomas de absti-

nência imediata da cocaína e, principalmente do 

álcool, os primeiros dias de internação durante a 

abstinência devem ser feitos num ambiente com 

infraestrutura médico-hospitalar. 

Passada esta fase, o paciente deve ser encami-

nhado para tratamento ambulatorial em um 

programa especializado em dependência quí-

mica ou para uma internação mais longa.

As internações de longo prazo estão indi-

cadas para aqueles pacientes que 

não conseguem manter períodos 

de abstinência sufi cientes de modo 

a produzir uma mudança no seu estilo 

de vida associado ao uso. Estas inter-

nações asseguram períodos prolonga-

dos de abstinência, porque o paciente 

não terá acesso a qualquer substância 

que altere sua consciência.

Fonte: pixabay.com

Fonte: www.incon� nder.com
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Além disto, é fundamental que estes serviços se-

jam equipados com um programa que inclua uma 

ou mais modalidades de tratamento comprova-

damente testadas para a dependência de cocaí-

na, como as que foram citadas acima para o tra-

tamento ambulatorial. Parte destas clínicas são as 

comunidades terapêuticas que têm programas que 

combinam abordagens calcadas nos 12 passos, na 

religião e em abordagens psicológicas individuais 

ou em grupo.

A convivência entre os pares é o principal instru-

mento terapêutico, cuja fi nalidade é a reabilitação 

física e psicológica e a reinserção social dos usuá-

rios de substâncias psicoativas nas comunidades 

terapêuticas. Nos últimos anos, observou-se uma 

proliferação de clínicas de recuperação de adic-

tos pelo país, mas só mais recentemente surgiram 

medidas claras por parte das agências nacionais 

reguladores de saúde e dos conselhos de entida-

des profi ssionais locais no sentido de fi scalizar e 

estabelecer o equipamento material e profi ssional 

adequado para o funcionamento destas clínicas 

(CONED, 2011).

         Se o quadro de desintoxicação inicial for 

somente por cocaína, um ambiente calmo, com 

poucos estímulos e uso eventual de um benzo-

diazepínico de ação rápida são sufi cientes.

1.2.2  Tratamento farmacológico 
Não há medicamento comprovadamente efi caz 

para o tratamento da dependência de cocaína. O 

uso de medicamentos tem o seu melhor emprego 

no tratamento das comorbidades psiquiátricas e 

das dependências de álcool ou nicotina no poliu-

suário (NEGRÃO; ALVARENGA; ANDRADE, 2008). O 

diagnóstico da comorbidade é importante, porque 

estes pacientes têm menor adesão ao tratamento 

e requerem tratamentos específi cos e combinados 

para a sua dependência de cocaína e a comorbida-

de (MAGURA, 2008). Como visto acima, o profi ssio-

nal de saúde deve manter um alto grau de suspei-

ta de comorbidades. Feito o 

diagnóstico, deve ¬¬intervir 

de acordo com as diretrizes 

de tratamento para aquele 

transtorno (ALVARENGA; AN-

DRADE, 2008). 

Há um número importante de usuários de cocaína 

que tem diagnóstico de transtorno bipolar, défi -

cit de atenção e transtornos ansiosos (FORD et al., 

2009). O cuidado aqui é no uso de medicamentos 

aceitos para o tratamento destas patologias, mas 

que tenham potencial de abuso, tais como os ben-

zodiazepínicos ou estimulantes, como é o caso do 

metifenidato para o tratamento do défi cit de aten-

ção e hiperatividade. Ou seja, é preciso pesar o be-

nefício observado e, ao mesmo tempo, estar alerta 

para o risco de abuso dos medicamentos prescritos. 

 É imprescindível que médico esteja atento para 

as seguintes situações: o paciente faz uso além do 

prescrito; suas receitas terminam antes da data do 

retorno; o paciente reproduz o uso que fazia da co-

caína como método para lidar com suas inefi ciên-

cias internas com os medicamentos prescritos. Um 

cuidado importante nesta hora é com o risco de o 

paciente fazer uso dos medicamentos prescritos 

em tentativas de suicídio, por isso é importante ha-

ver avaliação constante deste risco e controle sobre 

a disponibilidade (deixar um familiar encarregado 

de guardar os medicamentos).

1.2.3   prevenção de Recaída (pR) 

A PR é uma estratégia bem estabelecida na lite-

ratura e é uma prática adotada em diversos pro-

gramas de recuperação de dependentes quími-

cos. A PR é um conjunto de estratégias que tem 

a fi nalidade de auxiliar o paciente a manter com-

portamentos que favoreçam períodos progressi-

vamente mais longos de abstinência e, de modo 

análogo, reduzir os comportamentos an-

teriormente associados com o uso. 

O referencial da PR é a terapia cog-

nitivo-comportamental (HENDER-

SHOT et al., 2011). 

         Se o quadro de desintoxicação inicial for 

análogo, reduzir os comportamentos an-

nitivo-comportamental (HENDER-
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Tecnicamente, ela se fundamenta na identificação 

de situações de risco por parte do paciente e no 

treinamento de estratégias de enfrentamento cujo 

objetivo será de aumentar a sua autoeficácia para 

lidar com estas situações ao longo dos anos de re-

cuperação (ZANELATTO, 2011). 

Um dos aspectos frequentes e frustrantes na recu-

peração de usuários de cocaína é o das recaídas. 

A PR é útil porque auxilia equipe e pacientes a li-

darem adequadamente com as recaídas. A recaída 

pode ser clinicamente definida como o retorno dos 

sintomas após um período de remissão. A recaída 

deve ser vista como uma instância de aprendizado, 

do terapeuta e do paciente, de modo a verificar a 

utilidade de comportamentos adotados anterior-

mente e, eventualmente, corrigir possíveis falhas, 

para coibir recaídas futuras (WASHTON; STONE-

WASHTON, 1990).

Uma noção importante nesta abordagem é concei-

tuar o que chamamos de situações de alto risco e 

de proteção para o uso. Dentro da ótica comporta-

mental-cognitiva, os determinantes da situação de 

alto risco são considerados como estímulos preci-

pitantes do início do uso de substâncias após um 

período de abstinência.   

Estes estímulos, também chamados de ga-

tilhos, podem ser tanto deter-

minantes internos (psicoló-

gicos) quanto externos (am-

bientais), que passam desper-

cebidos pelo paciente, mas que 

precipitam o retorno do uso. Por 

exemplo, é comum os usuários 

de cocaína não considerarem o 

uso de álcool como um precipitan-

te para o retorno do uso da cocaína. 

Identificar a bebida como fator de 

risco e criar estratégias para evitar seu 

uso constituem a PR posta em prática. 

De modo análogo, auxilia-se o paciente na identi-

ficação e no aprimoramento das situações de pro-

teção, como, por exemplo, convocar a companhia 

de alguém que não beba para participar de uma 

reunião social onde há oferta de álcool, marcar 

compromissos em que alguém o aguarda antes e 

após uma situação de risco, por exemplo, audiência 

de separação. Ao longo das sessões, espera-se que 

o paciente aumente a sua noção e o seu repertório

para lidar com situações que, ao longo da sua vida, 

abalaram o respeito de si próprio e sua autoeficácia 

e foram seguidos pelo uso de substâncias psicoa-

tivas como mecanismo compensador exclusivo de 

enfrentamento. A PR já foi testada em ensaios clí-

nicos e estudos de meta-análise comprovam a sua 

utilidade no manejo da dependência de substân-

cias, incluída a cocaína (IRVIN et al., 1999; HENDER-

SHOT et al., 2011).



13

REFERÊNCIAS

AALVARENGA, P.G.; ANDRADE, A.G. Fundamentos em psiquiatria. Barueri: Manole, 2008.

CONED. Manual de orientação para instalação e funcionamento das comunidades terapêuticas do 
Estado de são paulo. São Paulo: Imprensa Oficial, 2011. Disponível em: http://www.cremesp.org.br/pdfs/

manual_CONED_2011.pdf. Acesso em: 21 nov. 2013.

FORD, J.D. et al. Association of psychiatric and substance use disorder comorbidity with cocaine depen-

dence severity and treatment utilization in cocaine-dependent individuals. Drug Alcohol Depend., v.99, 

n.193-203, 2009.

HENDERSHOT, C.S. et al. Relapse prevention for addictive behaviors. subst Abuse Treat prev policy, v.6, 

p.17, 2011.

IRVIN, J.E. et al. Efficacy of relapse prevention: a meta-analytic review. j Consult Clin psychol., v.67, p.563-

70, 1999.

KNAPP, W.P. et al.Psychosocial interventions for cocaine and psychostimulant amphetamines related disor-

ders. Cochrane Database syst Rev., p. CD003023, 2007.

MAGURA, S. Effectiveness of dual focus mutual aid for co-occurring substance use and mental health di-

sorders: a review and synthesis of the “Double Trouble” in Recovery evaluation. subst Use Misuse, v.43, 

p.1904-26, 2008.

NEGRÃO, A.B.; ALVARENGA, P.G.; ANDRADE, A.G. Transtornos Relacionados ao uso de drogas e substân-

cias psicoativas. In: ALVARENGA, P.G.; ANDRADE, A.G. (Ed.) Fundamentos em psiquiatria. Barueri: Manole, 

2008. p.227-46.

PROCHASKA, J.O.; DiCLEMENTE, C.C. NORCROSS, J.C. In search of how people change: applications to ad-

dictive behaviors. Am psychol. v.47, p.1102, 1992.

WASHTON, A.M.; STONE-WASHTON, N. Abstinence and relapse in outpatient cocaine addicts. j psychoac-
tive Drugs, v,22, p.135-47, 1990.

_____. Cocaine addiction: treatment, recovery, and relapse prevention. New York: W.W.Norton & Com-

pany, 1989.

ZANELATTO, N. Prevenção de recaída. In: DIEHL, A.; CORDEIRO, D.C.; LARANJEIRA, R. (Ed.). Dependência 
química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2011.  p.278-87.

leitura complementar:

ALVAREZ, Y. et al. Anticonvulsant drugs in cocaine dependence: a systematic review and meta-analysis. j 
subst Abuse Treat., v.38, p.66-73, 2010.



14

CoCaína e CraCk

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. Abuso e dependência: crack. In: ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASI-

LEIRA. Conselho Federal de Medicina. projeto Diretrizes. 2011. p.1-31. Disponível em: http://www.projeto-

diretrizes.org.br/diretrizes10/abuso_e_dependencia_crack.pdf. Acesso em: 21 nov. 2013.

BRIMIJOIN, S. et al. A cocaine hydrolase engineered from human butyrylcholinesterase selectively blocks 

cocaine toxicity and reinstatement of drug seeking in rats. Neuropsychopharmacology, v.33, p.2715-25, 

2008.

CASTELLS, X. et al. Efficacy of psychostimulant drugs for cocaine dependence. Cochrane Database syst 
Rev., p.CD007380, 2010.

GAO, Y.; BRIMIJOIN, S. Lasting reduction of cocaine action in neostriatum--a hydrolase gene therapy approa-

ch. j pharmacol Exp Ther., v.330, p.449-57, 2009.

MARTELL, B.A. et al. Vaccine pharmacotherapy for the treatment of cocaine dependence. Biol psychiatry, 

v.58, p.158-64, 2005.

MIGUEL, A.Q.C. Manejo de contigência. In: DIEHL, A.; CORDEIRO, D.C.; LARANJEIRA, R. (Ed.). Dependência 
química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. p.311-8.

NUIJTEN, M. et al. Cocaine addiction treatments to improve Control and Reduce Harm (CATCH): new phar-

macological treatment options for crack-cocaine dependence in the Netherlands. BMC psychiatry, v.11, 

p.135, 2011.

PANI, P.P. et al. Disulfiram for the treatment of cocaine dependence. Cochrane Database syst Rev. 

p.CD007024, 2010.

SALES, C.; FIGLIE, N.B. A Entrevista motivacional. In: DIEHL, A.; CORDEIRO, D.C.; LARANJEIRA, R. (Ed.). Depen-
dência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 265-77.

WEINSHENKER, D. Disulfiram attenuates drug-primed reinstatement of cocaine seeking via inhibition of 

dopamine beta-hydroxylase. Neuropsychopharmacology, v.35, p.2440-9, 2010.

WEISS, R.D. et al. The effect of 12-step self-help group attendance and participation on drug use outcomes 

among cocaine-dependent patients. Drug Alcohol Depend., v.77, p.177-84, 2005.

ZANELATTO, N. Terapia cognitivo-comportamental aplicada à dependência química. In: DIEHL, A.; CORDEI-

RO, D.C.; LARANJEIRA, R. (Ed.). Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. p.252-66.



15




