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RESUMO 

 

SOUZA, I.M. Caracterização de pacientes usuários de crack/cocaína 

hospitalizados no período 2000-2010. 2014. (81 f). Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto – SP. 

 

O consumo abusivo de crack e cocaína é um crescente problema de saúde 

pública que já se reflete nos pacientes atendidos na rotina hospitalar. 

Atualmente há poucos estudos sobre o perfil dos usuários de crack/cocaína 

que passam por hospitais gerais. Conhecer o perfil destes pacientes pode 

subsidiar os serviços de saúde para melhor atendê-los. O objetivo deste estudo 

foi caracterizar a população usuária de crack/cocaína internada ao longo de 

onze anos no HC-FMRP-USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo). Foram selecionados para 

pesquisa 200 prontuários a partir de um total de 1950 pacientes internados no 

período estudado cujos registros indicavam o uso de crack e/ou cocaína. 

Utilizando-se um protocolo de coleta de dados como base, foi feita a análise 

sociodemográfica e o perfil de morbidade desta população. Os achados 

indicam aumento do número de internações de usuários de crack/cocaína. A 

maioria dos pacientes identificados é do sexo masculino, com idade entre 19 e 

29 anos, com pouca escolaridade, desempregados/ inativos ou em atividades 

sem geração de renda, e caracterizados como dependentes de acordo com os 

critérios da CID-10. Destaca-se também que da amostra total cerca de um 

quarto é do sexo feminino, 10% são pessoas até 17 anos e 2,5% pessoas com 

mais de 50 anos. Conclui-se que o perfil sociodemográfico majoritário 

encontrado é semelhante ao de outros estudos brasileiros, entretanto observa-

se que estão surgindo novos perfis de usuários destas drogas, sobretudo em 

termos de sexo e idade; há pouca identificação destes pacientes no hospital e 

necessidade de maior envolvimento dos profissionais de saúde para 

intervenções junto a este público.  

 

Palavras-chave: crack, cocaína, perfil de usuários, internações, hospital geral, 

epidemiologia. 



 

 

ABSTRACT 

 

SOUZA, I.M. Characterization of crack/cocaine users hospitalized in a 

general hospital between 2000-2010. 2014. (81 p). Dissertation (Master’s 

degree) – School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 

Ribeirão Preto – SP. 

 

The crack and cocaine abusive consumption is a growing public health problem 

that is already reflected in the patients treated in the hospital routine. Currently 

there are few studies on the profile of crack/cocaine users admitted at general 

hospitals. Knowledge concerning the profile of these patients can help health 

care services to improve the assistance provided to this population. The 

objective of this study was to characterize users of crack/cocaine hospitalized in 

a period of 11 years at a general university hospital. Two hundred medical 

records from a total of 1950 patients hospitalized between 2000 and 2010 

whose records indicated the use of crack and/or cocaine were selected for the 

study. Using a protocol for data collection, we analyzed the socio-demographic 

and morbidity profile of this population. Our findings indicate an increase in the 

number of hospitalizations of crack/cocaine users. Most patients identified were 

male, with age between 19 and 29 years, low education, unemployed/inactive 

or working in low-income activities and characterized as dependents according 

to ICD-10 criteria. Also, considering the total sample, about a quarter are 

female, 10% are people up to age 17 and 2.5%, people over 50 years old. We 

conclude that the major socio-demographic profile is similar to that found in 

other Brazilian studies, however we observe emerging new profiles of users of 

these drugs, especially in terms of sex and age; identification of these patients 

in the hospital is scarce and it is needed more involvement of health 

professionals for interventions with this population. 

 

Key-words: crack, cocaine, user profile, hospitalization, general hospital, 

epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Delimitação teórica do problema 

 1.1.2 Breve histórico da evolução do consumo 

 

O consumo de substâncias psicoativas se faz presente nas diversas 

sociedades ao longo da história humana. A tolerância social ao consumo 

dessas substâncias é variável. Da mesma forma há épocas em que uma 

determinada droga é mais usada que outra e, dependendo de fatores como a 

legalidade do consumo, o contexto social, a condição de acesso e o efeito 

buscado, uma substância psicoativa pode ser mais ou menos consumida numa 

determinada população. 

A cocaína, substância estimulante extraída da folha da Erythroxylum 

coca, uma planta encontrada nos altiplanos andinos da América do Sul, teve 

seu auge de consumo na Europa de meados do século XIX até o início do 

século XX. Sem controle legal até então, passou à marginalidade em meados 

dos anos 1910, em razão do crescente grau de prejuízo observado entre seus 

usuários. Durante boa parte do século passado o uso da cocaína não teve 

grande relevância entre a população mundial, limitando-se a grupos sociais 

muito específicos (FERREIRA; MARTINI, 2001). Na metade final do século XX, 

com a popularização de várias drogas e o consequente aumento de seu 

consumo, a cocaína, mesmo mantendo-se dentro da ilegalidade, volta a fazer 

parte de cenários sociais mais variados, sobretudo entre grupos urbanos 

(DUAILIBI; RIBEIRO; LARANJEIRA, 2008), ocupando lugar de destaque no rol 
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das substâncias psicoativas ilícitas mais consumidas (CARLINI et al., 2005; 

UNODC, 2013).  

1.1.3 O crack e a cocaína: ação e efeitos 

 

A cocaína é uma droga estimulante do sistema nervoso central; seus 

efeitos estão relacionados à euforia, sensação de potência e energia, prazer 

derivado dessa sensação, diminuição do sono e do desânimo; efeitos 

compatíveis com desejos e necessidades habituais em nossa sociedade 

(NAPPO et al., 2001).  

A ação da cocaína se dá diretamente no sistema de recompensa no 

cérebro ou sistema mesolímbico-mesocortical. Este sistema, que tem um papel 

fundamental para o ser humano e é ativado a cada uma das vezes em que se 

satisfazem as necessidades de manutenção da vida e da espécie (por 

exemplo: através da alimentação, da atividade sexual, do repouso, entre 

outros), é ativado de maneira intensa através do uso da droga, modificando o 

funcionamento natural dos neurotransmissores a cada ocasião de uso e a 

estrutura cerebral à medida que o uso se torna crônico. Isso ocorre porque a 

cocaína altera a interação dos neurotransmissores atuantes no cérebro, como 

a serotonina e a noradrenalina, e principalmente inibe a recaptação da 

dopamina, um dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, 

prolongando seus efeitos no cérebro e desregulando a atividade do sistema de 

recompensa. O uso crônico faz com que este sistema passe a necessitar da 

substância para a sua manutenção e a sua ausência provoca efeitos 

desagradáveis no indivíduo estimulando o retorno ao uso e, assim, 

estabelecendo a dependência à substância psicoativa. Os efeitos nocivos do 
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consumo de cocaína, dessa forma, são facilmente reconhecidos. As alterações 

do ritmo normal de funcionamento do organismo, a sobrecarga que isso 

implica, a perturbação do senso de realidade e principalmente o potencial de 

criação de dependência da substância, fazem dela uma ameaça a saúde do 

ser humano (WHO, 2004).  

O crack, cocaína preparada em forma de pedra quando misturada a 

outros produtos químicos, como o bicarbonato de sódio e a amônia, embora 

não seja a droga mais usada entre a população brasileira, tem tido grande 

crescimento de consumo entre os diversos perfis de usuários de drogas, 

ganhando relevância como problema de saúde pública (BASTOS, 2012).  

A via de administração do crack contribui para o estabelecimento mais 

rápido da dependência. Por ser fumado, proporciona efeitos intensos e 

fugazes, pois chega ao cérebro em tempo menor do que a cocaína inalada e 

tem seus efeitos extintos rapidamente, estimulando o usuário a buscar novo 

consumo da substância em curto espaço de tempo. A repetição do processo 

torna-se a base do comportamento aditivo (HATSUKAMI; FISHMAN, 1996). 

 

1.1.4 O crack e a cocaína na literatura científica 

 

Como acontece com outros problemas de saúde, o uso abusivo da 

cocaína, e nas últimas décadas, do crack, tornou-se objeto de interesse dos 

pesquisadores na área. Os primeiros artigos científicos a respeito do crack 

surgem em meados da década de 1980 anunciando-o como uma forma potente 

e epidêmica da cocaína (WASHTON; GOLD; POTTASH, 1986; DE RAMON, 

1987; ISAACS; MARTIN; WILLOUGHBY, 1987; SMART, 1988), assumindo o 
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papel de provável substituto das drogas injetáveis, as quais estavam então 

fortemente associadas à contaminação pelo vírus HIV (GINZBURG, 1984; 

GROVE, 1988) e ao desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida – SIDA, mais conhecida em nosso meio pela sua sigla 

correspondente em inglês: AIDS.  

Um dos indicadores da crescente relevância do tema “crack” tem sido a 

publicação de artigos associados a ele em revistas científicas de áreas não 

diretamente relativas a questões de farmacodependência ou psicopatológicas. 

Há artigos referentes ao crack em revistas voltadas à clínica cirúrgica (CHAN et 

al., 2004), à gastroenterologia (CHANDER; ASLANIAN, 2010), à dermatologia 

(REUTEMANN; GRENIER; TELANG, 2011), à bioquímica (RIEZZO et al., 

2012), à biomedicina (DE et al., 2013), aos problemas urbanos de saúde 

(LEECE et al., 2013) e à pediatria (LUCCA; BALDISSEROTTO, 2013), apenas 

para ficar em alguns exemplos. Essa ampliação do interesse sobre o crack 

sugere a percepção, por parte da comunidade científica, de uma multiplicidade 

de problemas de saúde associados ao seu uso problemático; seja agudo ou 

crônico. 

No terreno das publicações mais voltadas às questões relacionadas a 

substâncias psicoativas, Galanter et al. (1992) estudaram já no início da 

década de 90 os primeiros impactos do consumo de crack sobre a população 

de pacientes em hospital geral, concluindo haver relação entre o abuso de 

crack/cocaína e diversas causas de internação hospitalar, sobretudo 

psiquiátricas. Callaghan e Macdonald (2009) em estudo provincial e nacional 

no Canadá, acompanharam ao longo de quase dez anos as mudanças nas 
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taxas de uso de álcool e drogas entre pacientes hospitalizados. Ambos os 

trabalhos guardam semelhanças com a proposta deste estudo. 

No Brasil, segundo levantamento domiciliar do CEBRID, realizado nos 

anos de 2001 e 2005 nas 108 maiores cidades do país, houve um aumento do 

uso na vida de cocaína de 2,3% para 2,9% da população (CARLINI et al.; 2001, 

2005). O crack seguiu a mesma tendência passando de 0,4% para 0,7% de 

consumidores entre os brasileiros (FONSECA et al., 2010). Em valores 

absolutos esse percentual se traduz por um grande número de pessoas. 

O aumento dessa demanda e de suas implicações para a sociedade, 

tem gerado esforços de enfrentamento até mesmo do Governo Federal que 

através da integração de seus Ministérios da Saúde, da Justiça e da Educação, 

assessorados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, desde o ano 

de 2009 investe com maior ênfase em mecanismos técnicos, financeiros e 

legais para a prevenção e o combate ao uso de drogas, com destaque para o 

crack. Após a tomada de medidas gradativas de ação, que foram desde o 

lançamento de campanhas informativas pela mídia até a ampliação de leitos de 

internação e de novas formas de apoio ao tratamento de usuários, tais esforços 

culminaram no lançamento, em maio de 2010, do decreto presidencial nº 7179 

que trata do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas 

(BRASIL, 2010), preconizando em nível nacional ações integradas dos órgãos 

públicos e da sociedade civil contra o crescente uso dessas substâncias e 

criando diretrizes nesse sentido.   

A popularização do crack deve-se provavelmente à combinação dos 

seus efeitos, muito similares aos da cocaína inalada, sua chegada ao cérebro 

através de vias mais rápidas e seu relativo baixo custo (DUAILIBI; RIBEIRO; 
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LARANJEIRA, 2008). Estes fatores somados tornam-no a droga de predileção 

de parte da população e seu alto potencial nocivo e o ritmo acelerado com que 

tem se propagado fazem dele uma ameaça real à saúde coletiva em nossos 

dias. 

Os múltiplos danos à saúde causados pelo uso deste tipo de droga 

associam-se ainda às consequências de ordem social que também colocam 

em risco a vida e o bem estar do usuário, que na busca pela manutenção de 

seu consumo expõe-se com frequência a situações de risco que vão desde a 

prostituição em busca de dinheiro para a aquisição da droga até as diversas 

formas de criminalidade com o mesmo objetivo (VAUGHN et al., 2010; PAIM-

KESSLER et al., 2012).  

O último Relatório Mundial sobre Drogas (UNODC, 2013) aponta 

diminuição do consumo de cocaína em algumas regiões do planeta como a 

América do Norte e a Europa Ocidental. Por outro lado constata aumento em 

regiões como a Ásia e a África – regiões com grandes populações – e a 

Oceania e América Central, esta última com grave incremento da violência 

associada ao tráfico de drogas. O relatório aponta também estabilização do 

consumo na América do Sul, com exceção do Brasil, que, com trajetória 

diferente dos vizinhos, registrou crescimento do uso.  

O uso abusivo e a dependência do crack e da cocaína são 

caracterizados na décima edição da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) sob a mesma codificação (F14), ainda que haja peculiaridades do uso 

do crack em relação ao uso da cocaína inalada (VAUGHN et al., 2010; 

STEFANIDOU et al., 2011; POMARA et al., 2012). Por uso abusivo entende-se 

o modo de consumo da substância psicoativa que causa prejuízos físicos e/ou 
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psíquicos ao usuário, mas que ainda não preenchem critérios para 

dependência. A dependência, por sua vez, é reconhecida pela combinação de 

três ou mais elementos ocorrendo simultaneamente dentro de um conjunto de 

características tais como: o desejo descontrolado de consumir a droga; a 

utilização persistente apesar das consequências prejudiciais identificadas; 

prioridade do uso em detrimento de outras atividades e obrigações; aumento 

de tolerância à substância e sinais de abstinência na ausência ou diminuição 

do consumo (OMS, 1994). 

Em levantamento bibliográfico prévio sobre os descritores crack/cocaína, 

observou-se ser crescente o número de estudos científicos a respeito, 

notadamente através das dissertações de mestrado e teses de doutorado no 

Brasil (RODRIGUES et al., 2012). Na literatura atual há estudos que 

contemplam o padrão de uso de crack/cocaína (DUNN; LARANJEIRA, 1999; 

FERRI; GOSSOP, 1999; OLIVEIRA; NAPPO, 2008); outros que se preocupam 

com o comprometimento de órgãos e sistemas da fisiologia humana afetados 

pelo seu uso contínuo ou agudo (LEVINE et al., 1987; CHAN et al., 2004; 

VELASQUEZ et al., 2004; WOYCEICHOSKI et al., 2008; LARROSA-CAMPO et 

al., 2013; LEECE et al., 2013); os que buscam investigar a relação do consumo 

desta substância psicoativa com a saúde mental pré e pós histórico de uso (DE 

OLIVEIRA et al., 2009; ZUBARAN et al., 2010; SELEGHIM et al., 2011; TULL, 

GRATZ; WEISS, 2011; ZUBARAN et al., 2013), e estudos que se preocupam 

com a investigação de características de subgrupos sociais específicos de 

usuários, assim como os desdobramentos desse uso em suas vidas (NAIFEH; 

TULL; GRATZ, 2012; NARVAEZ et al., 2012; SANTOS CRUZ et al., 2013). Foi 

identificado um estudo comparativo que caracteriza a população de 
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dependentes de substâncias psicoativas em geral em unidades de 

desintoxicação (FORMIGA et al, 2009) e outro que caracteriza os usuários de 

crack/cocaína no contexto hospitalar (FERREIRA FILHO et al., 2003), porém 

nesse caso o contexto foi de hospital psiquiátrico e com pacientes internados 

exclusivamente em razão do consumo de cocaína. 

Uma revisão de literatura desenvolvida no Brasil concluiu que o típico 

consumidor de crack/cocaína é do sexo masculino, jovem, solteiro, urbano, de 

baixa escolaridade, baixa renda, com vulnerabilidade em termos de saúde 

mental e suporte familiar e em conflito com a lei (DUAILIBI; RIBEIRO; 

LARANJEIRA, 2008). Entretanto, até o momento não há dados identificados na 

literatura que permitam afirmar que este típico usuário representa a mesma 

população que chega até o hospital geral, e, apesar das pesquisas já 

existentes sobre o tema “usuários de crack/cocaína” persiste a escassez de 

informação a respeito.  

Com o intuito de oferecer subsídios para o planejamento de intervenções 

promotoras de saúde para esse grupo de pacientes, este estudo pretende ser 

mais um elemento a contribuir para o aumento do conhecimento dessa 

população. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Caracterizar a população usuária de crack/cocaína internada ao longo de uma 

década em serviços hospitalares no HC-FMRP-USP (Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto - Campus) e UE (Unidade de Emergência). 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

a) verificar a distribuição dos casos de hospitalização em função de variáveis 

sociodemográficas e clínicas, a fim de identificar o perfil dos usuários de 

crack/cocaína atendidos no HC-FMRP-USP. 

b) verificar a evolução do número de internações de pacientes usuários de 

crack/cocaína comparados com as internações gerais de pacientes atendidos 

no mesmo período.  

c) avaliar diferenças intra-grupo entre usuários masculinos e femininos.   
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de estudo epidemiológico clínico, retrospectivo, realizado sobre 

os prontuários de uma subamostra de uma coorte de pacientes que foram 

submetidos a internação hospitalar entre os anos 2000 e 2010 e que foram 

identificados como usuários de cocaína. 

O critério obrigatório para inclusão no estudo foi a confirmação da 

presença de registros médicos de internações hospitalares em que constassem 

os seguintes grupos de diagnósticos da Classificação Internacional de 

Doenças, 10ª versão (CID-10): F14 – Transtornos mentais e de comportamento 

decorrentes do uso de cocaína; e/ou, F19 – Transtornos mentais e de 

comportamento decorrentes do uso de múltiplas drogas e uso de outras 

substâncias psicoativas. Não há uma codificação específica para transtornos 

mentais e de comportamento decorrentes do uso de crack, razão pela qual foi 

necessário o uso, por aproximação, das codificações existentes. 

Foram identificados 1950 prontuários de pacientes correspondendo ao 

critério de inclusão para o período entre os anos 2000 e 2010, dos quais se 

extraiu uma subamostra de 200 prontuários a serem utilizados neste estudo.  
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3.2 Amostragem e Coleta de dados 

 

A população clínica de pacientes hospitalizados foi obtida a partir dos 

registros médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP), incluindo suas 

duas unidades hospitalares: HC-Campus e Unidade de Emergências.  

Uma lista contendo em ordem sequencial e cronológica todos os 

prontuários identificados pelo critério de inclusão, foi fornecida ao pesquisador 

pelo Serviço de Arquivos Médicos (SAME) em uma planilha de Excel.  

O processo de extração da subamostra foi realizado com o emprego do 

método de amostragem aleatória sistemática (GEARING et al., 2006), através 

do seguinte procedimento: O primeiro prontuário selecionado foi o de número 

01 da listagem e a partir dele cada um dos múltiplos de 10 era retirado para 

fazer parte da amostra até que se chegasse ao total de 200 prontuários, 

configurando um poder amostral suficiente para a determinação de até vinte 

variáveis de desfecho (SACKETT et al., 1991).  

O critério para inclusão na amostra foi o de prontuários de pacientes 

internados na UE ou na unidade Campus, cujos registros informassem serem 

usuários de crack/cocaína e cuja internação tivesse ocorrido no período entre 

1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2010.  

Foi desenvolvido um protocolo com um questionário estruturado para 

extração dos dados registrados nos prontuários, o qual foi construído levando 

em consideração os aspectos de interesse para a pesquisa. A construção 

deste questionário evoluiu a partir de versões piloto que, em um esforço de 
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aprimoramento, foram testadas até que se chegasse à versão definitiva para 

utilização neste trabalho (Apêndice 1).  

Os itens utilizados na construção do protocolo avaliaram características 

tais como: sexo, idade, estado civil, ocupação profissional, comorbidades 

psiquiátricas e/ou clínicas, motivos de internação, uso de outras drogas, tempo 

de uso e acesso/frequência a tratamento ambulatorial e em clínicas de 

recuperação. 

A fim de garantir uniformidade na coleta dos dados, somente um 

pesquisador (o aluno de mestrado, responsável por esta dissertação) foi 

encarregado da revisão dos prontuários. O pesquisador estava devidamente 

qualificado, por ser graduado em Psicologia, com larga experiência profissional 

em serviços de saúde pública e no manuseio de prontuários, assim como, 

possuidor de experiência profissional e atuando na área de Saúde Mental, 

Álcool e Drogas, como psicólogo concursado do PAI-PAD (Programa de Ações 

Integradas para a Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na 

Comunidade) da FMRP-USP. 

 

3.3 Procedimentos 

3.3.1 Leitura dos prontuários 

 

Cada um dos prontuários selecionados foi cuidadosamente lido pelo 

pesquisador e as informações encontradas foram transcritas para os itens do 

protocolo. Os dados obtidos foram reunidos por categorias e alimentaram uma 

planilha do programa Excel para posterior análise estatística. 
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3.3.2 Análise estatística 

 

Os dados reunidos foram registrados em uma planilha do programa 

Excel e depois exportados para o programa estatístico Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS 16.0, 2007), onde as análises foram feitas com diversas 

combinações de variáveis. 

Foram utilizadas estatísticas descritivas (frequências simples, 

porcentagens, médias e desvio-padrão) para caracterizar a amostra segundo 

variáveis sociodemográficas como por exemplo, idade, sexo, situação marital, 

escolaridade e ocupação. Foram realizadas ainda análises inferenciais através 

da avaliação da diferença de proporções, da diferença de médias e testes de 

correlação entre as variáveis estudadas. O nível de significância adotado foi de 

5% para todos os testes (p<0,05). 

A análise estatística e os resultados estão apresentados em forma de 

gráficos e tabelas a fim de permitir a visualização objetiva do perfil dos usuários 

investigados. Em seguida um relatório explicativo dos achados foi escrito e 

apresentado analisando todos os aspectos de interesse que surgiram.  

 

3.4 O contexto da pesquisa 

 

A Unidade de Emergência (UE) e a Unidade Campus do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP) são 

unidades de atendimento terciário, parte da estrutura da Universidade de São 

Paulo, que têm entre seus pacientes, pessoas originárias da própria cidade de 

Ribeirão Preto, da região ao redor do município e mesmo de pontos mais 

distantes do país e até do exterior com os mais diversos problemas de saúde.  
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A UE localiza-se na parte central do município de Ribeirão Preto e 

atende os pacientes acidentados, as vítimas de situação de violência grave e 

pessoas com qualquer condição clínica emergencial. A função dessa unidade é 

oferecer os primeiros socorros, intervir e acompanhar os pacientes até que, 

passado o momento crítico, possam ser transferidos para a internação mais 

prolongada ou estejam aptos a ter alta. Possui leitos de internação de UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) Adulta e Pediátrica, Unidade de Queimados, 

Semi-Intensivos, Isolamento, Clínica Cirúrgica e Médica, Neurologia, 

Neurocirurgia, Ginecologia, Pediatria, Moléstias Infecciosas Infantil, Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, Ortopedia e Psiquiatria.  

A unidade Campus é um grande hospital universitário onde as 

especialidades médicas se distribuem através dos 12 andares do edifício e são 

realizados os procedimentos clínicos de maior complexidade. 

A página eletrônica do HC-FMRP-USP relata que, somando-se todo o 

Complexo, conta com mais de sete mil profissionais de saúde de todos os 

níveis de formação, e realiza diariamente cerca de 2500 consultas, 60 cirurgias, 

90 internações, seis mil exames laboratoriais, dois mil exames especializados, 

500 exames radiológicos, fornece em média 220 transfusões de sangue e 9500 

refeições. Por sua grande estrutura, pela diversidade da população atendida, e 

por serem centros de ensino e pesquisa de alta qualidade, estas unidades de 

saúde pública configuram campo importante para o conhecimento científico.  

O PAI-PAD (Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção 

ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade) é parte desta estrutura atuando há 

mais de dez anos em pesquisa e intervenção na área de álcool e drogas e é 

formado por equipe multidisciplinar de profissionais e pesquisadores no 
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assunto, coordenados pelo professor Doutor Erikson Felipe Furtado. Membros 

da equipe fizeram em 2010, uma busca sistematizada entre os prontuários dos 

pacientes atendidos nas unidades citadas de onde retiraram uma grande 

quantidade de informações sobre os usuários de crack/cocaína e /ou múltiplas 

drogas, construindo um rico banco de dados. Este evento foi motivador para 

que se fizesse pesquisa mais apurada a respeito do material originalmente 

levantado. 

Dentro dessa perspectiva, o estudo atual é um recorte de uma 

população específica: pacientes internados em hospital geral de referência na 

cidade de Ribeirão Preto, que além das demandas clínicas que os levaram à 

hospitalização, são cumulativamente usuários de crack e/ou cocaína.  

A necessidade de caracterização mais detalhada dessa população neste 

caso se justifica por parecer ser este público crescente e, em grande parte, 

desconhecido ou negligenciado, dificultando a possibilidade de sistematização 

de ações do setor de saúde no enfrentamento deste problema.  

 

3.5 Aspectos éticos 

 

Este estudo segue os critérios e as observações descritos na Resolução 

196/96, que aborda a ética em pesquisa no Brasil. O estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMRP 

através do processo HCRP nº 14416/2010 (Anexo 1).  
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4. RESULTADOS  

 

A seguir apresenta-se os resultados da pesquisa referentes às 

internações de pacientes com o grupo de diagnósticos F14/ F19 entre o 

período 2000-2010 (gráfico 1) em comparação com as internações gerais no 

HC-FMRP-USP no mesmo período (gráfico 2). Constata-se uma trajetória 

ascendente na evolução das internações representadas no primeiro gráfico, 

com pequena queda em 2008 e 2010, ou seja, uma tendência de aumento de 

internações ano a ano. A trajetória das internações gerais não segue a mesma 

tendência, sugerindo variação diferente nas taxas de internação.  

Os dados expostos nos gráficos 1 e 2 foram obtidos através de 

solicitação ao SAME que forneceu ao pesquisador duas listas em planilhas de 

Excel informando o número de internações gerais e o de internações sob os 

grupos diagnósticos F14/ F19 ano a ano no período estudado para efeito de 

acompanhamento da evolução das internações. 

As internações de pacientes com o registro de serem usuários de crack 

e/ou cocaína evoluíram de um total anual de 198 casos em 2000 para 687 em 

2010. O grande salto nas internações ocorreu a partir do ano de 2006 quando o 

número de pacientes identificados (564) quase triplicou em relação às 

internações de 2000. O maior número de internações sob os grupos 

diagnósticos F14/ F19 ocorreu no ano de 2009 quando então foram 

hospitalizados 784 pacientes sob este critério. Quando se observa a média das 

internações realizadas na primeira e na segunda metade do período 2000-2010 

chega-se ao resultado médio de 221 (de 2000 a 2005) contra 666 

hospitalizações na média entre 2006 e 2010.  
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Gráfico 1: Evolução das internações no HC-FMRP-USP do grupo de 

diagnósticos F14/F19 entre 2000 e 2010 verificadas através dos registros do 

SAME 

 

 Em comparação com as internações gerais, utilizando-se o mesmo 

procedimento, percebe-se uma diferença muito menor em relação às médias 

de internação. No primeiro período (2000-2005) o número médio de 

hospitalizações foi de 33108 contra 33360 no segundo período (2006-2010). 

Apesar da visível queda no número de internações gerais entre os anos de 

2002 e 2004, quando houve um decréscimo de mais de 2800 hospitalizações, a 

média comparada não sofreu grande variação quando se dividiu em dois 

momentos o período 2000-2010.  
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O recorte de tempo utilizado neste estudo compreendeu o período entre 

janeiro de 2000 e dezembro de 2010. A leitura dos prontuários mostrou que 71 

pacientes (35,5%) mantêm algum tipo de tratamento atualmente no HC-FMRP-

USP, porém, para efeito deste trabalho, não se considerou eventos posteriores 

à data final determinada (31 de dezembro de 2010), por exemplo, óbitos 

ocorridos na amostra após este período. 

 

 

Gráfico 2: Evolução das internações gerais no HC-FMRP-USP entre 2000 e 

2010 verificadas através dos registros do SAME 

 

  

De acordo com a disposição das questões do protocolo de retirada de 

dados são apresentados a seguir os resultados obtidos nas três diferentes 

áreas de interesse do questionário: 1) caracterização sociodemográfica; 2) 

padrão de consumo; 3) trajetória dentro do sistema HC-FMRP-USP. 
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4.1 Caracterização sociodemográfica 

 

Este grupo de informações visa delinear as características dos usuários 

identificados de crack/cocaína referentes a sexo, idade, situação marital, 

escolaridade, ocupação e origem. 

Em relação à distribuição segundo a variável “sexo”, pouco menos de 

três quartos da amostra é formada por indivíduos do sexo masculino. Destaca-

se na amostra que o limite de idade dos usuários variou entre 11 e 58 anos 

para os homens (µ = 28,4; dp = 9,4) e para as mulheres, entre 16 e 57 anos 

(µ= 29,4; dp = 8,7). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos masculino e feminino quanto à variável “idade” (p = ns).  

  

Gráfico 3: Distribuição da amostra de pacientes usuários de crack/cocaína 

segundo a faixa etária 
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A tabela 1 apresenta detalhamento maior de informações sobre sexo, 

idade, situação marital, ocupação, escolaridade e município de origem dos 

pacientes. Um pouco mais de 50% da amostra compõe-se de pessoas de até 

29 anos de idade. Se considerarmos os indivíduos de até 39 anos o grupo 

abrange até 76,5% da população estudada. O que aponta para uma maioria de 

usuários jovens.  

Não estar vivendo em companhia de parceiro(a) foi constatado em 78% 

da amostra. Esta foi uma situação majoritária tanto entre o grupo masculino 

(116 homens) quanto o feminino (40 mulheres). 

No grupo pesquisado apenas 34,5% dos sujeitos estavam, no momento 

da internação, exercendo atividade ocupacional remunerada. A maior parte do 

grupo identificou-se como desempregada ou inativa (27,5%) ou envolvida em 

atividades sem remuneração (28,5%), como estudos ou atividades domésticas. 

O grupo se completa com indivíduos aposentados ou pensionistas (3,5%) e 

pessoas cuja ocupação no momento da hospitalização era desconhecida (6%). 

 Sobre a escolarização do grupo, não foi possível identificar os anos de 

estudos, mas apenas o grau de escolaridade atingido. Segundo os registros 

nos prontuários 80% da amostra cursou até no máximo o ensino fundamental.  

O percentual daqueles que cursaram o ensino médio foi de 7,5% e foram 

identificados apenas dois casos de usuários que fizeram curso superior (1%).  

Realizamos análise quanto à diferença entre homens e mulheres em 

relação a características sociodemográficas. Não foram identificadas diferenças 

para as variáveis “idade” (p=0,437), “situação marital” (p=0,280) e 

“escolaridade” (p=0,100). Para a variável “ocupação” observamos diferença 

significativa (p<0,001). Observou-se, por exemplo, que 41% da amostra 
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masculina referiram exercer atividades com geração de renda; em 

contrapartida, apenas 16% da amostra feminina referiram realizar atividades 

remuneradas (X2=52,3; p<0,001). 

  



22 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica da amostra 

Composição da amostra Masculino 

N (%) 

Feminino  

N (%) 

Total 

N (%) 

p 

Sexo 145 (72,5) 55 (27,5) 200 (100)  

Idade  0,437 

Até 17 anos 18 (9) 2 (1) 20 (10)  

18 a 29 anos 70 (35) 31 (15,5) 101 (50,5)  

30 a 39 anos 37 (18,5) 15 (7,5) 52 (26)  

40 a 49 anos 16 (8) 6 (3) 22 (11)  

50 anos ou mais 4 (2) 1 (0,5) 5 (2,5)  

Situação marital  0,280 

Sem registro 4 (2) 1 (0,5) 5 (2,5)  

Solteiro/ Separado/ 

divorciado 

116 (58)  40 (20) 156 (78)  

Casado/ união estável 25 (12,5) 14 (7) 39 (19,5)  

Ocupação   <0,001 

Ignorado/ 

Desconhecido 

7 (3,5) 5 (2,5) 12 (6)  

Sem geração de renda 22 (11) 35 (17,5) 57 (28,5)  

Com geração de renda 60 (30) 9 (4,5) 69 (34,5)  

Desempregado ou 

inativo 

51 (25,5) 4 (2) 55 (27,5)  

Aposentados/ 

pensionistas 

5 (2,5) 2 (1) 7 (3,5)  

Escolaridade  0,100 

Ignorado/ Nenhuma 15 (7,5) 7 (3,5) 22 (11)  

Especial  1 (0,5) - 1 (0,5)  

Fundamental 119 (59,5) 41 (20,5) 160 (80)  

Ensino médio  10 (5) 5 (2,5) 15 (7,5)   

Superior - 2 (1) 2 (1)  

Origem   

Ribeirão Preto 94 (47) 36 (18) 130 (65)  

Outros municípios 51 (25,5) 19 (9,5) 70 (35)  
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4.2 Padrão de consumo 

 

O padrão de consumo verificado nesta seção informa o nível de 

envolvimento dos pacientes com o uso das substâncias psicoativas e as 

consequências derivadas deste envolvimento. A tabela 2 destaca informações 

sobre o tempo de uso de crack/cocaína, associação com álcool e outras 

drogas, tipificação das internações e tratamento. A maior parte dos itens 

avaliados não contou com registros regulares, ou seja, se caracterizaram 

predominantemente pela ausência de informações registradas no prontuário. 

Assim sendo, a seguir será informado o percentual de casos sem registro em 

prontuário. 

Em 59% da amostra total não houve registro sobre o tempo de uso de 

crack/cocaína. Se considerarmos o grupo em que essa informação foi 

registrada, 40% desses referiram que o uso foi entre um e cinco anos, seguido 

de 21% que declararam ser usuários destas drogas entre seis e 10 anos. 

Identificamos ainda que dois casos de pacientes (2%) declararam ser usuários 

de crack/cocaína já há mais de 15 anos. 

Não foram registrados dados sobre tratamento ambulatorial para 89% da 

amostra, quase o mesmo percentual de ausência de registros para informações 

sobre internação em clínicas de recuperação (86,5%). 

O uso de outras substâncias psicoativas simultâneo ao uso de crack 

e/ou cocaína foi identificado em 96% da amostra. O álcool, por exemplo, é 

prevalente em 74,5% da amostra total. Quando se observa separadamente 

entre os sexos a associação do consumo de álcool ao de crack/cocaína é da 

ordem de 69% entre as mulheres e de 76,5% entre os homens.   
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Um pouco menos comum, mas ainda assim bastante frequente é o 

número de usuários de crack/cocaína que se declaram também consumidores 

de tabaco: 69,5% da amostra total (49,5% homens; 20% mulheres). Apenas 

oito pacientes (cinco do sexo masculino e três do sexo feminino) declararam-se 

usuários exclusivos de crack/ cocaína. 

Ao se avaliar a causa determinante da internação hospitalar verificou-se 

que os grupos de diagnósticos F14 e/ou F19 foram os motivos principais de 

internação para 44,5% da amostra. Os demais pacientes tiveram este 

diagnóstico como secundário a outra causa de internação. 
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Tabela 2 – Padrão de consumo de crack e cocaína da amostra segundo tempo 

de uso, internação em clínica de recuperação, tratamento ambulatorial e uso de 

outras substâncias psicoativas.  

 

Variáveis referentes ao padrão de 

uso de crack/cocaína 

Masculino N 

(%) 

Feminino 

N (%) 

Amostra N 

(%) 

Sexo 145 (72,5) 55 (27,5) 200 (100) 

Tempo de uso   

Sem registro 93 (46,5) 25 (12,5) 118 (59) 

Até 6 meses 2 (1) 2 (1) 4 (2) 

Entre 6 e 11 meses 6 (3) 2 (1) 8 (4) 

Entre 1 e 5 anos 28 (14) 12 (6) 40 (20) 

De 6 a 10 anos 9 (4,5) 12 (6) 21 (10,5) 

De 11 a 15 anos 5 (2,5) 2 (1) 7 (3,5) 

Mais de 15 anos 2 (1) - 2 (1) 

Internações em clínica de 

recuperação 

 

Sim 21 (10,5) 6 (3) 27 (13,5) 

Sem registro 124 (62) 49 (24,5) 173 (86,5) 

Tratamento ambulatorial 

Sim 13 (6,5) 9 (4,5) 22 (11) 

Sem registro 132 (66) 46 (23) 178 (89) 

Uso de álcool, tabaco ou outras 

drogas associadas 

 

Sim 140 (70) 52 (26) 192 (96) 

Sem registro 5 (2,5) 3 (1,5) 8 (4) 

Causa determinante da internação 

em relação ao uso 

  
 

Sem registro 1 (0,5) 1 (0,5) 2 (1) 

Primário 72 (36) 17 (8,5) 89 (44,5) 

Secundário 72 (36) 37 (18,5) 109 (54,5) 
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4.3 Trajetória dos pacientes no HC-FMRP-USP 

 

No que se refere à trajetória desses pacientes dentro do HC-FMRP-USP 

nota-se que a maior parte deles (139 pacientes ou 69,5% da amostra total) tem 

uma história de múltiplas passagens por tratamentos diversos ao longo dos 

anos. Pouco menos da metade da população estudada (48%) passou por 

interconsulta dentro do sistema HC-FMRP-USP. 

A maioria dos pacientes em sua última internação foi admitida no 

hospital através da UE (76%). A principal clínica de admissão dos usuários 

identificados foi o Serviço de Psiquiatria (50%).  

Excluindo-se o Serviço de Psiquiatria e comparando-se a principal “porta 

de entrada” no HC-FMRP-USP entre homens e mulheres verificou-se que para 

elas foi a clínica de Ginecologia e Obstetrícia (7,5% da amostra total; 27,3 % da 

amostra feminina) enquanto que para eles foi a clínica de Politrauma a 

responsável por identificar grande parte da amostra (21,3 % do público 

masculino; 20% da amostra total).  

As mulheres identificadas através da Ginecologia e Obstetrícia foram 

gestantes ou puérperas com gestações complicadas por condições gerais de 

saúde ou pelo próprio consumo de substâncias psicoativas.  

A clínica de Moléstias Infecciosas também foi “porta de entrada” para os 

pacientes identificados em ambos os sexos (5%), mesmo percentual 

encontrado entre as clínicas de Neurologia/ Neurocirurgia.  

Houve diagnóstico de sintomas psicóticos secundários ao uso de drogas 

em 14,5% dos pacientes (10% homens; 4,5% mulheres) e constatou-se 

presença de algum tipo de comorbidade psiquiátrica em 36% da amostra total 
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(23% homens; 13% mulheres). Dentro deste percentual 19 casos (26,4 das 

respostas positivas à questão “presença de comorbidade psiquiátrica”) 

apresentavam mais de um diagnóstico psiquiátrico, além do diagnóstico de 

abuso ou dependência das drogas. Os transtornos mais freqüentes entre os 72 

pacientes que apresentaram algum tipo de comorbidade psiquiátrica foram os 

transtornos de humor, principalmente os quadros ou episódios depressivos 

(68%), em seguida vêm os transtornos de personalidade (25%) e os 

transtornos psicóticos, sobretudo a esquizofrenia (14%).  

Procurou-se também, através desta seção do protocolo, identificar quem 

são os profissionais, dentro do amplo quadro de trabalhadores nas equipes 

multidisciplinares do hospital, que mais comumente identificam o uso de drogas 

entre os pacientes atendidos. Constatou-se na totalidade da amostra que o 

primeiro registro feito em prontuário sobre o uso de drogas dos pacientes foi 

por residentes médicos das diversas especialidades. Outros profissionais foram 

menos identificados nas anotações feitas nos prontuários no que se refere ao 

assunto consumo de drogas.  

Dentre os 200 pacientes estudados, 96 (48%) passaram por 

interconsulta no período de internação. Houve registro de algum tipo de 

orientação sobre o uso de drogas e/ou encaminhamento em apenas 59 casos 

(29,5%), nenhum dos quais teve registro de acompanhamento posterior.  

O número de óbitos registrado no período foi de 24 casos ou 12% da 

amostra estudada. Foram 20 usuários do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino. Os motivos de óbito, com exceção de três casos em que não há 

declaração explícita da causa mortis, estiveram todos ligados a quadros 

infecciosos (12 casos), pneumopatias (4 casos), paradas cardiorrespiratórias (2 
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casos), falência múltipla dos órgãos (2 casos), ou violência (1 caso). Não houve 

diferenças estatisticamente significativas em relação a sexo (X2 = 1,6; p=ns) e 

condição marital (X2 = 1,4; p=ns) entre o grupo de pacientes que foram a óbito 

e o grupo de pacientes vivos.  

Em relação a número de óbitos e porta de entrada ao serviço, verificou-

se que na UE, 11,2% da amostra foi a óbito, já na unidade Campus 

identificamos 14,6% de óbitos. Apesar de haver uma ligeira diferença 

percentual da unidade campus em relação a UE, esta diferença não foi 

estatisticamente significativa (X2=0,39; p=ns). 

Foi realizada ainda uma comparação entre os diferentes grupos em 

relação a idade média e óbitos. Verificamos que a média de idade dos 

pacientes que foram a óbito foi maior que a do grupo de pacientes vivos (37,2 

anos comparada a 27,4 anos respectivamente; dp=8,04), tal diferença entre os 

grupos foi significativa estatisticamente (F=1,312; p< 0,001). 

Informações sobre o tempo médio de uso de drogas foram identificadas 

em apenas 89 prontuários no grupo dos pacientes vivos o que equivale a 

50,6% deste grupo; e 11 prontuários no grupo dos pacientes que foram a óbito 

o que equivale a 45,8% deste grupo. O tempo médio de uso de drogas do 

grupo de pacientes que não foram a óbito foi de 8,9 anos, mínimo de 0,25 e 

máximo de 33 anos (dp = 7). O tempo médio do grupo de pacientes que foram 

a óbito foi de 9,3 anos, mínimo de 1,5 e máximo de 29 anos (dp=8). Ao realizar 

a análise estatística não foram significativas as diferenças entre os grupos 

(p=ns).  

Da mesma maneira, não foi estatisticamente significativa a diferença 

entre uso de álcool (X2=1,97; p=ns) ou tabaco (X2=0,38; p=ns) ou outras drogas 
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(X2 = 0,25; p=ns) combinados com o uso de crack/cocaína entre o grupo de 

pacientes que foram e que não foram a óbito. 

Foram registrados 44 pacientes (22%) com relatos de tentativas de 

suicídio em algum momento de suas vidas. Pelo menos dois deles (4,5% dos 

que responderam afirmativamente a este item; 1% da amostra total) 

declararam que a tentativa se realizou sob o efeito da droga. Em quatro 

prontuários dentre aqueles dos que foram a óbito havia o registro de tentativa 

anterior de suicídio, no entanto as mortes nestes casos não ocorreram em 

decorrência de tentativas de suicido, nem houve correlação estatística entre as 

variáveis “tentativa de suicídio” e “óbito” na amostra.  Também não foram 

identificadas diferenças estatisticamente significantes em termos das variáveis 

“idade” ou “sexo” para este grupo (teste não paramétrico Mann-Whitney 

U=3772,00). A tabela 3 detalha outros dados a respeito da trajetória dos 

pacientes usuários de crack/ cocaína no Complexo HC-FMRP-USP:  
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Tabela 3 – Trajetória dos pacientes no HC-FMRP-USP 

 

Variáveis Masculino N 

(%) 

Feminino 

N (%) 

Amostra N 

(%) 

Sexo 145 (72,5) 55 (27,5) 200 (100) 

Unidade de internação  

Campus 23 (11,5) 25 (12,5) 48 (24) 

Unidade de Emergência (UE) 122 (61) 30 (15) 152 (76) 

Via de internação 

Psiquiatria 79 (39,5) 21 (10,5) 100 (50) 

Ginecologia e Obstetrícia - 15 (7,5) 15 (7,5) 

Politrauma1 31 (15,5) 9 (4,5) 40 (20) 

Moléstias infecciosas 7 (3,5) 3 (1,5) 10 (5) 

Neurologia/ Neurocirurgia 9 (4,5) 1 (0,5) 10 (5) 

Terapia Intensiva 5 (2,5) -  5 (2,5) 

Outros2 14 (7) 6 (3) 20 (10) 

Comorbidade psiquiátrica 

Sim 46 (23) 26 (13) 72 (36) 

Sem registro 99 (49,5) 29 (14,5) 128 (64) 

Transtorno psicótico secundário ao uso 

Sim 20 (10) 9 (4,5) 29 (14,5) 

Não 23 (11,5) 17 (8,5) 40 (20) 

Não se aplica 102 (51) 29 (14,5) 131 (65,5) 

Tentativas de suicídio 

Sim 26 (13) 18 (9) 44 (22) 

Sem registro 119 (59,5) 37 (18,5) 156 (78) 

Conduta em relação ao uso da droga 

Sim 40 (20) 19 (9,5) 59 (29,5) 

Sem registro 105 (52,5) 36 (18) 141 (70,5) 

1
Clínica Médica, Cabeça e Pescoço/ Queimados/ Ortopedia; 

2
Pediatria/ Urologia/ Gastroclínica/ 

Nefrologia  
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Percepções atuais sobre o uso de crack e cocaína 

 

O uso de crack e cocaína tem sido percentualmente menos prevalente 

entre a população que o de outras drogas, sobretudo as lícitas (GALDUROZ et 

al., 2005). Porém, situações de maior visibilidade social – crimes, violência, 

indigência, graves conflitos familiares e comportamento de risco à saúde – 

muitas vezes associadas ao uso destas drogas, criam urgência e tornam 

importante o estudo do tema (UNODC, 2013).  

Há uma ideia recorrente, divulgada pela mídia em seus diversos veículos 

e reforçada desde há alguns anos por trabalhos citados na literatura, de que o 

uso do crack tem se tornado uma epidemia (WASHTON; GOLD; POTTASH, 

1986; SMART, 1988; HARTMAN; GOLUB, 1999). Até o momento esta é uma 

conclusão não amparada pelos últimos estudos relativos ao tema (NAPPO; 

SANCHEZ; RIBEIRO, 2012; ROSO et. al., 2013). 

Ainda que não se possa falar de uma epidemia do uso da cocaína ou do 

crack é importante notar que neste estudo constata-se um crescimento das 

internações hospitalares de pacientes usuários dessas substâncias. A quase 

quadruplicação de internações no período estudado (de 198 casos em 2000 

para 687 casos em 2010), em período em que as internações gerais não 

seguiram o mesmo padrão, é um indicador de que tem havido aumento dessa 

população e esse aumento se faz notar na realidade hospitalar verificada.  

Observando-se o aumento do número de internações anuais desse 

grupo de pacientes no HC-FMRP-USP ao longo do período estudado, 

primeiramente pensou-se que estas poderiam ser apenas o reflexo de um 
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aumento nas internações gerais neste complexo hospitalar. No entanto, 

quando se verifica o gráfico referente às internações gerais observa-se que a 

tendência não foi sempre crescente, tendo havido inclusive acentuada queda 

(decréscimo de cerca de 2800 internações), por exemplo, entre os anos de 

2002 e 2004, período em que a trajetória de internados com o grupo de 

diagnósticos F14/ F19 foi ascendente.  

Este achado aponta um progressivo aumento da presença dos usuários 

das drogas citadas entre essa população hospitalar em nível terciário e incita 

duas possibilidades de explicação a serem investigadas por estudos futuros: 

pode o uso de crack e/ou cocaína estar aumentando na população geral e tal 

aumento estar se refletindo na população hospitalar ou pacientes com quadros 

de saúde mais complexos, que são a população abrangida pelo HC-FMRP-

USP, podem ser mais vulneráveis ao uso destas substâncias psicoativas.  

 

5.2 Características sociodemográficas 

 

No que se refere às características sociodemográficas desta população 

os usuários do sexo masculino permanecem sendo maioria entre os casos 

identificados (72,5%), achado que se alinha à literatura atual conforme 

demonstram os dados discutidos a seguir.  

Nos levantamentos epidemiológicos, homens são identificados como 

maioria entre os usuários e, de forma semelhante, entre os dependentes de 

substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas (CARLINI et al.; 2001, 

2005; GALDUROZ et al., 2005; FIOCRUZ, 2013). Ser homem, então, talvez 

seja um fator de risco para a dependência ou o abuso de substâncias, porém é 
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importante ressaltar que a identificação de mulheres usuárias ou dependentes 

de drogas se mostra mais difícil, pois o uso e abuso dessas substâncias 

alimentam estigmas sociais entre este grupo estimulando a ocultação do 

fenômeno (NÓBREGA; OLIVEIRA, 2005; CESAR, 2006). É possível que o 

número de mulheres usuárias de crack/cocaína seja maior que aquele revelado 

nos atendimentos em saúde (ESPER et al.; 2013).  

Da mesma maneira que fazer parte do grupo de pacientes do sexo 

masculino, são traços majoritários do perfil do usuário ser ele jovem (44%), 

solteiro/ sem companheira(o) (58%), sem ocupação formal (36,5%), com 

escolaridade máxima em nível fundamental (67,5%) e procedente de Ribeirão 

Preto (47%). 

Com a exceção óbvia dos dados sobre o município de origem da 

população estudada, os demais dados sociodemográficos alinham-se àqueles 

encontrados em diferentes estudos brasileiros (FERREIRA FILHO et al., 2003; 

DUAILIBI; RIBEIRO; LARANJEIRA, 2008; OLIVEIRA; NAPPO, 2008; HORTA 

et al., 2011; FIOCRUZ, 2013). Entretanto, há elementos sugestivos de início de 

mudanças na hegemonia deste perfil; outros estudos já conseguem identificar 

populações distintas do padrão que vêm ganhando importância relativa, como 

as mulheres (NAPPO; SANCHEZ; DE OLIVEIRA, 2011; KOPETZ et al., 2013), 

as pessoas menores de 18 (NOTO et al., 2003; GALDUROZ et al., 2005) e 

acima dos 60 anos de idade (PILLON et al., 2010; WANG; ANDRADE, 2013). 

Este último grupo, comumente nomeado “terceira idade”, também merece 

atenção levando-se em conta a tendência de aumento da longevidade da 

população brasileira, pois se o uso de substâncias psicoativas passa a fazer 

parte da vida de uma população em crescimento – neste caso a população de 
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idosos – novos desafios devem ser previstos e planejadas ações preventivas 

(CHAVES et al, 2009). 

Entre as pessoas com mais de 50 anos, nos cinco casos identificados o 

uso de crack/ cocaína foi secundário ao de outras substâncias psicoativas, 

sobretudo ao álcool, sugerindo início de uso mais recente e talvez 

complementar. O crack e a cocaína não têm sido as substâncias psicoativas 

mais comumente associadas às pessoas de maior idade. Estas parecem ser 

consumidoras mais frequentes de álcool e drogas prescritas (SIMONI-

WASTILA, 2006; CASTILLO et al.; 2008; WANG; ANDRADE, 2013). A 

introdução de novas drogas para este público é um fenômeno novo e ainda 

pouco estudado. Pillon et al. (2010) em estudo sobre caracterização dos idosos 

usuários de álcool e outras drogas em CAPS-AD na cidade de Ribeirão Preto 

confirma serem poucas as referências encontradas sobre o tema até aqui e 

apresenta pesquisa com um total de 191 pacientes acima de 60 anos atendidos 

naquele serviço, com 14 deles (7,3%) identificados como usuários de crack 

e/ou cocaína combinados ao uso de outras drogas. O índice é maior que o 

identificado em nosso estudo entre pessoas com mais de 50 anos de idade, no 

entanto vale a observação de que aquele estudo foi desenvolvido em ambiente 

especializado no tratamento do uso problemático de substâncias psicoativas, 

diferente, portanto de nossa amostra. De qualquer forma, mesmo não sendo 

estudos comparativos, ambos identificam o uso de crack/cocaína como uma 

realidade já vivenciada entre pessoas de maior idade. Talvez possa se pensar 

que as mudanças sociais amplas sentidas a partir da última metade do século 

XX e o aumento da longevidade na maior parte dos países, tenham gerado 

novos comportamentos para pessoas cuja vida já tenha sido vivida em sua 
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maior parte ou que novas substâncias psicoativas sejam utilizadas como 

alternativas para se lidar com questões psicológicas ligadas à finitude ou a 

quadros psicopatológicos depressivos ou ansiosos, ambos muito comuns entre 

idosos (WU; BLAZER, 2013).   

Em nossa amostra, outros sinais das mudanças identificadas são 

representados em números que chamam a atenção (10% de menores de 

idade, 27,5% de mulheres, 5% de idosos), sobretudo se considerarmos a 

especificidade da população atendida em hospital terciário. Ao mesmo tempo 

em que esta incipiente ampliação de perfil traz preocupação por ser um 

indicativo de que o uso do crack tem se tornando cada vez menos restrito a um 

grupo, também, por outro lado, estabelece-se como um fato que gera a 

necessidade de um trabalho preventivo e interventivo universalizado e não 

mais apenas voltado a grupos de risco.  

No grupo estudado percebeu-se um início cada vez mais precoce de uso 

de crack/cocaína: 10% da amostra compõe-se de indivíduos com até 17 anos. 

Um dos casos identificados chegou ao hospital através da Pediatria, 

exemplificando a precocidade do envolvimento com o consumo do crack/ 

cocaína. Levantamentos brasileiros feitos com estudantes confirmam aumento 

gradual da penetração destas drogas entre os mais jovens (NOTO et al., 2003; 

GALDUROZ et al., 2005; FIOCRUZ, 2013), tanto identificados nas escolas 

quanto em “situação de rua”. 

Nosso trabalho buscou revelar características dos usuários de crack/ 

cocaína internados em hospital geral, sem contudo procurar explicar causas 

para este perfil. Na leitura de artigos para a revisão bibliográfica identificou-se, 

porém, trabalhos que buscam a origem da relação entre o usuário e as 
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motivações de uso. No caso dos usuários muito jovens, o trabalho de 

Benchaya et al., (2011) relaciona o aumento das chances de uso a estilos 

parentais não-autoritativos, assim entendidos aqueles estilos educativos dos 

pais com características de negligência, indulgência ou autoritarismo para com 

os filhos.  

No que se refere à situação marital, em vez de se considerar o estado 

civil, pouco útil à nossa análise, preferiu-se verificar a condição de se estar ou 

não vivendo com cônjuge ou companheira(o). A grande maioria da amostra 

(78%), em ambos os sexos, é formada por pessoas que vivem sozinhas, ou, 

melhor dizendo, sem relacionamento afetivo estável. Um estudo identificou que 

é comum mulheres dependentes estarem vivendo ou tendo relacionamento 

afetivo com parceiro dependente (ESPER et al., 2013), porém os dados de 

nossa amostra não permitem verificar se esta é uma verdade para este grupo. 

Seria interessante verificar, em estudos futuros, se estar em um 

relacionamento afetivo poderia ser um fator de proteção ou se a condição de 

usuário de crack/ cocaína comprometeria a possibilidade de estabelecer 

relações afetivas duradouras. 

Quando se observa a variável ”ocupação”, percebe-se que pouco mais 

de um terço da amostra (34,5%) mantém-se envolvida em atividades que 

geram renda (trabalhos regulares). Um percentual importante (28,5%) também 

se mantém ativo, porém realizando tarefas sem geração de renda. Este grupo 

é formado por donas-de-casa e estudantes. A ideia de que o uso da cocaína e, 

principalmente do crack impede que os usuários mantenham suas atividades 

rotineiras parece não se aplicar a todos os usuários destas drogas. Tomando 
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este achado como base, pode-se pensar em intervenções com pessoas mais 

preservadas e, possivelmente com melhores prognósticos (CRUZ et al., 2014).  

Quanto à variável ”escolaridade”, constatou-se, em consonância com a 

literatura (DUAILIBI; RIBEIRO; LARANJEIRA, 2008; HORTA et al., 2011) que a 

maioria dos usuários não concluiu as etapas obrigatórias da educação formal: 

80% da amostra apresentou como escolaridade máxima o nível fundamental.  

Entretanto deve-se ver este dado com cuidado porque, apesar dos 

avanços na escolarização da população ainda é alto o índice de brasileiros com 

pouca escolaridade (IBGE, 2010). As duas únicas exceções na amostra que 

chegaram a cursar o ensino superior são do sexo feminino. Houve ainda um 

caso de usuário cuja educação formal se deu em escola especial. Por escola 

especial entende-se aquela destinada à educação de pessoas com deficiências 

diversas físicas ou mentais.  Estes casos identificados, ainda que exceções, 

sugerem mudanças incipientes no perfil do usuário de crack/ cocaína, embora 

até o momento não sejam muitos os indicadores na literatura que apoiem esta 

tendência. Neste ponto, vale relembrar, porém, que os pacientes do HC-FMRP-

USP, parecem ser majoritariamente pertencentes a camadas sociais mais 

pobres, cuja maior parte, em termos de educação formal, não chegou a cursar 

o ensino superior.  

Não há informações sobre o nível de renda da população estudada. 

Novamente, por se tratar de um hospital público supõe-se uma população de 

baixa renda, em sua maioria, uma vez que a população de renda mais alta 

costuma utilizar outros recursos médico-hospitalares como convênios médicos 

ou clínicas particulares (BELON et al., 2012; BÓS; BÓS, 2004).  
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5.3 Padrão de consumo 

 

Em relação ao padrão de uso, as informações mostraram-se escassas, 

sendo o grupo de questões com o menor número de registros. Nos itens do 

protocolo em que a resposta admitia originalmente “sim” ou ”não” como 

possibilidades, em vez de considerar “não” como resposta optou-se pela 

expressão “sem registro” uma vez que a não informação não pode ser 

considerada resposta negativa ao item pesquisado, o que poderia gerar viés na 

análise. 

Informações sobre substâncias psicoativas não têm sido comumente 

investigadas em atendimentos hospitalares. Foi constatado em estudo anterior 

haver falha nos registros de informação a respeito do uso de álcool entre os 

pacientes atendidos no setor de Psiquiatria do HC-FMRP-USP (CORRADI-

WEBSTER; LAPREGA; FURTADO, 2009). Pode-se pensar que o registro de 

uso de outras substâncias psicoativas sofra o mesmo padrão de ausência, 

levando a um quadro de subestimação dos casos e dificultando a estruturação 

de ações de promoção de saúde nesse sentido.  

A literatura sugere algumas pistas dos motivos da falta ou das falhas de 

registro de uso e/ou abuso de substâncias psicoativas nos prontuários dos 

pacientes por parte dos profissionais de saúde. Dois estudos na área da 

enfermagem apontam a formação acadêmica deficiente, desconforto derivado 

do despreparo e de crenças negativas sobre o tema e concepções 

preconceituosas a respeito do paciente nesta situação como obstáculos ao 

adequado manejo desta questão de saúde.  
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Estes elementos somados parecem relacionar-se à superficialidade ou 

mesmo evitação de contato do profissional da enfermagem com o paciente que 

usa substâncias psicoativas (DE CAMPOS; SOARES, 2004; LOPES et al., 

2009) e, consequentemente, com os registros pertinentes. Embora estes sejam 

estudos específicos da área da enfermagem, vale investigar se os profissionais 

de outras formações em saúde também partilham da mesma base equivocada 

de crença e formação influenciando na atenção ao assunto “substâncias 

psicoativas” entre os pacientes a quem prestam atendimento. 

Os achados referentes ao tempo de uso de crack/ cocaína contrariam a 

ideia de que o uso destas drogas é, de forma universal, associado a uma 

rápida deterioração do usuário (DIAS et al., 2008). Ao menos na população 

estudada tal ideia parece não se sustentar, apesar dos inegáveis prejuízos 

decorrentes do consumo do crack e/ou da cocaína. Deve-se, contudo, olhar 

com alguma precaução para esse achado considerando-se que esta foi uma 

informação fornecida pelos próprios usuários segundo suas estimativas quando 

perguntados sobre seu tempo de uso.  

Houve escassez de registros a respeito de eventuais tratamentos para a 

drogadição na amostra, tanto ambulatoriais quanto especializados. A ausência 

de registros de internação em clínica de recuperação foi de 86,5% e de 

tratamento ambulatorial de 89% da amostra. É possível que parte da amostra 

realmente não tenha passado por tratamento ambulatorial ou por internação já 

que parte dos usuários não chega a ter acesso a tratamentos. Cruz et al. 

(2014), apontam em seu estudo que pacientes que chegam ao tratamento têm 

um perfil de maior preservação social e física e que boa parte da população de 

usuários não tem nenhum contato com os serviços de saúde. Ainda assim 
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pode-se pensar haver mesmo em muitos casos apenas ausência de registros. 

Algumas possibilidades para essa ausência de registros entre aqueles que 

podem ter passado por algum desses tipos de tratamento podem ser, por 

exemplo, sendo o uso de crack/cocaína um diagnóstico secundário na maioria 

dos casos (55%), o foco dos procedimentos e anotações pode ter se desviado 

para a patologia principal prejudicando maiores informações sobre o padrão de 

consumo das drogas; ou ainda, sendo a questão do uso de substâncias 

psicoativas tradicionalmente associada a estigmas (HORTA; ESSWEIN; 

HORTA, 2013), não se tenha considerado suas implicações em termos de 

saúde geral. Estas conjecturas, porém, precisarão ser objeto de análise mais 

apurada em estudos futuros.  

O “poliuso” ou uso simultâneo de múltiplas drogas, mostrou-se bastante 

frequente (96%), principalmente a associação com o uso de álcool e tabaco. 

Olthuis, Darredeau e Barrett (2013) constatam dado semelhante em seu estudo 

no Canadá, assim como Petroianu et al. (2010), Kracmarova et al. (2011), 

Herrera Rodriguez et al. (2012), Riquelme Hernandez et al. (2012), no meio 

universitário, respectivamente no Brasil, Itália, Chile e Nicarágua. Esta foi a 

única variável referente a padrão de consumo fartamente registrada (96%) e 

sugere que o uso de crack e cocaína raramente ocorre de forma isolada. 

Talvez através de rastreamentos mais frequentes de uso de substâncias 

psicoativas mais comuns, sobretudo as lícitas, seja possível identificar-se o uso 

de crack/cocaína com maior facilidade já que parece haver associação no 

padrão de uso. O baixo número declarado de pacientes na condição de 

usuários exclusivos de crack/cocaína (4%) permite inferir o quanto o uso 

isolado é incomum.  
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5.4 Trajetória dentro do sistema HC-FMRP-USP 

 

A trajetória de grande número desses pacientes (69,5%) dentro do HC-

FMRP-USP ao longo dos anos é marcada por múltiplas internações. Apenas 

24% da amostra esteve internada na unidade Campus do hospital; a maior 

parte das internações no sistema HC-FMRP-USP foram feitas através da UE. 

Novamente se recorre à relação do consumo de crack/ cocaína, mas 

principalmente do crack a exposição a situações de violência ou situações que 

demandam atendimentos emergenciais – acidentes diversos ou surtos 

psicóticos, por exemplo.  

É importante reforçar, para que fique claro, que o objeto de nossa 

pesquisa não foram os pacientes internados pelo uso de crack/cocaína, mas 

pacientes internados em cujos prontuários constasse, entre outras, a 

informação de serem eles também usuários de crack/cocaína, diagnosticados 

sob o grupo F14/ F19, independente do motivo da internação.  

Observou-se pela leitura dos prontuários que a maioria dos pacientes 

(50%) foi internada através do Serviço de Psiquiatria do HC-FMRP-USP. Esta 

também foi a clínica que registrou mais detalhadamente os dados sobre os 

pacientes.   

Ainda que a metade da amostra tenha primeiro tido contato com o 

hospital através da Psiquiatria, sugerindo, em consonância com outros estudos 

(LOPES; COUTINHO, 1999; WU; BLAZER, 2013), estreita relação entre o uso 

de substâncias psicoativas e comorbidades psiquiátricas, outras clínicas 

também acolheram os pacientes identificados neste estudo, como por exemplo, 
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as clínicas de Ginecologia e Obstetrícia, de Politrauma, de Moléstias 

Infecciosas, de Neurologia e Neurocirurgia, de Pediatria e de Terapia Intensiva.  

A segunda “porta de entrada” para as mulheres no HC-FMRP-USP foi a 

clínica de Ginecologia e Obstetrícia, achado que propõe a importância desta 

especialidade como campo privilegiado de intervenções sobre o uso de drogas 

entre o público feminino. O consumo de substâncias psicoativas entre as 

mulheres tem características diferentes do padrão masculino e a problemática 

associada também (BRADY; RANDALL, 1999). Deve-se considerar a 

necessidade de intervenções específicas para este grupo, pois embora as 

mulheres se beneficiem também de intervenções menos específicas, há maior 

possibilidade de adesão e resultados quando estas são mais direcionadas às 

questões femininas (ESPER et al.; 2013).  

As clínicas ditas de “Politrauma”, representadas na população estudada 

pelas internações feitas via Clínica Médica, Cabeça e Pescoço, Ortopedia e 

Queimados, foram as responsáveis por identificar parte de destaque da 

amostra (20% total – 15,5% masculino, 4,5% feminino). Isso se deve tanto a 

serem estes pacientes vítimas de acidentes (trânsito, trabalho) quanto de 

situações de violência (ferimentos por arma de fogo, por arma branca, 

tentativas de homicídio, suicídio e crimes). O uso de drogas ilícitas de forma 

geral costuma expor seus usuários a situações de risco, tanto na aquisição 

quanto no uso da substância. Os usuários de crack principalmente, com 

frequência estão envolvidos em eventos violentos (KALOKHE et al., 2012; 

PAIM-KESSLER et al., 2012).  

A clínica de Moléstias Infecciosas foi o meio de entrada no sistema 

hospitalar para 5% dos pacientes identificados em ambos os sexos. As 
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especialidades Neurologia/ Neurocirurgia responderam pelo mesmo percentual 

de internações na amostra que a clínica de Moléstias Infecciosas, porém, para 

casos diferentes. As infecções por HIV, presentes em parte considerável dos 

pacientes estudados (23%) relaciona-se a este achado em ambas as clínicas.  

A literatura aponta as infecções por HIV como elemento constante entre 

os usuários de crack/ cocaína com complexas implicações. Em estudo norte-

americano concluiu-se haver relação entre o uso da cocaína sob suas diversas 

formas por gestantes portadoras de HIV e maiores riscos de contaminação do 

feto pelo vírus (COOK, 2011). Focando especificamente o crack, se por um 

lado tem como uma de suas diferenças em relação às drogas injetáveis a 

evitação de contaminação por contato com o sangue de outros usuários 

infectados, por outro lado torna seus consumidores vulneráveis a muitas 

situações de risco, como por exemplo, o comércio de sexo sem proteção para 

a obtenção de dinheiro para o uso da droga (KLINKENBERG; SACKS, 2004; 

CHAVES et al., 2011).  

Conforme verificado nos resultados, entre os pacientes com 

comorbidades psiquiátricas identificados em nossa amostra (36% do total), os 

que sofrem de transtornos do humor constituíram a maioria (68%), seguidos 

daqueles com diagnósticos de transtornos de personalidade (25%); dado 

semelhante ao encontrado entre os pacientes usuários de substâncias 

psicoativas em outro estudo brasileiro (SCHEFFER; PASA; ALMEIDA, 2010).  

A relação entre o uso de substâncias psicoativas e comorbidades 

psiquiátricas é demonstrada por outros estudos tanto brasileiros quanto 

internacionais (SHRIER et al., 2003; MALBERGIER; OLIVEIRA JR, 2005; 

NUNES; ROUNSAVILLE, 2006; LANGAS; MALT; OPJORDSMOEN, 2011; 
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HASIN; KILCOYNE, 2012; HESS et al., 2012; WU; BLAZER, 2013), os quais 

estabelecem forte correlação entre um evento e outro. A ordem em que esta 

relação se estabelece não se mostra muito clara. Sugere-se nova investigação 

sobre a possibilidade de que o transtorno psicopatológico possa ser fator de 

vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas em contraposição a que o 

próprio uso possa desencadear transtorno mental.  

A presença de sintomas psicóticos secundários ao uso de drogas e a 

presença de comorbidade psiquiátrica foram melhor identificadas na amostra. 

Deve-se investigar a possibilidade de que quando existe associação direta com 

o prejuízo clínico o registro seja mais frequente. Foi através dos sintomas 

psicóticos secundários ao uso de crack/ cocaína que se pôde identificar o uso 

dessas drogas em 14,5% da amostra total.  

A identificação do uso ter sido feita primeiramente por um residente 

médico pode sugerir tanto que outros profissionais não médicos têm 

perguntado menos sobre o uso de drogas, quanto que as identificações e até 

eventuais intervenções feitas acabam não sendo formalmente registradas por 

eles.  

O fato de quase metade da população estudada ter passado por 

interconsulta dentro do sistema HC-FMRP-USP aponta um número maior de 

profissionais de saúde atendendo a cada um destes pacientes e torna mais 

preocupante o fato de não ter havido muitos registros a respeito do 

comportamento em relação ao uso de drogas nessa população. Aqui define-se 

como interconsulta o processo de encaminhamentos internos entre clínicas ou 

profissionais a respeito de um mesmo paciente com o objetivo de oferecer-lhe 

um atendimento integral. 
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O baixo registro de orientação sobre o uso de drogas (29,5%) pode 

refletir a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com a questão das 

substâncias psicoativas entre os pacientes. Há crenças presentes, mesmo 

entre profissionais de saúde, que dificultam que assumam para si a tarefa de 

identificar e intervir nesse problema de saúde da população (HORTA; 

ESSWEIN; HORTA, 2013). Por orientação em relação ao uso de drogas 

entende-se aqui qualquer procedimento adotado pelos profissionais do hospital 

referentes tanto ao aconselhamento a respeito da diminuição ou abstinência do 

uso, quanto aos encaminhamentos para outros serviços de saúde que 

pudessem oferecer tratamento ou acompanhamento a estes pacientes.  

Mesmo entre aqueles pacientes que tiveram algum tipo de orientação 

nenhum teve registro de acompanhamento posterior por parte dos profissionais 

do HC-FMRP-USP, apesar desses usuários terem utilizado novamente os 

serviços do hospital tempos após este procedimento. Os referenciamentos 

feitos, que direcionaram os pacientes aos serviços ambulatoriais de saúde 

mental dos municípios de origem ou a serviços de atendimento mais 

especializado, como os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas 

(CAPS-AD), não geraram nenhum material para análise da inserção destes 

pacientes naqueles serviços. Encaminhamentos nem sempre dão origem a 

seguimento do atendimento a estes pacientes, pois ou não são acolhidos pelas 

instituições ou nem são levados a elas pelos pacientes que podem não 

considerar a necessidade da continuidade do tratamento após a alta hospitalar. 

Além disso, a chamada contrarreferência, ou seja, o retorno ao serviço que 

referenciou o paciente com os desdobramentos do referenciamento, ainda são 

situações incomuns entre os serviços de saúde (VENANCIO et al., 2011).   
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No que se refere aos óbitos identificados na população estudada, 

embora possa se pensar em perfis sociais e de saúde bastante precários entre 

estes pacientes não há, na amostra, elementos suficientes para se afirmar uma 

relação direta entre os óbitos e o uso de drogas. Nada se pode falar a respeito, 

principalmente, dessa possível relação nos três casos sem registro da causa 

mortis.  

Na população geral, no entanto, um estudo brasileiro que acompanhou 

por cinco anos um grupo de 131 usuários de crack aponta correlação 

importante entre o uso da droga e maiores taxas de óbito, sobretudo 

associadas a situações de violência e infecções por HIV (Ribeiro et al., 2006). 

Vale ressaltar que nossos achados não indicam a taxa de mortalidade entre os 

usuários de crack, mas apenas a mortalidade entre aqueles cujo óbito ocorreu 

enquanto se encontravam internados em uma das unidades do HC-FMRP-

USP. Outros óbitos podem ter ocorrido entre a amostra em situações fora do 

hospital. Como a pesquisa foi feita sobre prontuários, não há como afirmar, 

com base nos dados de que dispomos, a taxa de mortalidade stricto sensu 

para este grupo. 

A média de idade entre os que foram a óbito é quase dez anos maior 

que entre o grupo de pacientes vivos. Esse dado sugere a possibilidade de um 

maior prejuízo em termos de saúde entre os usuários à medida que vão ficando 

mais velhos.  

Um estudo qualitativo buscou identificar o sentido da morte para 

usuários de crack/cocaína (SILVA JUNIOR; MONTEIRO, 2012), concluindo 

haver menor temor da morte e uma relação de sentido diferente da que há para 

a maioria das pessoas, pois é um grupo que parece entendê-la como 
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“companheira de jornada”. Se tomarmos como correta a conclusão deste 

estudo, no que se refere à morte pode-se considerar a manutenção da 

dependência de crack/cocaína para além da simples resposta a um impulso 

biológico e relacioná-la a toda uma nova forma de percepção de sentido para a 

vida, porém bastante peculiar. 

Em relação aos 44 (22%) registros de tentativa de suicídio destacados 

neste estudo, percebe-se ser um índice alto quando comparado ao de suicídios 

efetivos entre a população geral no estado de São Paulo que é de 6,6 por 100 

mil habitantes (BANDO et al., 2012). No entanto, como apenas um dos casos 

de óbito derivou de uma tentativa de autoextermínio é possível que em termos 

de efetivação de tentativas o índice na população de usuários identificados no 

hospital seja semelhante ao da população geral. 

 

5.5 Limitações do estudo 

 

A escolha da metodologia a ser utilizada em uma pesquisa envolve 

sempre alguma complexidade. A viabilização da pesquisa, sua confiabilidade e 

os dados produzidos por ela dependem, em grande parte, de uma boa escolha 

metodológica em todos os seus elementos componentes. A fonte de dados 

para a pesquisa exemplifica um destes complexos elementos determinantes da 

qualidade da produção científica e, no caso deste estudo, escolheu-se como 

fonte a revisão de prontuários. 

O recurso de busca de dados em arquivos médicos apresenta alguns 

complicadores à pesquisa: não há uniformidade de registro; os manuscritos são 

muitas vezes ilegíveis e cada profissional que realiza seus registros de 
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atendimento anota as informações que julga necessárias ao seu próprio 

trabalho, ainda que se acompanhe os protocolos estabelecidos. Recentes 

estudos brasileiros utilizando-se desta metodologia identificaram dificuldade 

semelhante (CORRADI-WEBSTER; LAPREGA; FURTADO, 2009; ESPER et 

al, 2013).  

A forma de codificar no prontuário a causa que leva a pessoa a ser 

hospitalizada também pode representar um problema à reunião de dados para 

pesquisa, sobretudo quando o problema investigado não apresenta sinais ou 

sintomas precisos ou clareza na sua descrição. Estudo inglês feito sobre a 

codificação de casos hipotéticos de internação baseados apenas em 

descrições de sinais e sintomas produziu codificações diferentes para um 

mesmo caso de acordo com o profissional ou a instituição de saúde 

pesquisada, o que significa em outras palavras que produziu diagnósticos 

diferentes sobre uma mesma situação (SHAH; WOOD; DARGAN, 2011). 

Contudo, a literatura reforça o recurso da revisão de prontuários como 

elemento valioso de pesquisa (GEARING et al., 2006) e traz exemplos de 

estudos utilizando-o em diversas delas com diferentes objetivos (YAWN et al., 

2002; GEBRU, AHSBERG; WILLMAN, 2007; JOUANJUS et al., 2011).  

Considerando este cenário, apesar das limitações impostas pela fonte 

de pesquisa, optou-se pela consulta aos prontuários de atendimento hospitalar 

para o levantamento de dados em razão da riqueza de informações obtidas 

através deste meio, que cumpre simultaneamente as funções de documentar 

os atendimentos prestados e nortear alguns dos procedimentos a serem 

realizados com os pacientes. 
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Traçar o perfil dos usuários de crack/ cocaína em situação hospitalar 

trouxe-nos muitas informações úteis e valiosas, mas ao mesmo tempo criou 

uma série de questionamentos que fogem do escopo do presente trabalho, 

cujas respostas merecem novas investigações que possam contribuir para 

melhora da atenção a este problema de saúde pública, tais como a 

possibilidade de haver maior vulnerabilidade da população atendida em 

hospital terciário, a busca das intervenções mais adequadas a este público no 

ambiente hospitalar, as estratégias de mudança de crenças entre os 

profissionais de saúde sobre estes pacientes e os sinais que podem chamar a 

atenção para a melhor identificação destes pacientes.   
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6. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se deste estudo que o perfil majoritário do grupo estudado 

corresponde àquele encontrado na população geral, ou seja, homens jovens, 

sem relacionamento fixo de parceria, e em precariedade educacional e laboral, 

porém, há especificidades na população de usuários de crack/ cocaína em 

hospital terciário. Esta tem se tornado gradativamente menos homogênea e na 

realidade hospitalar aparece com outras complicações clínicas.  

Notou-se também ser uma população gradualmente crescente no 

ambiente hospitalar no período estudado. 

Com exceção da diferença de proporção entre os pacientes identificados 

– com as mulheres representando pouco mais de um quarto da amostra – não 

houve diferenças significativas nem no perfil sociodemográfico, nem no padrão 

de consumo de pacientes do sexo masculino e feminino. 

Trata-se de um grupo de pacientes que está presente em várias 

especialidades clínicas diferentes dentro do sistema HC-FMRP-USP, que não 

chega, em sua maior parte, com a queixa específica do uso de drogas e em 

cujos prontuários se evidenciam poucos registros referentes ao padrão de uso 

e a outros aspectos relacionados ao consumo de crack/ cocaína, como 

orientações promotoras de saúde, referenciamento e monitoramento dos 

casos. A prática de se levantar, ou pelo menos se registrar dados a respeito do 

uso de crack/ cocaína e realizar intervenções com os pacientes sobre o tema 

ainda se mostra bastante insuficiente.  

 A grande lacuna de dados registrados sobre o padrão de uso e a 

trajetória clínica desses pacientes inspira a necessidade de procedimentos de 
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identificação e intervenção a serem desenvolvidos e aplicados com urgência 

neste contexto na tentativa de melhorar de forma ampla a saúde destes 

pacientes com níveis complexos de comprometimento. 

  



52 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BANDO, D. H.  et al. Suicide rates and income in Sao Paulo and Brazil: a 

temporal and spatial epidemiologic analysis from 1996 to 2008. BMC 

Psychiatry, v. 12, p. 127,  2012.  

 

______. Suicide rates and trends in Sao Paulo, Brazil, according to gender, age 

and demographic aspects: a joinpoint regression analysis. Revista Brasileira 

de Psiquiatria, v. 34, n. 3, p. 286-293, Oct. 2012.  

 

BASTOS, F. I. Crack in Brazil: a public health emergency. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 28, n. 6, p. 1016-1017, Jun. 2012.  

 

BELON, A. P. et al. Atendimentos de emergência a vítimas de violências e 

acidentes: diferenças no perfil epidemiológico entre o setor público e o privado. 

VIVA - Campinas/SP, 2009. Ciência e saúde coletiva,  Rio de Janeiro, v. 17, 

n. 9, Sept. 2012 . 

 

BENCHAYA, M. C.  et al. Non-authoritative parents and impact on drug use: the 

perception of adolescent children. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 87, n. 

3, p. 238-244, May-Jun. 2011.  

 

BOS, A. M. G.; BOS, A. J. G. Determinantes na escolha entre atendimento de 

saúde privada e pública por idosos. Revista de Saúde Pública,  São Paulo,  v. 

38, n. 1, fev.  2004.  

 

BRADY, K. T.; RANDALL, C. L. Gender differences in substance use disorders. 

Psychiatric Clinics of North America, v. 22, n. 2, p. 241-252, Jun. 1999.  

 

BRASIL (2010). Decreto nº 7179 de 20 de maio de 2010. Institui o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê 

Gestor, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília: Ministério da 

Saúde. 



53 

 

 

CALLAGHAN, R. C.; MACDONALD, S. A. Changes in the rates of alcohol- and 

drug-related hospital separations for Canadian provinces: 1996 to 2005. 

Canadian Journal of Public Health, v. 100, n. 5, p. 393-396, Sep-Oct. 2009.  

 

CARLINI, E. A. et al. I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil: Estudo envolvendo as 107 Maiores Cidades do País, 

2001. São Paulo: CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas: UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, 2001. 

 

CARLINI, E. A. et al. II Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas 

Psicotrópicas no Brasil: estudo envolvendo as 108 maiores cidades do país, 

2005. São Paulo: CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas: UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, 2005. 

 

CASTILLO, B. A. A. et al. Stressful situations in life, use and abuse of alcohol 

and drugs by elderly in Monterrey, Mexico. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, v. 16, p. 509-515, Aug. 2008. Número especial 

 

CESAR, B.A.L. Alcoholism in women: a study of its peculiarities. Preliminary 

results. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 55, n. 3, p. 208-211, 2006. 

 

CHAN, Y. C.  et al. Abdominal complications from crack cocaine. Annals of the 

Royal College of Surgeons of England, v. 86, n. 1, p. 47-50, Jan. 2004.  

 

CHANDER, B.; ASLANIAN, H. R. Gastric perforations associated with the use 

of crack cocaine. Gastroenterology & Hepatology, New York, v. 6, n. 11, p. 

733-735, Nov. 2010.  

 

CHAVES, M. L. et al. Predictors of normal and successful aging among urban-

dwelling elderly Brazilians. Journals of Gerontology: Series B Psychological 

Sciences and Social Sciences, v. 64, p. 597-602, 2009. 

 



54 

 

CHAVES, T. V.  et al. Crack cocaine craving: behaviors and coping strategies 

among current and former users. Revista de Saúde Pública, v. 45, n. 6, p. 

1168-1175, Dec. 2011.  

 

COOK, J. A. Associations between use of crack cocaine and HIV-1 disease 

progression: research findings and implications for mother-to-infant 

transmission. Life Sciences, v. 88, n. 21-22, p. 931-939, May. 2011.  

 

CORRADI-WEBSTER, C. M.; LAPREGA, M. R.; FURTADO, E. F. Residentes 

em psiquiatria têm documentado problemas relacionados ao álcool 

empacientes ambulatoriais? Revista de Psiquiatria  do Rio Grande do Sul, v. 

31, n. 3, p. 187-191, 2009. 

 

CRUZ, M. et al. Comparing key characteristics of young adult crack users in 

and out-of-treatment in Rio de Janeiro, Brazil. Substance Abuse Treatment, 

Prevention and Policy, v.9, n. 1, Jan. 2014. 

 

DE CAMPOS, F. V.; SOARES, C. B. Nursing students' knowledge about 

psychotropic drugs. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 38, n. 1, p. 

99-108, Mar. 2004.  

 

DE, M. T. M. C.  et al. Nucleolar organizer regions of oral epithelial cells in crack 

cocaine users. Iranian Biomedical Journal, v. 17, n. 2, p. 107-111, Apr. 2013.  

 

DE OLIVEIRA, L. G.  et al. Neuropsychological assessment of current and past 

crack cocaine users. Substance Use & Misuse, v. 44, n. 13, p. 1941-1957,  

2009.  

 

DE RAMON, M. A. "Crack": a new addictive drug. Actas Luso-Espanolas de 

Neurologia Psiquiatria y Ciencias Afines, v. 15, n. 4, p. 203-208, Jul-Aug. 

1987.  

 



55 

 

DIAS, A. C.  et al. Follow-up study of crack cocaine users: situation of the 

patients after 2, 5, and 12 years. Substance Abuse, v. 29, n. 3, p. 71-79,  

2008.  

 

DUAILIBI, L. B.; RIBEIRO, M.; LARANJEIRA, R. Profile of cocaine and crack 

users in Brazil. Cadernos de Saúde Pública, v. 24, p. S545-S557, 2008. 

Supplement 4. 

 

DUNN, J.; LARANJEIRA, R. Transitions in the route of cocaine administration--

characteristics, direction and associated variables. Addiction, v. 94, n. 6, p. 

813-824, Jun. 1999.  

 

ESPER, L. H. et al. Mulheres em tratamento ambulatorial por abuso de álcool: 

características sociodemográficas e clínicas. Revista Gaúcha de 

Enfermagem, v. 34, n. 2, p. 93-101, 2013 

 

FERREIRA FILHO, O. F.  et al. Epidemiological profile of cocaine users on 

treatment in psychiatrics hospitals, Brazil. Revista de Saúde Pública, v. 37, n. 

6, p. 751-759, Dec. 2003.  

 

FERREIRA, P. E. M.; MARTINI, R.K. Cocaína: lendas, história e abuso. 

Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 23, n. 2, p. 96-99, Jun. 2001.  

 

FERRI, C. P.; GOSSOP, M. Route of cocaine administration: patterns of use 

and problems among a Brazilian sample. Addictive Behaviors, v. 24, n. 6, p. 

815-821, Nov-Dec. 1999.  

 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz. Perfil dos usuários de crack e/ou 

similares no Brasil in: Livreto Epidemiológico. Disponível em 

http://www.portal.fiocruz.br. Acesso em 19 set. 2013. 

 



56 

 

FONSECA, A. M.  et al. Comparison between two household surveys on 

psychotropic drug use in Brazil: 2001 and 2004. Ciência e Saúde Coletiva, v. 

15, n. 3, p. 663-670, May. 2010.  

 

FORMIGA, L. T. et al. Comparação do perfil de dependentes químicos 

internados em uma unidade de dependência química de Porto Alegre/RS em 

2002 e 2006. Revista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre & Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  v. 29, n. 2, 

p.120-126, 2009. 

 

GALANTER, M. et al. Crack/cocaine abusers in the general hospital: 

assessment and initiation of care. American Journal of Psychiatry, v. 149, n. 

6, p. 810-815, Jun.1992. 

 

GALDUROZ, J. C.  et al. Use of psychotropic drugs in Brazil: household survey 

in the 107 biggest Brazilian cities--2001. Revista Latino-Americna de 

Enfermagem, v. 13, p. 888-95, Sep-Oct. 2005. Número especial. 

 

GEARING, R. E. et al. A methodology for conducting retrospective chart review 

research in child and adolescent psychiatry. Journal of Canadian Academy of 

Child and Adolescent Psychiatry, v. 15, n. 3, p. 126-34, Aug. 2006.  

 

GEBRU, K.; AHSBERG, E.; WILLMAN, A. Nursing and medical documentation 

on patients' cultural background. Journal of Clinical Nursing, v. 16, n. 11, p. 

2056-2065, Nov. 2007.  

 

GINZBURG, H. M. Intravenous drug users and the acquired immune deficiency 

syndrome. Public Health Reports, v. 99, n. 2, p. 206-12, Mar-Apr. 1984.  

 

GROVE, V. E., JR. Intravenous cocaine, crack, and HIV infection. Jama, v. 260, 

n. 11, p. 1555-1556, Sep. 1988.  

 



57 

 

HARTMAN, D. M.; GOLUB, A. The social construction of the crack epidemic in 

the print media. Journal of Psychoactive Drugs, v. 31, n. 4, p. 423-433, Oct-

Dec. 1999.  

 

HASIN, D.; KILCOYNE, B. Comorbidity of psychiatric and substance use 

disorders in the United States: current issues and findings from the NESARC. 

Current Opinion in Psychiatry, v. 25, n. 3, p. 165-171, May. 2012.  

 

HATSUKAMI, D. K.; FISCHMAN, M. W. Crack cocaine and cocaine 

hydrochloride. Are the differences myth or reality? Jama, v. 276, n. 19, p. 1580-

1588, Nov, 1996.  

 

HERRERA RODRIGUEZ, A. et al. Policonsumo simultáneo de drogas en 

estudiantes de pregrado del área de la salud en una universidad, León – 

Nicaragua. Texto & Contexto Enfermagem, v. 21, p. 79-86, 2012. Número 

especial 

 

HESS, A. R. B.; ALMEIDA, R. M. M.; MORAES, A. L. Comorbidades 

psiquiátricas em dependentes químicos em abstinência em ambiente protegido. 

Estudos de Psicologia, Natal, v. 17, n. 1, p. 171-178, jan.-abr. 2012.  

 

HORTA, R. L.; ESSWEIN, G. C.; HORTA, C. L.  Percepção de profissionais de 

saúde de CAPS I quanto a demandas relativas ao consumo de crack. Ciência 

e Saúde Coletiva, v. 18, n. 4, p. 1099-1108, Apr. 2013.  

 

HORTA, R. L. et al. Crack cocaine users who attend outpatient services. 

Cadernos de Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, Nov. 2011.  

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 

2010. Rio de Janeiro; 2010.  

 



58 

 

ISAACS, S. O.; MARTIN, P.; WILLOUGHBY, J. H. "Crack" (an extra potent form 

of cocaine) abuse: a problem of the eighties. Oral Surgery Oral Medicine Oral 

Pathology, v. 63, n. 1, p. 12-16, Jan. 1987.  

 

JOUANJUS, E. et al. Cannabis-related hospitalizations: unexpected serious 

events identified through hospital databases. British Journal of Clinical 

Pharmacology, v. 71, n. 5, p. 758-765, May. 2011.  

 

KALOKHE, A. S. et al. Intimate partner violence among HIV-infected crack 

cocaine users. AIDS Patient Care and STDs, v. 26, n. 4, p. 234-240, Apr. 

2012.  

 

KLINKENBERG, W. D.; SACKS, S. Mental disorders and drug abuse in persons 

living with HIV/AIDS. AIDS Care, v. 16, p. S22-S42,  2004. Supplement 1. 

 

KOPETZ, C. et al. Gender and Social Rejection as Risk Factors for Engaging in 

Risky Sexual Behavior Among Crack/Cocaine Users. Prevention Science, v. 

13, Jun. 2013.  

 

KRACMAROVA, L. et al. Tobacco, alcohol and illegal substances: experiences 

and attitudes among Italian university students. Revista da Associação 

Médica Brasileira, v. 57, n. 5, p. 523-528, Sep-Oct. 2011.  

 

LANGAS, A. M.; MALT, U. F.; OPJORDSMOEN, S. Comorbid mental disorders 

in substance users from a single catchment area--a clinical study. BMC 

Psychiatry, v. 11, p. 25,  2011.  

 

LARROSA-CAMPO, D. et al. [Diagnosis of stroke due to cocaine and its 

complications]. Revista de Neurología, v. 57, n. 4, p. 167-70, Aug 16 2013.  

 

LEECE, P. et al. Acute and Chronic Respiratory Symptoms among Primary 

Care Patients Who Smoke Crack Cocaine. Journal of Urban Health, v. 90, n. 

3, p. 542-551, Jun. 2013.  



59 

 

 

LEVINE, S. R. et al. "Crack" cocaine-associated stroke. Neurology, v. 37, n. 

12, p. 1849-1853, Dec. 1987.  

 

LOPES, C. S.; e COUTINHO, E. S. F. Transtornos mentais como fatores de 

risco para o desenvolvimento de abuso/dependência de cocaína: estudo caso-

controle. Revista de Saúde Pública, v. 33, n. 5, p. 477-487, 1999. 

 

LOPES, G. T. et al. Nursing students' conceptions about the user of drugs. 

Revista Brasileira de Enfermagem, v. 62, n. 4, p. 518-523, Jul-Aug 2009.  

 

LUCCA, J.; BALDISSEROTTO, M. Cerebral ultrasound findings in infants 

exposed to crack cocaine during gestation. Pediatric Radiology, v. 43, n. 2, p. 

212-218, Jan. 2013.  

 

MALBERGIER, A; OLIVEIRA JÚNIOR, H P. Dependência de tabaco e 

comorbidade psiquiátrica. Revista de psiquiatria clínica, São Paulo, v. 32, n. 

5, p. 276-282, Set.-Out. 2005. 

 

NAIFEH, J. A.; TULL, M. T.; GRATZ, K. L. Anxiety Sensitivity, Emotional 

Avoidance, and PTSD Symptom Severity Among Crack/Cocaine Dependent 

Patients in Residential Treatment. Cognitive Therapy and Research, v. 36, n. 

3, p. 247-257, Jun. 2012.  

 

NAPPO, S. A. et al. Changes in cocaine use as viewed by key informants: a 

qualitative study carried out in 1994 and 1999 in Sao Paulo, Brazil. Journal of 

Psychoactive Drugs, v. 33, n. 3, p. 241-253, Jul-Sep. 2001.  

 

NAPPO, S. A.; SANCHEZ, Z.; DE OLIVEIRA, L. G. Crack, AIDS, and women in 

Sao Paulo, Brazil. Substance Use & Misuse, v. 46, n. 4, p. 476-485,  2011.  

 



60 

 

NAPPO, S. A.; SANCHEZ, Z. M.; RIBEIRO, L. A. Is there a crack epidemic 

among students in Brazil?: comments on media and public health issues. 

Cadernos de Saúde Pública, v. 28, n. 9, p. 1643-1649, Sep. 2012.  

 

NARVAEZ, J. C. et al. Childhood trauma, impulsivity, and executive functioning 

in crack cocaine users. Comprehensive Psychiatry, v. 53, n. 3, p. 238-244, 

Apr. 2012.  

 

NOBREGA, M. P. S. S.; OLIVEIRA, E. M. Mulheres usuárias de álcool: análise 

qualitativa. Revista de Saúde Pública, v. 39, n.5, p. 816-23. 2005 

 

NOTO, A. R. et al. Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre 

crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras – 2003. 

São Paulo: SENAD/ CEBRID; 2003 

 

NUNES, E. V.; ROUNSAVILLE, B. J. Comorbidity of substance use with 

depression and other mental disorders: from Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV) to DSM-V. Addiction, v. 101, p. 

89-96, Sep. 2006. Supplement 1. 

 

OLIVEIRA, L. G.; NAPPO, S. A. Characterization of the crack cocaine culture in 

the city of Sao Paulo: a controlled pattern of use. Revista de Saúde Pública, v. 

42, n. 4, p. 664-671, Aug. 2008.  

 

OLTHUIS, J. V.; DARREDEAU, C.; BARRETT, S. P. Substance use initiation: 

the role of simultaneous polysubstance use. Drug and Alcohol Review, v. 32, 

n. 1, p. 67-71, Jan. 2013.  

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CID-10 : Classificação Internacional 

de Doenças. São Paulo : EDUSP, 1994, 1ª ed.  

 

PAIM-KESSLER, F. H.  et al. Crack users show high rates of antisocial 

personality disorder, engagement in illegal activities and other psychosocial 



61 

 

problems. American Journal on Addictions, v. 21, n. 4, p. 370-380, Jul-Aug. 

2012..   

 

PETROIANU, A. et al. Prevalence of alcohol, tobacco and psychotropic drug 

use among medical students at the Universidade Federal de Minas Gerais. 

Revista da Associação Médica Brasileira, v. 56, n. 5, p. 568-571, Sep-Oct. 

2010.  

 

PILLON, S. C. et al. Perfil dos idosos atendidos em um centro de atenção 

psicossocial – álcool e outras drogas. Escola Anna Nery Revista de 

Enfermagem, v. 14,n. 4, p. 742-748, out-dez. 2010.  

 

POMARA, C. et al. Data available on the extent of cocaine use and 

dependence: biochemistry, pharmacologic effects and global burden of disease 

of cocaine abusers. Current Medicinal Chemistry, v. 19, n. 33, p. 5647-5657,  

2012.  

 

REUTEMANN, P.; GRENIER, N.; TELANG, G. H. Occlusive vasculopathy with 

vascular and skin necrosis secondary to smoking crack cocaine. Journal of the 

American Academy of Dermatology, v.64, p.1004-1006, 2011.   

 

RIBEIRO, M.  et al. Causes of death among crack cocaine users. Revista 

Brasileira de Psiquiatria, v. 28, n. 3, p. 196-202, Sep. 2006.  

 

RIQUELME HERNÁNDEZ, G. et al. Características del policonsumo simultáneo 

de drogas en estudiantes de pregrado de carreras de ciencias de la salud de 

una universidad, Santiago – Chile Texto & contexto enfermagem, v. 21, p. 34-

40, 2012.  

 

RIEZZO, I. et al. Side effects of cocaine abuse: multiorgan toxicity and 

pathological consequences. Current Medicinal Chemistry, v. 19, n. 33, p. 

5624-5646, 2012.  

 



62 

 

RODRIGUES, D. S. et al. Conhecimentos produzidos acerca do crack: uma 

incursão nas dissertações e teses brasileiras. Ciência e Saúde Coletiva, v. 17, 

n. 5, p. 1247-1258, May. 2012.  

 

ROSO, A. et al. Discourses about crack in the printed mass media. Estudos de 

Psicologia, Campinas, v. 30 n. 3, p. 455-465, 2013 

 

SACKETT, D. L., HAYNES, R. B., GUYATT, G. H. & TUGWELL, P. Clinical 

epidemiology: A basic science for clinical medicine. Boston, MA: Little, 

Brown & Company, 1991.. 

 

SANTOS CRUZ, M. et al. Key drug use, health and socio-economic 

characteristics of young crack users in two Brazilian cities. International 

Journal of Drug Policy, v.24, n. 5, p. 432-438, Sep. 2013.  

 

SCHEFFER, M; PASA, G. G.; ALMEIDA, R. M. M. Dependência de Álcool, 

Cocaína e Crack e Transtornos Psiquiátricos. Psicologia: Teoria e Pesquisa,  

v. 26, n. 3, p. 533-541, Jul.-Set. 2010. 

 

SELEGHIM, M. R. et al. Family ties of crack cocaine users cared for in a 

psychiatric emergency department. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, v. 19, n. 5, p. 1163-1170, Sep-Oct. 2011.  

 

SHAH, A. D.; WOOD, D. M.; DARGAN, P. I. Survey of ICD-10 coding of 

hospital admissions in the UK due to recreational drug toxicity. QJM, v. 104, n. 

9, p. 779-784, Sep. 2011.  

 

SHRIER, L. A. et al. Substance use problems and associated psychiatric 

symptoms among adolescents in primary care. Pediatrics, v. 111, n. 6, Pt 1, p. 

e699-e705, Jun. 2003. 

 



63 

 

SILVA JUNIOR, F. J.; MONTEIRO, C. F. The meanings of death and dying: the 

perspective of crack users. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 20, 

n. 2, p. 378-383, Mar-Apr. 2012.  

 

SIMONI-WASTILA, L.; YANG, H. K. Psychoactive drug abuse in older adults. 

American Journal of Geriatric Pharmacotherapy, v. 4, n. 4, p. 380-394, Dec. 

2006.  

 

SMART, R. G. "Crack" cocaine use in Canada: a new epidemic? American 

Journal of Epidemiology, v. 127, n. 6, p. 1315-1317, Jun. 1988.  

 

STEFANIDOU, M. et al. Immunotoxicity of cocaine and crack. Current Drug 

Abuse Review, v. 4, n. 2, p. 95-97, Jun. 2011.  

 

TULL, M. T.; GRATZ, K. L.; WEISS, N. H. Exploring associations between 

borderline personality disorder, crack/cocaine dependence, gender, and risky 

sexual behavior among substance-dependent inpatients. Journal of 

Personality Disorders, v. 2, n. 3, p. 209-219, Jul. 2011.  

 

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report. 

Vienna; 2013 

 

VAUGHN, M. G. et al. Is crack cocaine use associated with greater violence 

than powdered cocaine use? Results from a national sample. American 

Journal of Drug and Alcohol Abuse, v. 36, n. 4, p. 181-186, Jul. 2010.  

 

VENANCIO S. I. et al. Referenciamento regional em saúde: estudo comparado 

de cinco casos no Estado de São Paulo, Brasil Ciência e saúde coletiva, Rio 

de Janeiro, v.16, n.9, Sept. 2011. 

 

VELASQUEZ, E. M. et al. Cardiovascular complications associated with 

cocaine use. Journal of the Louisiana State Medical Society, v. 156, n. 6, p. 

302-310, Nov-Dec. 2004.  



64 

 

 

WANG, Y. P.; ANDRADE, L. H. Epidemiology of alcohol and drug use in the 

elderly. Current Opinion in Psychiatry, v. 26, n. 4, p. 343-348, Jul. 2013.  

 

WASHTON, A. M.; GOLD, M. S.; POTTASH, A. C. 'Crack'. Early report on a 

new drug epidemic. Postgraduate Medicine, v. 80, n. 5, p. 52-54, 57-8, Oct. 

1986.  

 

WHO – World Health Organization. Neuroscience of psychoactive 

substance use and dependence. Geneve. WHO; 2004. Disponível on-line em: 

www.who.int. 

 

WOYCEICHOSKI, I. E. et al. Cytomorphometric analysis of crack cocaine 

effects on the oral mucosa. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral 

Radiology  and Endodontology, v. 105, n. 6, p. 745-749, Jun. 2008.  

 

WU, L. T.; BLAZER, D. G. Substance use disorders and psychiatric comorbidity 

in mid and later life: a review. International Journal of Epidemiology, Oct 24 

2013.  

 

YAWN, B. P. et al. Development and maintenance of a community-based 

hepatitis C registry. American Journal of Managed Care, v. 8, n. 3, p. 253-

261, Mar 2002.  

 

ZUBARAN, C. et al. Depressive symptoms in crack and inhalant users in 

Southern Brazil. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, v. 9, n. 3, p. 221-

236,  2010.  

 

______. Anxiety symptoms in crack cocaine and inhalant users admitted to a 

psychiatric hospital in southern Brazil. Revista da Associação Médica 

Brasileira, v. 59, n. 4, p. 360-367, Jul. 2013.  

  



65 

 

APÊNDICE 1 – Protocolo de retirada de dados do prontuário 

 

I.D.________________ 

 

Número do prontuário:________________ Nome do paciente:______________ 

 

Idade na última internação:________________________Sexo:_____________ 

 

Profissão/Ocupação:_______________________________________________ 

 

Se desempregado, há quanto tempo?_________________________________ 

 

Grau de escolaridade:______________________________________________ 

 

Situação conjugal:_________________________________________________ 

 

Cidade natural:___________________________________________________ 

 

Cidade procedente:________________________________________________ 

 

Quando começou o uso de drogas ilícitas?_____________________________ 

 

Quando começou a fazer uso de bebidas alcoólicas?_____________________ 

 

Drogas utilizadas:_________________________________________________ 

 

Frequência do  uso de drogas:_______________________________________ 

 

Tempo de uso de crack/cocaína? ____________________________________ 

 

Número de internações devido ao uso de substancias?___________________ 

 

Vinha em tratamento ambulatorial para tratamento de dependência química?__ 
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Tempo de tratamento?_____________________________________________ 

 

Local:__________________________________________________________ 

 

Já foi internado em clínica de recuperação?____________________________ 

 

Já foi internado no “dependentes químicos” do hospital Santa Teresa?_______ 

 

Teve diagnostico de quadro psicótico secundário ao uso de substâncias 

F.14.5/F.19.5)?_____ 

 

Comorbidade psiquiátrica?__________________________________________ 

 

Descrever:_______________________________________________________ 

 

Motivo da ultima internação:_________________________________________ 

 

Tipo de internação:  (   ) Voluntária          (  ) Involuntária  (   ) Compulsória 

 

Comorbidades clinicas: ____________________________________________ 

 

Óbito?   (  )Sim                   (  )Não 

 

Motivo do óbito:___________________________________________________ 

 

Entrada no serviço: _______________________________________________ 

 

Porta de entrada: _________________________________________________ 

 

Ordem correta de registro no prontuário: _______________________________ 

 

1º diagnóstico:___________________________________________________ 
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Situação da identificação do uso de drogas: ____________________________ 

 

Atendido em interconsulta?_________________________________________ 

 

Houve conduta sobre orientação a respeito do uso de álcool/ drogas? _______ 

 

Houve encaminhamento? __________________________________________ 

 

Em caso positivo, houve acompanhamento após encaminhamento?_________ 

 

Tentativas de suicídio: _____________________________________________ 

 

Profissionais que registraram uso: ____________________________________ 

 

Internações: 

Dia a dia Motivo 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: Relatar os principais achados de dissertação de mestrado cuja 

proposta foi caracterizar a população usuária de crack/cocaína internada ao 

longo de onze anos no HC-FMRP-USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo). MÉTODOS: Foram 

selecionados para pesquisa 200 prontuários a partir de um total de 1950 

pacientes internados no período estudado cujos registros indicavam o uso de 

crack e/ou cocaína. Utilizando-se um protocolo de coleta de dados como base, 

foi feita a análise sociodemográfica e o perfil de morbidade desta população. 

RESULTADOS: Houve aumento do número de internações de usuários de 

crack/cocaína. A maioria dos pacientes identificados é do sexo masculino, com 

idade entre 19 e 29 anos, com pouca escolaridade, desempregados/ inativos 

ou em atividades sem geração de renda, e caracterizados como dependentes 

de acordo com os critérios da CID-10. Destaca-se também que da amostra 

total cerca de um quarto é do sexo feminino, 10% são pessoas até 17 anos e 
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2,5% pessoas com mais de 50 anos. CONCLUSÕES: O perfil 

sociodemográfico majoritário encontrado é semelhante ao de outros estudos 

brasileiros, entretanto observa-se que estão surgindo novos perfis de usuários 

destas drogas, sobretudo em termos de sexo e idade; há pouca identificação 

destes pacientes no hospital e necessidade de maior envolvimento dos 

profissionais de saúde para intervenções junto a este público.  

 

DESCRITORES: crack, cocaína, perfil de usuários, internações, hospital geral, 

epidemiologia. 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To report the main findings from a master degree dissertation that 

aimed to characterize users of crack/cocaine hospitalized in a period of 11 

years at a general university hospital. METHODS: Two hundred medical 

records from a total of 1950 patients hospitalized between 2000 and 2010 

whose records indicated the use of crack and/or cocaine were selected for the 

study. Using a protocol for data collection, we analyzed the socio-demographic 

and morbidity profile of this population. RESULTS: There was an increase in 

the number of hospitalizations of crack/cocaine users. Most patients identified 

were male, with age between 19 and 29 years, low education, 

unemployed/inactive or working in low-income activities and characterized as 

dependents according to ICD-10 criteria. Also, considering the total sample, 

about a quarter are female, 10% are people up to age 17 and 2.5%, people 

over 50 years old. CONCLUSIONS: The major socio-demographic profile is 
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similar to that found in other Brazilian studies, however we observe emerging 

new profiles of users of these drugs, especially in terms of sex and age; 

identification of these patients in the hospital is scarce and it is needed more 

involvement of health professionals for interventions with this population. 

 

DESCRIPTORS: crack, cocaine, user profile, hospitalization, general hospital, 

epidemiology. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como acontece com outros problemas de saúde, o uso abusivo da 

cocaína, e nas últimas décadas, do crack, tornou-se objeto de interesse dos 

pesquisadores na área.  

No Brasil, segundo levantamento domiciliar do CEBRID, realizado nos 

anos de 2001 e 2005 nas 108 maiores cidades do país, houve um aumento do 

uso na vida de cocaína de 2,3% para 2,9% da população e o crack seguiu a 

mesma tendência passando de 0,4% para 0,7% de consumidores entre os 

brasileiros (CARLINI et al.; 2001, 2005). Em valores absolutos esse percentual 

se traduz por um grande número de pessoas. 

O último Relatório Mundial sobre Drogas (UNODC, 2013) aponta 

estabilização do consumo na América do Sul, com exceção do Brasil, que, com 

trajetória diferente dos vizinhos, registrou crescimento do uso.  

Uma revisão de literatura desenvolvida no Brasil concluiu que o típico 

consumidor de crack/cocaína é do sexo masculino, jovem, solteiro, urbano, de 

baixa escolaridade, baixa renda, com vulnerabilidade em termos de saúde 
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mental e suporte familiar e em conflito com a lei (DUAILIBI; RIBEIRO; 

LARANJEIRA, 2008). Entretanto, até o momento não há dados identificados na 

literatura que permitam afirmar que este típico usuário representa a mesma 

população que chega até o hospital geral, e, apesar das pesquisas já 

existentes sobre o tema “usuários de crack/cocaína” persiste a escassez de 

informação a respeito.  

A necessidade de caracterização mais detalhada dessa população neste 

caso se justifica por parecer ser este público crescente e, em grande parte, 

desconhecido ou negligenciado, dificultando a possibilidade de sistematização 

de ações do setor de saúde no enfrentamento deste problema.  

O objetivo deste estudo foi caracterizar a população usuária de 

crack/cocaína internada entre o período 2000-2010 em serviços hospitalares no 

HC-FMRP-USP (Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus) e UE 

(Unidade de Emergência). 

 

METODOLOGIA: 

 

A pesquisa foi desenvolvida através dos registros clínicos produzidos na 

UE e na Unidade Campus do HC-FMRP-USP, unidades de atendimento 

terciário, parte da estrutura da Universidade de São Paulo. 

Trata-se de estudo epidemiológico clínico, retrospectivo, realizado sobre 

os prontuários de uma subamostra de uma coorte de pacientes que foram 

submetidos a internação hospitalar entre os anos 2000 e 2010 e que foram 

identificados como usuários de cocaína. 

O critério para inclusão no estudo foi a confirmação da presença de 

registros médicos de internações hospitalares em que constassem os 
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seguintes grupos de diagnósticos da Classificação Internacional de Doenças, 

10ª versão (CID-10): F14 – Transtornos mentais e de comportamento 

decorrentes do uso de cocaína; e/ou, F19 – Transtornos mentais e de 

comportamento decorrentes do uso de múltiplas drogas e uso de outras 

substâncias psicoativas. Por não haver uma codificação específica para 

transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de crack, foi 

necessário o uso, por aproximação, das codificações existentes. 

Foram identificados 1950 prontuários de pacientes correspondendo ao 

critério de inclusão para o período entre os anos 2000 e 2010, dos quais se 

extraiu uma subamostra de 200 prontuários a serem utilizados neste estudo.  

Uma lista contendo em ordem sequencial e cronológica todos os 

prontuários identificados pelo critério de inclusão, foi fornecida ao pesquisador 

pelo Serviço de Arquivos Médicos (SAME) em uma planilha de Excel.  

Nessa planilha o primeiro prontuário selecionado foi o de número 01 da 

listagem e a partir dele cada um dos múltiplos de 10 era retirado para fazer 

parte da amostra até que se chegasse ao total de 200 prontuários.  

Foi desenvolvido um protocolo com um questionário estruturado para 

extração dos dados registrados nos prontuários, o qual foi construído levando 

em consideração os aspectos de interesse para a pesquisa.  

Os itens utilizados na construção do protocolo avaliaram características 

tais como: sexo, idade, estado civil, ocupação profissional, comorbidades 

psiquiátricas e/ou clínicas, motivos de internação, uso de outras drogas, tempo 

de uso e acesso/frequência a tratamento ambulatorial e em clínicas de 

recuperação. 
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Cada um dos prontuários selecionados foi cuidadosamente lido pelo 

pesquisador e as informações encontradas, transcritas para os itens do 

protocolo. Os dados reunidos foram registrados em uma planilha do programa 

Excel e depois exportados para o programa estatístico Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS 16.0, 2007), onde as análises foram feitas com diversas 

combinações de variáveis. 

Foram utilizadas estatísticas descritivas (frequências simples, 

porcentagens, médias e desvio-padrão) para caracterizar a amostra. Foram 

realizadas ainda análises inferenciais através da avaliação da diferença de 

proporções, da diferença de médias e testes de correlação entre as variáveis 

estudadas. O nível de significância adotado foi de 5% para todos os testes 

(p<0,05). 

Este estudo segue os critérios e as observações descritos na Resolução 

196/96, que aborda a ética em pesquisa no Brasil. O estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMRP 

através do processo HCRP nº 14416/2010.  

 

RESULTADOS  

Os dados expostos no gráfico 1 foram obtidos através de solicitação ao 

SAME que forneceu dados informando o número de internações sob os grupos 

diagnósticos F14/ F19 ano a ano no período estudado. Constata-se uma 

trajetória ascendente na evolução das internações, com pequena queda em 

2008 e 2010, ou seja, uma tendência de aumento de internações ano a ano.  

As internações de pacientes com o registro de serem usuários de crack 

e/ou cocaína evoluíram de um total anual de 198 casos em 2000 para 687 em 

2010. O grande salto nas internações ocorreu a partir do ano de 2006 quando o 
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número de pacientes identificados (564) quase triplicou em relação às 

internações de 2000. O maior número de internações sob os grupos 

diagnósticos F14/ F19 ocorreu no ano de 2009 quando então foram 

hospitalizados 784 pacientes sob este critério.  

  

 

Gráfico 1: Evolução das internações no HC-FMRP-USP do grupo de 

diagnósticos F14/F19 entre 2000 e 2010 verificadas através dos registros do 

SAME 

 

  

De acordo com a disposição das questões do protocolo de retirada de 

dados são apresentados a seguir os resultados obtidos nas três diferentes 

áreas de interesse do questionário: 1) caracterização sociodemográfica; 2) 

padrão de consumo; 3) trajetória dentro do sistema HC-FMRP-USP. 

As características dos usuários identificados de crack/cocaína referentes 

a sexo, idade, situação marital, escolaridade, ocupação e origem fazem parte 

do primeiro grupo de informações. 
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Em relação à distribuição segundo a variável “sexo”, pouco menos de 

três quartos da amostra é formada por indivíduos do sexo masculino. Destaca-

se que o limite de idade dos usuários variou entre 11 e 58 anos para os 

homens (µ = 28,4; dp = 9,4) e para as mulheres, entre 16 e 57 anos (µ= 29,4; 

dp = 8,7). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

masculino e feminino quanto à variável “idade” (p = ns).  

A tabela 1 apresenta detalhamento maior de informações sobre sexo, 

idade, situação marital, ocupação e escolaridade dos pacientes. Um pouco 

mais de 50% da amostra compõe-se de pessoas de até 29 anos de idade. Se 

considerarmos os indivíduos de até 39 anos o grupo abrange até 76,5% da 

população estudada. O que aponta para uma maioria de usuários jovens.  

Não estar vivendo em companhia de parceiro(a) foi constatado em 78% 

da amostra. Esta foi uma situação majoritária tanto entre o grupo masculino 

(116 homens) quanto o feminino (40 mulheres). 

No grupo pesquisado apenas 34,5% dos sujeitos estavam, no momento 

da internação, exercendo atividade ocupacional remunerada. A maior parte do 

grupo identificou-se como desempregada ou inativa (27,5%) ou envolvida em 

atividades sem remuneração (28,5%), como estudos ou atividades domésticas. 

O grupo se completa com indivíduos aposentados ou pensionistas (3,5%) e 

pessoas cuja ocupação no momento da hospitalização era desconhecida (6%). 

 Sobre a escolarização do grupo, segundo os registros nos prontuários 

80% da amostra cursou até no máximo o ensino fundamental.  O percentual 

daqueles que cursaram o ensino médio foi de 7,5% e foram identificados 

apenas dois casos de usuários que fizeram curso superior (1%).  
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Realizamos análise quanto à diferença entre homens e mulheres em 

relação a características sociodemográficas. Não foram identificadas diferenças 

para as variáveis “idade” (p=0,437), “situação marital” (p=0,280) e 

“escolaridade” (p=0,100). Para a variável “ocupação” observamos diferença 

significativa (p<0,001). Observou-se que 41% da amostra masculina referiram 

exercer atividades com geração de renda; em contrapartida, apenas 16% da 

amostra feminina referiram realizar atividades remuneradas (X2=52,3; 

p<0,001). 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

Composição da amostra Masculino 

N (%) 

Feminino  

N (%) 

Total 

N (%) 

p 

Sexo 145 (72,5) 55 (27,5) 200 (100)  

Idade  0,437 

Até 17 anos 18 (9) 2 (1) 20 (10)  

18 a 29 anos 70 (35) 31 (15,5) 101 (50,5)  

30 a 39 anos 37 (18,5) 15 (7,5) 52 (26)  

40 a 49 anos 16 (8) 6 (3) 22 (11)  

50 anos ou mais 4 (2) 1 (0,5) 5 (2,5)  

Situação marital  0,280 

Sem registro 4 (2) 1 (0,5) 5 (2,5)  

Solteiro/ Separado/ 

divorciado 

116 (58)  40 (20) 156 (78)  

Casado/ união estável 25 (12,5) 14 (7) 39 (19,5)  

Ocupação   <0,001 

Ignorado/ Desconhecido 7 (3,5) 5 (2,5) 12 (6)  

Sem geração de renda 22 (11) 35 (17,5) 57 (28,5)  

Com geração de renda 60 (30) 9 (4,5) 69 (34,5)  

Desempregado ou inativo 51 (25,5) 4 (2) 55 (27,5)  

Aposentados/ pensionistas 5 (2,5) 2 (1) 7 (3,5)  

Escolaridade  0,100 

Ignorado/ Nenhuma 15 (7,5) 7 (3,5) 22 (11)  

Especial  1 (0,5) - 1 (0,5)  

Fundamental 119 (59,5) 41 (20,5) 160 (80)  

Ensino médio  10 (5) 5 (2,5) 15 (7,5)   

Superior - 2 (1) 2 (1)  
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O segundo grupo de interesse da pesquisa refere-se ao padrão de 

consumo, aqui entendido como o nível de envolvimento dos pacientes com o 

uso das substâncias psicoativas e as consequências derivadas deste 

envolvimento. A tabela 2 destaca informações sobre o tempo de uso de 

crack/cocaína, associação com álcool e outras drogas, tipificação das 

internações. Parte dos itens avaliados ficou prejudicada pela ausência de 

informações registradas no prontuário.  

Em 59% da amostra total não houve registro sobre o tempo de uso de 

crack/cocaína. Se considerarmos o grupo em que essa informação foi 

registrada, 40% referiram que o uso foi entre um e cinco anos, seguido de 21% 

que declararam ser usuários destas drogas entre seis e 10 anos. Identificamos 

ainda que dois casos de pacientes (2%) declararam ser usuários de 

crack/cocaína já há mais de 15 anos. 

O uso de outras substâncias psicoativas simultâneo ao uso de crack 

e/ou cocaína foi identificado em 96% da amostra. A combinação de uso com o 

álcool mostrou-se prevalente em 74,5% da amostra total. Quando se observa 

separadamente entre os sexos a associação do consumo de álcool ao de 

crack/cocaína é da ordem de 69% entre as mulheres e de 76,5% entre os 

homens.   

Um pouco menos comum, mas ainda assim bastante frequente é o 

número de usuários de crack/cocaína que se declaram também consumidores 

de tabaco: 69,5% da amostra total (49,5% homens; 20% mulheres). Apenas 

oito pacientes (cinco do sexo masculino e três do sexo feminino) declararam-se 

usuários exclusivos de crack/ cocaína. 
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Ao se avaliar a causa determinante da internação hospitalar verificou-se 

que os grupos de diagnósticos F14 e/ou F19 foram os motivos principais de 

internação para 44,5% da amostra. Os demais pacientes tiveram este 

diagnóstico como secundário a outra causa de internação. 
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Tabela 2 – Padrão de consumo de crack e cocaína da amostra segundo tempo 

de uso, internação em clínica de recuperação, tratamento ambulatorial e uso de 

outras substâncias psicoativas.  

Variáveis referentes ao padrão de 

uso de crack/cocaína 

Masculino N 

(%) 

Feminino 

N (%) 

Amostra N 

(%) 

Sexo 145 (72,5) 55 (27,5) 200 (100) 

Tempo de uso   

Sem registro 93 (46,5) 25 (12,5) 118 (59) 

Até 6 meses 2 (1) 2 (1) 4 (2) 

Entre 6 e 11 meses 6 (3) 2 (1) 8 (4) 

Entre 1 e 5 anos 28 (14) 12 (6) 40 (20) 

De 6 a 10 anos 9 (4,5) 12 (6) 21 (10,5) 

De 11 a 15 anos 5 (2,5) 2 (1) 7 (3,5) 

Mais de 15 anos 2 (1) - 2 (1) 

Uso de álcool, tabaco ou outras 

drogas associadas 

 

Sim 140 (70) 52 (26) 192 (96) 

Sem registro 5 (2,5) 3 (1,5) 8 (4) 

Causa determinante da internação 

em relação ao uso 

  
 

Sem registro 1 (0,5) 1 (0,5) 2 (1) 

Primário 72 (36) 17 (8,5) 89 (44,5) 

Secundário 72 (36) 37 (18,5) 109 (54,5) 

  

No que se refere à trajetória desses pacientes dentro do HC-FMRP-USP 

nota-se que a maior parte deles (139 pacientes ou 69,5% da amostra total) tem 

uma história de múltiplas passagens por tratamentos diversos ao longo dos 

anos. Pouco menos da metade da população estudada (48%) passou por 

interconsulta dentro do sistema HC-FMRP-USP. 
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A maioria dos pacientes em sua última internação foi admitida no 

hospital através da UE (76%). A principal clínica de admissão dos usuários 

identificados foi o Serviço de Psiquiatria (50%).  

Excluindo-se o Serviço de Psiquiatria e comparando-se a principal “porta 

de entrada” no HC-FMRP-USP entre homens e mulheres verificou-se que para 

elas foi a clínica de Ginecologia e Obstetrícia (7,5% da amostra total; 27,3 % da 

amostra feminina) enquanto que para eles foi a clínica de Politrauma a 

responsável por identificar grande parte da amostra (21,3 % do público 

masculino; 20% da amostra total).  

A clínica de Moléstias Infecciosas também foi “porta de entrada” para os 

pacientes identificados em ambos os sexos (5%), mesmo percentual 

encontrado entre as clínicas de Neurologia/ Neurocirurgia.  

Constatou-se presença de algum tipo de comorbidade psiquiátrica em 

36% da amostra total (23% homens; 13% mulheres). Dentro deste percentual 

19 casos (26,4 das respostas positivas à questão “presença de comorbidade 

psiquiátrica”) apresentavam mais de um diagnóstico psiquiátrico, além do 

diagnóstico de abuso ou dependência das drogas. Os transtornos mais 

freqüentes entre os 72 pacientes que apresentaram algum tipo de comorbidade 

psiquiátrica foram os transtornos de humor, principalmente os quadros ou 

episódios depressivos (68%), em seguida vêm os transtornos de personalidade 

(25%) e os transtornos psicóticos, sobretudo a esquizofrenia (14%).  

Dentre os 200 pacientes estudados, 96 (48%) passaram por 

interconsulta no período de internação. Houve registro de algum tipo de 

orientação sobre o uso de drogas e/ou encaminhamento em apenas 59 casos 

(29,5%), nenhum dos quais teve registro de acompanhamento posterior.  
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O número de óbitos registrado no período foi de 24 casos ou 12% da 

amostra estudada. Foram 20 usuários do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino. Os motivos de óbito, com exceção de três casos em que não há 

declaração explícita da causa mortis, estiveram todos ligados a quadros 

infecciosos (12 casos), pneumopatias (4 casos), paradas cardiorrespiratórias (2 

casos), falência múltipla dos órgãos (2 casos), ou violência (1 caso). Não houve 

diferenças estatisticamente significativas em relação a sexo (X2 = 1,6; p=ns) e 

condição marital (X2 = 1,4; p=ns) entre o grupo de pacientes que foram a óbito 

e o grupo de pacientes vivos.  

Informações sobre o tempo médio de uso de drogas foram identificadas 

em apenas 89 prontuários no grupo dos pacientes vivos o que equivale a 

50,6% deste grupo; e 11 prontuários no grupo dos pacientes que foram a óbito 

o que equivale a 45,8% deste grupo. O tempo médio de uso de drogas do 

grupo de pacientes que não foram a óbito foi de 8,9 anos, mínimo de 0,25 e 

máximo de 33 anos (dp = 7). O tempo médio do grupo de pacientes que foram 

a óbito foi de 9,3 anos, mínimo de 1,5 e máximo de 29 anos (dp=8). Ao realizar 

a análise estatística não foram significativas as diferenças entre os grupos 

(p=ns).  

Foram registrados 44 pacientes (22%) com relatos de tentativas de 

suicídio em algum momento de suas vidas. Pelo menos dois deles (4,5% dos 

que responderam afirmativamente a este item; 1% da amostra total) 

declararam que a tentativa se realizou sob o efeito da droga.  

Não houve diferenças estatisticamente significantes em termos das 

variáveis “idade” ou “sexo” para este grupo (teste não paramétrico Mann-
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Whitney U=3772,00). A tabela 3 detalha outros dados a respeito da trajetória 

dos pacientes usuários de crack/ cocaína no Complexo HC-FMRP-USP:  
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Tabela 3 – Trajetória dos pacientes no HC-FMRP-USP 

Variáveis Masculino N 

(%) 

Feminino 

N (%) 

Amostra N 

(%) 

Sexo 145 (72,5) 55 (27,5) 200 (100) 

Unidade de internação  

Campus 23 (11,5) 25 (12,5) 48 (24) 

Unidade de Emergência (UE) 122 (61) 30 (15) 152 (76) 

Via de internação 

Psiquiatria 79 (39,5) 21 (10,5) 100 (50) 

Ginecologia e Obstetrícia - 15 (7,5) 15 (7,5) 

Politrauma1 31 (15,5) 9 (4,5) 40 (20) 

Moléstias infecciosas 7 (3,5) 3 (1,5) 10 (5) 

Neurologia/ Neurocirurgia 9 (4,5) 1 (0,5) 10 (5) 

Terapia Intensiva 5 (2,5) -  5 (2,5) 

Outros2 14 (7) 6 (3) 20 (10) 

Comorbidade psiquiátrica 

Sim 46 (23) 26 (13) 72 (36) 

Sem registro 99 (49,5) 29 (14,5) 128 (64) 

Tentativas de suicídio 

Sim 26 (13) 18 (9) 44 (22) 

Sem registro 119 (59,5) 37 (18,5) 156 (78) 

Conduta em relação ao uso da droga 

Sim 40 (20) 19 (9,5) 59 (29,5) 

Sem registro 105 (52,5) 36 (18) 141 (70,5) 

1
Clínica Médica, Cabeça e Pescoço/ Queimados/ Ortopedia; 

2
Pediatria/ Urologia/ Gastroclínica/ 

Nefrologia  
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DISCUSSÃO  

 

O uso de crack e cocaína tem sido percentualmente menos prevalente 

entre a população que o de outras drogas, sobretudo as lícitas (GALDUROZ et 

al., 2005). Porém, situações de maior visibilidade social – crimes, violência, 

indigência, graves conflitos familiares e comportamento de risco à saúde – 

muitas vezes associadas ao uso destas drogas, criam urgência e tornam 

importante o estudo do tema (UNODC, 2013).  

Embora seja arbitrário se falar de uma epidemia do uso da cocaína ou 

do crack, conforme concluem  estudos recentes (NAPPO; SANCHEZ; 

RIBEIRO, 2012; ROSO et. al., 2013), em nosso estudo constata-se um 

crescimento das internações hospitalares de pacientes usuários dessas 

substâncias. Houve  quase quadruplicação de internações no período estudado 

(de 198 casos em 2000 para 687 casos em 2010) um indicador de que tem 

havido aumento dessa população na realidade hospitalar verificada.  

Nos levantamentos epidemiológicos, homens são identificados como 

maioria entre os usuários e, de forma semelhante, entre os dependentes de 

substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas (CARLINI et al.; 2001, 

2005; GALDUROZ et al., 2005), dado semelhante  ao encontrado em nossa 

pesquisa. Ser homem, então, talvez seja um fator de risco para a dependência 

ou o abuso de substâncias, porém é importante ressaltar que a identificação de 

mulheres usuárias ou dependentes de drogas se mostra mais difícil, pois o uso 

e abuso dessas substâncias alimentam estigmas sociais entre este grupo 

estimulando a ocultação do fenômeno (NÓBREGA; OLIVEIRA, 2005; CESAR, 

2006).  
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Outros traços majoritários do perfil do usuário são: ser ele jovem (44%), 

solteiro/ sem companheira(o) (58%), sem ocupação formal (36,5%) e com 

escolaridade máxima em nível fundamental (67,5%).  

Entretanto, há na nossa amostra elementos sugestivos de início de 

mudanças na hegemonia deste perfil; outros estudos já conseguem identificar 

populações distintas do padrão que vêm ganhando importância relativa, como 

as mulheres (NAPPO; SANCHEZ; DE OLIVEIRA, 2011), as pessoas menores 

de 18 (NOTO et al., 2003; GALDUROZ et al., 2005) e acima dos 60 anos de 

idade (PILLON et al., 2010; WANG; ANDRADE, 2013). Este último grupo, 

comumente nomeado “terceira idade”, também merece atenção levando-se em 

conta a tendência de aumento da longevidade da população brasileira. 

Entre as pessoas com mais de 50 anos, nos cinco casos identificados o 

uso de crack/ cocaína foi secundário ao de outras substâncias psicoativas, 

sobretudo ao álcool, sugerindo início de uso mais recente e talvez 

complementar. O crack e a cocaína não têm sido as substâncias psicoativas 

mais comumente associadas às pessoas de maior idade. Estas parecem ser 

consumidoras mais frequentes de álcool e drogas prescritas (CASTILLO et al.; 

2008; WANG; ANDRADE, 2013). A introdução de novas drogas para este 

público é um fenômeno novo e ainda pouco estudado. Pillon et al. (2010) em 

estudo sobre caracterização dos idosos usuários de álcool e outras drogas em 

CAPS-AD na cidade de Ribeirão Preto confirma serem poucas as referências 

encontradas sobre o tema até aqui e identifica em seu estudo o uso de 

crack/cocaína como uma realidade já vivenciada entre pessoas de maior idade.  

Em nossa amostra, outros sinais das mudanças identificadas são 

representados em números que chamam a atenção (10% de menores de 
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idade, 27,5% de mulheres, 5% de idosos), sobretudo se considerarmos a 

especificidade da população atendida em hospital terciário. Ao mesmo tempo 

em que esta incipiente ampliação de perfil traz preocupação por ser um 

indicativo de que o uso do crack tem se tornando cada vez menos restrito a um 

grupo, também, por outro lado, estabelece-se como um fato que gera a 

necessidade de um trabalho preventivo e interventivo universalizado e não 

mais apenas voltado a grupos de risco.  

No grupo estudado percebeu-se um início cada vez mais precoce de uso 

de crack/cocaína: 10% da amostra compõe-se de indivíduos com até 17 anos. 

Um dos casos identificados chegou ao hospital através da Pediatria, 

exemplificando a precocidade do envolvimento com o consumo do crack/ 

cocaína. Levantamentos brasileiros feitos com estudantes confirmam aumento 

gradual da penetração destas drogas entre os mais jovens (NOTO et al., 2003; 

GALDUROZ et al., 2005;), tanto identificados nas escolas quanto em “situação 

de rua”. 

No que se refere à situação marital, em vez de se considerar o estado 

civil, pouco útil à nossa análise, preferiu-se verificar a condição de se estar ou 

não vivendo com cônjuge ou companheira(o). A grande maioria da amostra 

(78%), em ambos os sexos, é formada por pessoas que vivem sozinhas, ou, 

melhor dizendo, sem relacionamento afetivo estável. Um estudo identificou que 

é comum mulheres dependentes estarem vivendo ou tendo relacionamento 

afetivo com parceiro dependente (ESPER et al., 2013), porém os dados de 

nossa amostra não permitem verificar se esta é uma verdade para este grupo. 

Quando se observa a variável ”ocupação”, percebe-se que pouco mais 

de um terço da amostra (34,5%) mantém-se envolvida em atividades que 
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geram renda (trabalhos regulares). Um percentual importante (28,5%) também 

se mantém ativo, porém realizando tarefas sem geração de renda. Este grupo 

é formado por donas-de-casa e estudantes. A ideia de que o uso da cocaína e, 

principalmente do crack impede que os usuários mantenham suas atividades 

rotineiras parece não se aplicar a todos os usuários destas drogas. Tomando 

este achado como base, pode-se pensar em intervenções com pessoas mais 

preservadas e, possivelmente com melhores prognósticos (CRUZ et al., 2014).  

Quanto à variável ”escolaridade”, que a maioria dos usuários não 

concluiu as etapas obrigatórias da educação formal: 80% da amostra 

apresentou como escolaridade máxima o nível fundamental.  

Entretanto deve-se ver este dado com cuidado porque, apesar dos 

avanços na escolarização da população ainda é alto o índice de brasileiros com 

pouca escolaridade (IBGE, 2010). As duas únicas exceções na amostra que 

chegaram a cursar o ensino superior são do sexo feminino. Houve ainda um 

caso de usuário cuja educação formal se deu em escola especial. Por escola 

especial entende-se aquela destinada à educação de pessoas com deficiências 

diversas físicas ou mentais.  

Não há informações sobre o nível de renda da população estudada. Por 

se tratar de um hospital público supõe-se uma população de baixa renda, em 

sua maioria, uma vez que a população de renda mais alta costuma utilizar 

outros recursos médico-hospitalares como convênios médicos ou clínicas 

particulares (BELON et al., 2012; BÓS; BÓS, 2004).  

Em relação ao padrão de consumo, informações sobre substâncias 

psicoativas não têm sido comumente investigadas em atendimentos 

hospitalares. Foi constatado em estudo anterior haver falha nos registros de 
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informação a respeito do uso de álcool entre os pacientes atendidos no setor 

de Psiquiatria do HC-FMRP-USP (CORRADI-WEBSTER; LAPREGA; 

FURTADO, 2009). Pode-se pensar que o registro de uso de outras substâncias 

psicoativas sofra o mesmo padrão de ausência, levando a um quadro de 

subestimação dos casos e dificultando a estruturação de ações de promoção 

de saúde nesse sentido.  

A literatura sugere algumas pistas dos motivos da falta ou das falhas de 

registro de uso e/ou abuso de substâncias psicoativas nos prontuários dos 

pacientes por parte dos profissionais de saúde. Dois estudos na área da 

enfermagem apontam a formação acadêmica deficiente, desconforto derivado 

do despreparo e de crenças negativas sobre o tema e concepções 

preconceituosas a respeito do paciente nesta situação como obstáculos ao 

adequado manejo desta questão de saúde. Estes elementos somados parecem 

relacionar-se à superficialidade ou mesmo evitação de contato do profissional 

da enfermagem com o paciente que usa substâncias psicoativas (DE 

CAMPOS; SOARES, 2004; LOPES et al., 2009) e, consequentemente, com os 

registros pertinentes. Embora estes sejam estudos específicos da área da 

enfermagem, vale investigar se os profissionais de outras formações em saúde 

também partilham da mesma base equivocada de crença e formação 

influenciando na atenção ao assunto “substâncias psicoativas” entre os 

pacientes a quem prestam atendimento. 

Os achados referentes ao tempo de uso de crack/ cocaína contrariam a 

ideia de que o uso destas drogas é, de forma universal, associado a uma 

rápida deterioração do usuário (DIAS et al., 2008). Ao menos na população 

estudada tal ideia parece não se sustentar, apesar dos inegáveis prejuízos 
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decorrentes do consumo do crack e/ou da cocaína. Deve-se, contudo, olhar 

com alguma precaução para esse achado considerando-se que esta foi uma 

informação fornecida pelos próprios usuários segundo suas estimativas quando 

perguntados sobre seu tempo de uso.  

O “poliuso” ou uso simultâneo de múltiplas drogas, mostrou-se bastante 

frequente (96%), principalmente a associação com o uso de álcool e tabaco. O 

baixo número declarado de pacientes na condição de usuários exclusivos de 

crack/cocaína (4%) permite inferir o quanto o uso isolado é incomum.  

É importante reforçar, para que fique claro, que o objeto de nossa 

pesquisa não foram os pacientes internados pelo uso de crack/cocaína, mas 

pacientes internados em cujos prontuários constasse, entre outras, a 

informação de serem eles também usuários de crack/cocaína, diagnosticados 

sob o grupo F14/ F19, independente do motivo da internação.  

A maioria dos pacientes (50%) foi internada através do Serviço de 

Psiquiatria do HC-FMRP-USP. Esta também foi a clínica que registrou mais 

detalhadamente os dados sobre os pacientes.   

Ainda que a metade da amostra tenha primeiro tido contato com o 

hospital através da Psiquiatria, sugerindo, em consonância com Wu e Blazer 

(2013), estreita relação entre o uso de substâncias psicoativas e comorbidades 

psiquiátricas, outras clínicas também acolheram os pacientes identificados 

neste estudo, como por exemplo, as clínicas de Ginecologia e Obstetrícia, de 

Politrauma, de Moléstias Infecciosas, de Neurologia e Neurocirurgia, de 

Pediatria e de Terapia Intensiva.  

A segunda “porta de entrada” para as mulheres no HC-FMRP-USP foi a 

clínica de Ginecologia e Obstetrícia, achado que propõe a importância desta 
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especialidade como campo privilegiado de intervenções sobre o uso de drogas 

entre o público feminino. O consumo de substâncias psicoativas entre as 

mulheres tem características diferentes do padrão masculino e a problemática 

associada também (BRADY; RANDALL, 1999). Deve-se considerar a 

necessidade de intervenções específicas para este grupo, pois embora as 

mulheres se beneficiem também de intervenções menos específicas, há maior 

possibilidade de adesão e resultados quando estas são mais direcionadas às 

questões femininas (ESPER et al.; 2013).  

As clínicas ditas de “Politrauma”, representadas na população estudada 

pelas internações feitas via Clínica Médica, Cabeça e Pescoço, Ortopedia e 

Queimados, foram as responsáveis por identificar parte de destaque da 

amostra (20% total – 15,5% masculino, 4,5% feminino). Isso se deve tanto a 

serem estes pacientes vítimas de acidentes (trânsito, trabalho) quanto de 

situações de violência (ferimentos por arma de fogo, por arma branca, 

tentativas de homicídio, suicídio e crimes). O uso de drogas ilícitas de forma 

geral costuma expor seus usuários a situações de risco, tanto na aquisição 

quanto no uso da substância. Os usuários de crack principalmente, com 

frequência estão envolvidos em eventos violentos (VAUGHN et al., 2010; 

PAIM-KESSLER et al., 2012).  

A clínica de Moléstias Infecciosas foi o meio de entrada no sistema 

hospitalar para 5% dos pacientes identificados em ambos os sexos. As 

especialidades Neurologia/ Neurocirurgia responderam pelo mesmo percentual 

de internações na amostra que a clínica de Moléstias Infecciosas, porém, para 

casos diferentes. As infecções por HIV, presentes em parte considerável dos 

pacientes estudados (23%) relaciona-se a este achado em ambas as clínicas.  



25 

A literatura aponta as infecções por HIV como elemento constante entre 

os usuários de crack/ cocaína com complexas implicações. Focando 

especificamente o crack, se por um lado tem como uma de suas diferenças em 

relação às drogas injetáveis a evitação de contaminação por contato com o 

sangue de outros usuários infectados, por outro lado torna seus consumidores 

vulneráveis a muitas situações de risco, como por exemplo, o comércio de sexo 

sem proteção para a obtenção de dinheiro para o uso da droga 

(KLINKENBERG; SACKS, 2004).  

Entre os pacientes com comorbidades psiquiátricas identificados em 

nossa amostra (36% do total), os que sofrem de transtornos do humor 

constituíram a maioria (68%), seguidos daqueles com diagnósticos de 

transtornos de personalidade (25%); dado semelhante ao encontrado entre os 

pacientes usuários de substâncias psicoativas em outro estudo brasileiro 

(SCHEFFER; PASA; ALMEIDA, 2010).  

O baixo registro de orientação sobre o uso de drogas (29,5%) pode 

refletir a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com a questão das 

substâncias psicoativas entre os pacientes. Há crenças presentes, mesmo 

entre profissionais de saúde, que dificultam que assumam para si a tarefa de 

identificar e intervir nesse problema de saúde da população (HORTA; 

ESSWEIN; HORTA, 2013).  

No que se refere aos óbitos identificados na população estudada, 

embora possa se pensar em perfis sociais e de saúde bastante precários entre 

estes pacientes não há, na amostra, elementos suficientes para se afirmar uma 

relação direta entre os óbitos e o uso de drogas. Nada se pode falar a respeito, 
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principalmente, dessa possível relação nos três casos sem registro da causa 

mortis.  

Na população geral, um estudo brasileiro que acompanhou por cinco 

anos um grupo de 131 usuários de crack aponta correlação importante entre o 

uso da droga e maiores taxas de óbito, sobretudo associadas a situações de 

violência e infecções por HIV (Ribeiro et al., 2006). Vale ressaltar que nossos 

achados não indicam a taxa de mortalidade entre os usuários de crack, mas 

apenas a mortalidade entre aqueles cujo óbito ocorreu enquanto se 

encontravam internados em uma das unidades do HC-FMRP-USP.  

Em relação aos 44 (22%) registros de tentativa de suicídio destacados 

neste estudo, percebe-se ser um índice alto quando comparado ao de suicídios 

efetivos entre a população geral no estado de São Paulo que é de 6,6 por 100 

mil habitantes (BANDO et al., 2012).  

Como limitações do estudo destaca-se que o recurso de busca de dados 

em arquivos médicos apresenta alguns complicadores à pesquisa: não há 

uniformidade de registro; os manuscritos são muitas vezes ilegíveis e cada 

profissional que realiza seus registros de atendimento anota as informações 

que julga necessárias ao seu próprio trabalho, ainda que se acompanhe os 

protocolos estabelecidos. Recentes estudos brasileiros utilizando-se desta 

metodologia identificaram dificuldade semelhante (CORRADI-WEBSTER et al. 

2009; ESPER et al, 2013).  

Contudo, Gearing et al., (2006) reforça o recurso da revisão de 

prontuários como elemento valioso de pesquisa. Considerando este cenário, 

apesar das limitações impostas pela fonte de pesquisa, optou-se pela consulta 

aos prontuários de atendimento hospitalar para o levantamento de dados em 
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razão da riqueza de informações obtidas através deste meio, que cumpre 

simultaneamente as funções de documentar os atendimentos prestados e 

nortear alguns dos procedimentos a serem realizados com os pacientes. 

Os achados da pesquisa nos trouxeram muitas informações úteis e 

valiosas; ao mesmo tempo criaram uma série de questionamentos que fogem 

do escopo do presente trabalho, cujas respostas merecem novas investigações 

que possam contribuir para melhora da atenção a este problema de saúde 

pública, tais como a possibilidade de haver maior vulnerabilidade da população 

atendida em hospital terciário, a busca das intervenções mais adequadas a 

este público no ambiente hospitalar, as estratégias de mudança de crenças 

entre os profissionais de saúde sobre estes pacientes e os sinais que podem 

chamar a atenção para a melhor identificação destes pacientes.   

Concluiu-se que o perfil majoritário do grupo estudado corresponde 

àquele encontrado na população geral, ou seja, homens jovens, sem 

relacionamento fixo de parceria, e em precariedade educacional e laboral, 

porém, há especificidades na população de usuários de crack/ cocaína em 

hospital terciário. Esta tem se tornado gradativamente menos homogênea e na 

realidade hospitalar aparece com outras complicações clínicas. Notou-se 

também ser uma população gradualmente crescente. 

Há diferença de proporção entre os pacientes identificados – com as 

mulheres representando pouco mais de um quarto da amostra – não se 

identificaram diferenças significativas nem no perfil sociodemográfico, nem no 

padrão de consumo de pacientes do sexo masculino e feminino. 

Trata-se de um grupo de pacientes que está presente em várias 

especialidades clínicas diferentes dentro do sistema HC-FMRP-USP, que não 
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chega, em sua maior parte, com a queixa específica do uso de drogas e em 

cujos prontuários se evidenciam poucos registros referentes ao padrão de uso 

e a outros aspectos relacionados ao consumo de crack/ cocaína, como 

orientações promotoras de saúde, referenciamento e monitoramento dos 

casos. A prática de se levantar, ou pelo menos se registrar dados a respeito do 

uso de crack/ cocaína e realizar intervenções com os pacientes sobre o tema 

ainda se mostra bastante insuficiente.  
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