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Resumo

O crescimento do uso de crack no Brasil aliado a pouca eficácia de modelos tradicionais 
de tratamento faz necessária uma investigação de outras abordagens que possam su-
prir ou complementar tais carências. O objetivo dessa revisão de literatura é apresen-
tar alternativas terapêuticas para o tratamento da dependência do crack, sendo elas: 
Manejo de Contingências, Terapia de Aceitação e Compromisso, Farmacoterapia, Co-
munidades Terapêuticas e Políticas de Prevenção ao uso de crack. Essas terapêuticas, 
quando aliadas aos modelos tradicionais, potencializam o tratamento da dependên-
cia do crack. Novos estudos, na população brasileira, são necessários para aprimorar o 
tratamento da dependência do crack. 

Palavras-chave: prevenção primária, terapia cognitiva, transtornos relacionados ao uso de cocaina.

AbstRAct

The increasing use of crack in Brazil and the lower effective in traditional treatments re-
quired an investigation about different approaches to improvement it. This review aim 
present different approaches in crack dependence treatment, namely: Contingency 
Management, Acceptance and Commitment Therapy, Pharmacotherapy, Therapeutic 
Community and Crack Prevention Programs. These therapeutics and the traditional 
models improve the crack dependence treatment. New studies in Brazilian population 
are necessary to improve the crack dependence treatment.

Keywords: primary prevention, cognitive therapy, cocaine related disorders.
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INTRODUÇÃO

O consumo de crack tem aumentado ao longo dos 
últimos anos (Bastos, Bertoni & Hacker, 2005; Filho, Turchi, 
Laranjeira & Castelo, 2003). Embora pesquisas sociodemográ-
ficas sobre o uso de substâncias psicoativas tenham apontado 
uma diminuição do uso de cocaína, outros estudos envolvendo 
pacientes hospitalizados para a desintoxicação e o tratamento 
da dependência química, apontam para um crescimento sig-
nificativo da busca de internações para usuários de crack no 
Brasil (Formiga, Santos, Dumcke ,& Araujo, 2009).

O uso de substâncias psicoativas ilícitas como um todo 
está associado com índices maiores de criminalidade. Entretan-
to, quando se trata do crack esses índices aumentam conside-
ravelmente. Em um estudo realizado por Bennett, Holloway and 
Farrington (2008), foram apresentados índices de criminalidade 
que eram 2,5 vezes maiores em usuários de cocaína aspirada 
quando comparados a não usuários; em usuários de crack os 
índices eram 6 vezes maiores. Sua associação com índices 
aumentados de criminalidade tem preocupado profissionais 
e autoridades em todo o país. O uso de crack também está 
associado com altos índices de mortalidade (Ribeiro, Dunn, 
Sesso, Lima & Laranjeira, 2007). Alardeado como uma nova 
droga o crack é, em realidade, apenas uma diferente forma de 
uso da cocaína: a cocaína fumada.

O crack e suas conseqüências danosas, seguidamente 
têm obtido destaque na mídia e em publicações científicas. 
Contudo, poucos avanços têm sido feitos com relação ao 
tratamento dessa dependência. Kessler e Pechansky(2008) 
discorrem sobre a pouca eficiência de modelos tradicionais de 
tratamento, bastante utilizados para o tratamento da depen-
dência química em geral, como os modelos que envolvem uma 
abordagem multidisciplinar. O objetivo do presente artigo é o 
de revisar recentes estudos que abordaram o tratamento da 
dependência de crack buscando encontrar alternativas, outras 
estratégias que estejam obtendo alguma eficácia no tratamento 
dessa dependência.

Modelos tradicionais no trataMento da 
dependência quíMica

Apesar do problema da dependência química ser de 
difícil tratamento e taxas de sucesso bastante pobres se com-
pararmos a outros transtornos, a tríade de tratamento com 
alguma eficácia demonstrada em diversos tipos de dependência 
e com ampla pesquisa científica a respeito de seus resultados 
é composta pela Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) 
(Beck, 1976), Entrevista Motivacional (EM) (Miller & Rollnick , 
2001) e Prevenção de Recaída (PR) (Marlatt & Gordon, 1993). 
A primeira tem foco na mudança de crenças e pensamentos 
disfuncionais a respeito do uso de substâncias em detrimento 
dos pensamentos e crenças de maior funcionalidade (Beck, 
1976). A segunda preocupa-se principalmente em motivar o 

sujeito para um processo de mudança bem como, mantê-lo 
engajado nesse processo (Melo, Oliveira, Araujo & Pedroso, 
2008; Miller & Rollnick , 2001). Já a terceira trabalha com a 
finalidade de identificar armadilhas (mentais ou situacionais) 
que levam o sujeito a uma recaída e, ainda, fornecer subsídios 
e ferramentas que o auxiliem caso ocorra um retorno ao uso 
(Marlatt & Gordon, 1993).

Quando empregadas para o tratamento de cocaína e 
crack a TCC e a PR vêm mostrando eficácia na modificação de 
padrões de comportamentos disfuncionais, mais do que enga-
jar e de fato propiciar um período de abstinência inicial. Muito 
mais do que conseguir fazer com que o paciente se abstenha 
num primeiro momento, ambas as abordagens psicoterápicas 
propiciam uma redução do uso ou manutenção da abstinência 
em longo prazo (Rawson et al., 2005).

Apesar de alguns estudos apontarem para a ineficácia 
da EM para usuários de cocaína (Marsden et al., 2006), outros 
apontam para uma eficácia moderada de seus resultados quan-
do utilizado o modelo de intervenção breve de até 4 encontros 
(Melo, Oliveira, Araujo & Pedroso, 2008). Um estudo recente 
realizado por Stein, Herman and Anderson (2009) mostrou uma 
redução do consumo em pessoas que faziam uso pesado da 
droga quando comparados ao grupo controle. Contudo, tal re-
sultado não se evidenciou em usuários com menor frequência 
de uso da cocaína.

Dessa forma, ainda que a TCC, a PR e a EM demons-
trem algum resultados no tratamento da dependência de cocaí-
na e crack ainda assim urge a necessidade de novas estratégias 
com a finalidade de complementar o tratamento, principalmente 
buscando uma abstinência inicial rápida e duradoura.

outros Modelos e estratégias de trataMento

Manejo de Contingências
O Manejo de Contingências (MC), baseado na teoria 

comportamental, pressupõe que reforçar comportamentos 
desejados, bem como punir comportamentos indesejáveis leva 
respectivamente, a um aumento e diminuição nos mesmos. 
Esta estratégia se guia a partir de três princípios: selecionar 
e monitorar o comportamento desejado, reforçar adequada-
mente o comportamento e, por último, eliminar o reforçador 
quando o comportamento visado não ocorre (Rodriguez, 2008; 
Higgins & Petry , 1999). Apesar de algumas vezes mostrar-se 
efetivo, este modelo de tratamento é de difícil aplicabilidade 
posto que nem sempre seja fácil apresentar adequadamente 
as contingências reforçadoras e punitivas no tempo certo e da 
maneira ideal.

Empregado com a finalidade de favorecer e manter a 
abstinência em usuários de substâncias psicoativas, o MC 
também tem sido utilizado com intuito de reforçar outros ob-
jetivos terapêuticos que não o consumo de drogas, mas que 
indiretamente também favoreceriam a abstinência. Dentre 
estes comportamentos, pode-se citar a adesão ao tratamento 
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medicamentoso e psicoterapia, participação em atividades in-
compatíveis com o uso, diminuição de praticas de risco, dentre 
outros (Rodriguez, 2008; Higgins & Petry , 1999).

Embora estudos tenham comprovado a eficácia dessa 
estratégia para favorecer a abstinência de usuários de cocaína 
e/ ou crack, o alto custo do MC por si só acabaria por inviabilizar 
sua aplicação em alguns programas de tratamento como o da 
rede pública. Opções para se contornar eventuais dificuldades 
de aplicabilidade do MC como, por exemplo, baratear seu 
custo poderiam ser: aplicar alguns de seus componentes em 
modalidades de grupo (Villa, Rodriguez, Higgins, Hermida & 
Carballo, 2008; Olmstead & Petry, 2009), utilizar “vouchers” e 
premiações de baixo custo (Lott & Jencius , 2009) ou ainda, 
solicitar doações para entidades públicas e privadas como 
forma de obter prêmios (Rodriguez, 2008).

Quando em comparação com a TCC, durante o período 
de tratamento, o MC demonstrou superioridade na redução do 
uso de cocaína. Utilizados concomitantemente, a TCC pareceu 
bloquear o efeito inicial do MC em reduzir bruscamente o uso de 
cocaína. Contudo, o efeito em longo prazo se mostrou superior 
em reduzir o consumo da droga quando aplicadas ambas as 
estratégias(Epstein, Covi, Hawkins, Umbricht & Preston, 2003; 
Rawson et al., 2005).

O emprego do MC fora do contexto norte-americano 
também tem apresentado sucesso na redução do uso de co-
caína, demonstrando que essa estratégia pode ser aplicada de 
forma eficaz em diferentes contextos socioculturais. Eventual-
mente, o que pode variar em diferentes culturas é a escolha 
pelo reforçador uma vez que o que pode ser reforçador em um 
dado contexto pode não apresentar condições reforçadoras 
em outro (Villa, Rodriguez, Higgins, Hermida & Carballo, 2008; 
Barry, Sullivan & Petry , 2009).

terapia de aceitação e coMproMisso

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) é uma 
das novas estratégias advindas das teorias tanto cognitiva 
quanto comportamental, considerada de terceira geração. 
Esta modalidade de tratamento surgiu a partir da Teoria do 
Quadro Relacional que coloca a habilidade em relacionar 
eventos arbitrariamente como núcleo da linguagem e cognição 
humana(Hayes, 2004). Como é imprescindível a não evitação 
de fatores negativos, o emprego de metáforas e vivências é o 
centro do setting terapêutico. A ACT é composta de 6 processos 
de intervenção que tem como objetivo final aumentar a flexi-
bilidade psicológica. Esses processos integram o modelo de 
intervenção da ACT e são: aceitação, defusão cognitiva, estar 
presente, eu como contexto, valores e ação de compromisso 
(Hayes, 2004; Hayes, Pistorello & Biglan, 2008).

•	 Aceitação: Visa ajudar o sujeito a reduzir as tentati-
vas de mudar a frequência ou forma de pensamen-
tos e emoções indesejáveis ou que trazem algum 
tipo de sofrimento, conhecendo e aceitando-os, 

uma vez que a esquiva desses causaria danos psi-
cológicos (ex: indivíduos com distúrbio ansiosos são 
levados a experienciar a ansiedade de forma plena) 
(Hayes, 2004; Hayes, Pistorello & Biglan, 2008).

•	 Defusão cognitiva: Busca modificar as funções 
indesejáveis dos eventos pessoais, alterando, ba-
sicamente, a forma com que o individuo “interage 
e se relaciona com os pensamentos através da 
criação de contextos nos quais as funções nocivas 
são diminuídas” (Hayes, Pistorello & Biglan, 2008, 
pg. 85). Basicamente almeja a diminuição da litera-
lidade do pensamento utilizando, para tal, técnicas 
como repetir em voz alta determinado pensamento 
até que esse vire apenas um som.

•	 Estar presente: Busca levar o sujeito a visualizar 
acontecimentos pessoais de maneira direta, sem 
atribuição de qualquer juízo de valor, de maneira a 
flexibilizar seu comportamento e tornar suas ações 
consistentes com seus valores (Hayes, Pistorello & 
Biglan, 2008).

•	 Eu como contexto: Visa que o sujeito perceba o 
self como transcendental, não um objeto mutável. 
Cria um senso de segurança, já que apesar de to-
das as mudanças emocionais/comportamentais/ou 
de pensamentos, o self permanece integro (Hayes, 
Pistorello & Biglan, 2008).

•	 Valores: Visa estabelecer diretivas/metas passo 
a passo em vários domínios (familiar, profissional, 
espiritual, entre outros) da vida do sujeito sem que 
o mesmo se utilize de processos linguísticos que 
levariam a escolhas de valores baseadas na esqui-
va, conivência social e na fusão (Hayes, Pistorello 
& Biglan, 2008).

•	 Ação de compromisso: Nessa etapa o objetivo é 
identificar dificuldades do sujeito em alcançar suas 
metas já estabelecidas, dando ferramentas e mo-
dificando padrões de funcionamento disfuncionais. 
São empregados modelos de tratamento da terapia 
comportamental como por exemplo a exposição e 
o estabelecimento de objetivos (Hayes, Pistorello 
& Biglan, 2008).

A ACT tem sido utilizada apresentando resultados rela-
tivamente favoráveis no tratamento do tabagismo e na redução 
do uso de metadona, em especial, pelo foco que propicia na 
aceitação de emoções em detrimento da evitação ou extin-
ção de sintomas negativos inevitáveis durante a abstinência, 
períodos de fissura e curso de tratamento (Stotts, Masuda & 
Wilson, 2009; Gifford et al., 2004; Luoma, Kohlenberg, Hayes, 
Bunting & Rye, 2008).

Um exemplo de como um protocolo baseado na ACT 
pode auxiliar dependentes químicos é mostrada num estudo 
que se utliza da ACT para trabalhar a vergonha (autoestigma) 
em usuários de substâncias psicoativas: o objetivo não é elimi-
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nar ou evitar a emoção da vergonha, mas sim levar o usuário 
a senti-la (aceitação) em sua plenitude e, ao mesmo tempo, 
reduzir sua relação condicionada a ação que leva ao compor-
tamento adictivo. Perceber o processo de pensar, diminuir a 
qualidade literal de pensamentos de auto julgamento como: 
“sou incapaz”, “ sou um fracassado” (defusão). Responder aos 
pensamentos em termo da utilidade que possui o comporta-
mento ligado a esses pensamentos (estar presente, eu como 
contexto). E por último, desviar o foco para ações baseadas em 
valores (valores, ação de compromisso) (Luoma, Kohlenberg, 
Hayes & Fletcher, 2012).

trataMento farMacológico

Poucos estudos foram realizados para verificar a eficácia 
de uma determinada medicação na diminuição ou cessação 
do consumo especificamente de crack. Alguns estudos sobre 
a utilização de medicamentos no tratamento da cocaína, en-
tretanto, têm obtido algum êxito tanto na fase aguda quanto 
na manutenção da abstinência. Em um estudo realizado por 
Berger et al. (2005)comparou-se a eficácia dos medicamentos 
reserpina, gabapentina e lamotrigina. Ainda, cada participante 
recebeu sessões semanais de 1 hora de Terapia Cognitivo-
-Comportamental. A reserpina, um anti-hipertensivo pode agir 
como antagonista no comportamento de autoadministração e 
na recaída. Já a gabapentina e a lamotrigina são medicamentos 
anticonvulsivantes que atuam inibindo a sensibilização do sis-
tema límbico induzidos pelo uso de cocaína. Todas as três me-
dicações estudadas mostraram eficácia na diminuição do uso 
de cocaína, tendo a reserpina obtido os melhores resultados. 
Apesar dos resultados favoráveis ao uso de anticonvulsivantes, 
alguns estudos questionam seu uso no tratamento da depen-
dência de cocaína (Alvarez, Farré, Fonseca & Torrens , 2010).

Outro medicamento que mostrou eficácia na redução 
do uso de cocaína foi o citalopram, que é um antidepressivo 
serotoninérgico da classe dos Inibidores Seletivos da Recap-
tação de Serotonina (ISRS’s), principalmente se combinado 
com Terapia Cognitivo-Comportamental e MC(Moeller et al., 
2007). O modafinil apresentou eficácia no aumento do tempo 
de abstinência em dependentes de cocaína sem comorbidade 
com dependência de álcool, No que diz respeito à redução 
do craving, tem se mostrado seguro, não tendo demonstrado 
ser uma medicação de potencial abuso para dependentes de 
cocaína (Anderson et al., 2009; Vosburg, Hart, Haney, Rubin 
& Foltin, 2010).

Já o odansentron 4mg, concomitante a TCC, mostrou 
eficácia na redução do uso e na permanência no tratamento 
(Johnson et al., 2006). Ainda, um ensaio clinico realizado por 
Reis, Castro, Faria and Laranjeira (2008) mostraram resultados 
iniciais promissores do uso do topiramato para redução do cra-
ving. Em um estudo controverso, foi verificada eficácia do uso 
da metanfetamina (droga passível de abuso) para redução da 
fissura e do uso de cocaína (Mooney et al., 2009).

Não obtiveram eficácia significativa na redução do 
uso de cocaína, retenção no tratamento ou ainda do craving, 
quando comparado a placebos, os medicamentos que seguem: 
tiagabina (Winhusen et al., 2005), risperidona (Smelson et 
al., 2004), amlodipine (Malcolm et al., 2005), acamprosato 
(Kampman et al., 2011) e o pergolida (Fochi, Leite & Scivoletto 
, 2001). O uso de baclofen na dose de 60 mg/dia também não 
demonstrou eficácia superior comparado com placebo para 
o tratamento de dependência grave de cocaína (Kahn et al., 
2009).

prevenção ao uso de drogas

A prevenção, quando bem utilizada, pode ser um forte 
mecanismo de mudança, anterior a instalação da dependên-
cia. Contudo, ela tem sido utilizada apenas como fonte de 
informação sobre consequências nocivas do uso de drogas, 
descartando outras formas eficazes para afastar, principalmen-
te, jovens do uso de substâncias psicoativas licitas e ilícitas. 
Os modelos de prevenção não são excludentes, podendo 
complementar-se para melhor atingir suas metas (Buchele, 
Coelho & Lindner, 2009).

Uma pesquisa realizada por Winters, Fawkes, Fahnhorst, 
Botzet and August (2007) a partir de dados de 70 programas 
de prevenção ao uso de drogas que mostraram eficácia, iden-
tificou 10 pontos em comum nesses programas: 1) Redução 
de fatores de risco e aumento de fatores protetivos associados 
ao uso de substâncias psicoativas; 2) Prevenção ao uso de 
tabaco e álcool que se mostram potenciais pontes de ligação 
com o uso de substâncias ilícitas; 3) O foco de atenção e 
mudança não abrangia apenas o adolescente e a escola, mas 
também contemplava as relações entre pares e as familiares 
do adolescente; 4) Os programas de prevenção contemplavam 
idades e anos escolares variáveis; 5) Utilizavam estratégias 
que visavam minimizar possíveis dificuldades do adolescente 
e familiares no engajamento ao programa; 6) Foco significativo 
em habilidades sociais e treino de pais; 7) Incentivo, por parte 
do núcleo administrativo do programa, para que pessoas da 
comunidade possam participar propiciando um melhor de-
senvolvimento do programa de prevenção e; 8) Os programas 
empregam uma série de estratégias com a finalidade de obter 
sustentabilidade.

Um programa de prevenção eficaz também deve se 
preocupar em engajar e manter o adolescente, seus pares e 
familiares no programa e, efetivamente, servir como medida 
preventiva ao uso e abuso de drogas. Para que isso ocorra, 
deve haver uma preocupação com as diferenças de gênero 
e culturais dos participantes a quem o programa se destina 
(Kumpfer, Smith & Summerhays, 2008). Outra boa estratégia 
para motivar o publico alvo na participação em programas de 
prevenção é através da ativação emocional utilizando para 
isso, a teatralização e ludicidade (Stephens-Hernandez et 
al., 2007). O uso do computador como ferramenta para uti-

32 - Outras abordagens no tratamento da dependência do crack.indd   10 10/05/2012   15:18:01



Revista Brasileira de Terapias Cognitivas
2011•7(1)•pp.7-14

11

lização de programas de prevenção é uma forma eficaz de 
melhorar o conhecimento de crianças e adolescentes sobre 
substâncias psicoativas além de se mostrar eficaz na redu-
ção do uso dessas substâncias (Newton, Teesson, Vogl & 
Andrews, 2010).

coMunidades terapêuticas

As comunidades terapêuticas têm se tornado uma alter-
nativa para o tratamento do crack que parece exigir um tempo de 
internação prolongado em detrimento dos tratamentos existentes 
de desintoxicações hospitalares breves e quando comparados 
ao tratamento de outras substâncias psicoativas. Não obstante, o 
fechamento de leitos hospitalares a partir da reforma psiquiátrica 
contribuiu para popularizar no Brasil tal tratamento (Kessler & 
Pechansky, 2006). Em 1990 é fundada a FEBRACT (Federação 
Brasileira de Comunidades Terapêuticas) com intuito de regula-
mentar e fiscalizar as Comunidades Terapêuticas existentes no 
Brasil, integralizando o modelo de tratamento.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
em 2001, implantou decreto RDC número 101, que regulamenta 
algumas práticas dentro das comunidades terapêuticas. Pro-
vavelmente a mais controversa é a implantação de um corpo 
técnico, compostos por médicos, psicólogos e assistentes 
sociais. Isso contraria alguns dos preceitos básicos estabele-
cidos de que a comunidade é um local de ajuda mútua, entre 
pares. Ainda que controversa, tal medida se sustenta haja 
vista a grande incidência de transtornos mentais co-ocorrendo, 
necessitando muitas vezes de medicações psiquiátricas e de 
um olhar técnico sobre o problema (Perfas & Spross , 2007). 
Um estudo realizado por Dye, Ducharme, Johnson, Knudsen & 
Roman (2009)mostrou ser possível mudanças na estruturação 
e serviços de uma CT, sem, contudo, prejudicar a aderência 
dos usuários ao modelo proposto pelas CTs.

Sobre a eficácia do tratamento, estudos de folow-up em 
comunidades terapêuticas verificaram que pacientes desistentes 
apresentavam índices maiores de recaída e menor tempo de 
abstinência quando comparados a pacientes que completavam 
o programa (Fernandez-Montalvo, López-Goni, Illescas, Landa 
and Lorea, 2008). Pacientes que completavam o modelo de trata-
mento apresentavam declínio de comportamentos em atividades 
ilícitas, melhores índices de qualidade de vida e maior sucesso 
em parar com o uso de drogas ilícitas (Fernandez-Montalvo, 
López-Goni, Illescas, Landa and Lorea, 2008).

Adolescentes apresentam maiores chances de perma-
necer na CT se nos primeiros 30 dias obtiverem maior postura 
crítica em relação ao seu problema com o uso e maior apoio 
por parte de seus familiares ou rede de apoio (Edelen et al., 
2007). Adultos parecem, ao contrário, obter melhores chances 
de permanecer na CT por fatores intrínsecos da comunidade 
como, por exemplo, sensação de suporte e trocas de experi-
ência entre residentes do que por fatores pessoais (Mandell, 
Edelen, Wenzel, Dahl & Ebener, 2008).

Assim, quanto mais fiel a comunidade terapêutica se 
mantiver aos seus princípios gerais, tanto maior serão as chan-
ces de sucesso do tratamento. Um outro fator de sucesso no 
tratamento é trabalhar a maneira como o usuário é percebido 
pela comunidade. Quanto mais negativa for a percepção de 
seus pares e familiares, pior são as chances de sucesso no 
tratamento, uma vez que um alto nível de estigmatização, é 
preditor de pior prognóstico (Fernandez-Montalvo, López-Goni, 
Illescas, Landa and Lorea, 2008; Johnson , 2008).

DISCUSSÃO

A dependência de cocaína e crack tem sido alvo de 
muita atenção pela mídia e comunidade científica em geral. 
Paradoxalmente, o número de estudos investigando esta pro-
blemática tem sido pífio, não condizendo com o tamanho do 
problema de saúde pública que esta droga representa (Kessler 
& Pechansky, 2008).

Não há ainda um consenso sobre o melhor tratamento 
farmacológico para dependentes de cocaína e muito menos de 
crack. Os anticonvulsivantes, medicações amplamente prescritas 
para tratamento do crack não demonstraram eficácia significativa 
(Alvarez, Farré, Fonseca & Torrens, 2010). A reserpina, o cita-
lopram, o modafinil, o odansentron, e o topiramato tem obtido 
resultados promissores quando utilizados concomitante a terapia 
cognitivo-comportamental, mas principalmente com o MC. A me-
tamfetamina parece reduzir a fissura e o uso de cocaína mas seu 
potencial efeito de abuso não deve tornar seguro ou viável sua 
utilização em dependentes de crack. A despeito da escolha do 
fármaco para tratamento de dependência de cocaína e crack o 
que se tem visto é que um reforço no tratamento farmacológico se 
faz necessário quando o paciente não alcança a abstinência nas 
primeiras duas semanas. Quanto mais cedo houver a abstinência 
maior a probabilidade de manter essa abstinência em um prazo 
mais longo (Plebani, Kampman & Lynch, 2009).

Grande parte dos estudos farmacológicos sobre o 
tratamento do abuso e dependência de cocaína se utilizam 
do MC como potencializadores do tratamento farmacológico. 
O MC bastante utilizado nos Estados Unidos com eficácia 
comprovada na cessação em curto prazo (6 meses) do uso de 
cocaína e crack, tem obtido bons resultados em outros países 
(Shumacher et al., 2007). O sucesso do MC em longo prazo 
ainda não foi verificado embora resultados promissores tenham 
sido obtidos na utilização do MC em dependentes químicos 
abstinentes vinculados a um trabalho formal (DeFulio, Donlin, 
Wong & Silverman, 2009). A eficácia a longo prazo parece ser 
influenciada pela quantia de dinheiro ganho (diretamente em 
dinheiro, ou indiretamente através de vales): quanto maior o 
montante ganho tanto maiores as chances de abstinência após 
o termino do programa (Petry & Roll, 2011). O MC também pa-
rece apresentar melhores resultados em adultos jovens do que 
naqueles em meia-idade ou mais velhos (Weiss & Petry, 2011). 
No Brasil pouco se conhece sobre o emprego dessa estratégia 
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e nenhum estudo foi conduzido no sentido de comprovar a 
eficácia desse tratamento na cultura brasileira. Provavelmente 
as barreiras para aplicação do MC seja o custo com vales ou 
prêmios e a dificuldades dos clínicos em prescrever essa estra-
tégia pois estariam premiando o paciente por comportamentos 
que deveriam partir dele próprio (Mercer & Woody, 2007).

Uma alternativa terapêutica para o tratamento da de-
pendência de substâncias psicoativas tem sido a ACT, que 
tem apresentado resultados promissores para o tratamento da 
dependência química (Fukahori, Silveira & Costa, 2005; Gifford 
et al., 2004; Lunde & Nordhus, 2009). No entanto, muitos desses 
resultados são obtidos a partir de estudos de caso necessitan-
do maiores investigações para melhor avaliar a eficácia dessa 
terapia. Algumas críticas têm surgido quanto ao modelo da ACT, 
comparando sua filosofia e técnicas com a terapia holística e 
a terapia de Morita (Hofmann, 2008). Há uma necessidade 
de mais estudos que possam comparar o modelo, a técnica 
e a eficácia (Arch & Craske, 2008). Esta abordagem, que visa 
trabalhar emoções negativas presentes durante períodos de 
abstinência ou fissura (Stotts, Masuda & Wilson, 2009; Gifford 
et al., 2004) também pode reduzir o autoestigma presente nos 
dependentes químicos (Luoma, Kohlenberg, Hayes, Bunting 
& Rye, 2008).

A redução do autoestigma também pode ser verificado 
em pacientes que participam de Comunidades Terapêuticas. As 
CT no Brasil estão em crescimento e são alternativas a falta 
de leitos para dependentes químicos em hospitais gerais. Seu 
mecanismo de ação dá-se substancialmente pela interação e 
modelação entre pares, sendo que aqueles que completam o 
tratamento apresentam maiores chances de modificar com-
portamentos agressivos, de risco e uso de drogas (Fernandez-
-Montalvo, López-Goni, Illescas, Landa & Lorea, 2008). Ainda, é 
necessária uma maior fiscalização, como medida de assegurar 
que os preceitos das CT estejam mesmo sendo implementados, 
devido ao surgimento de tantas novas comunidades.

Por último, investimentos em programas de prevenção, 
atuando na prevenção primária e trabalhando com o intuito 
de evitar a experimentação e /ou o abuso de substâncias 
psicoativas, podem impedir a instalação da dependência (Bu-
chele, Coelho & Lindner, 2009). Esses programas precisam 
ser pensando não como medidas emergenciais, cuidando-se 
o sensacionalismo presente na mídia e na chamada “epidemia” 
do crack (Ronzani et al., 2009); mas sim, devem abordar multi-
disciplinarmente o jovem, familiares e pares, trabalhando com 
intuito de evitar ou postergar a chamada porta de entrada de 
drogas ilícitas, principalmente, o álcool e o tabaco, amplamente 
utilizadas por jovens. Os programas de prevenção para maior 
eficácia devem ser baseados em modelos já existentes que 
apresentaram resultados efetivos, com o cuidado de se adequar 
a cultura da população foco do programa. Universalizar um 
programa pode trazer mais prejuízos que benefícios, desper-
tando o interesse do jovem por determinada droga ao invés de 

afastá-lo (Winters, Fawkes, Fahnhorst, Botzet & August, 2007; 
Kumpfer, Smith & Summerhays, 2008; Sloboda et al., 2009). 
As pesquisas acerca da eficácia de programas de prevenção 
devem obedecer a determinados constructos de maneira a 
tornar transparente, conciso e universalizar os dados positivos 
obtidos (Holder, 2010).

CONCLUSÃO

Não há ainda uma terapêutica de excelência, nem 
medicamentosa e nem tampouco psicoterápica. Uma alter-
nativa que se mostra eficaz, quando bem empregada, é o 
investimento em prevenção primária ao uso de substâncias 
psicoativas. Embora individualmente essas abordagens não 
demonstrem superioridade significativa quando comparadas 
aos tratamentos tradicionais, se utilizadas concomitantemente 
a esses modelos, parecem potencializar o tratamento da de-
pendência do crack.

O Brasil se beneficia de estudos norte-americanos, 
empregando terapêuticas que se mostram eficazes nos EUA. 
Contudo, o crack deixou, na década de 90, de ser o foco de 
pesquisas com a entrada de outras drogas no mercado ame-
ricano (Kessler F, Pechansky, 2008). Faz-se necessário um 
maior investimento e incentivo em pesquisas no Brasil tanto 
para validar e aprimorar terapias já existentes quanto para 
formular alternativas terapêuticas mais eficazes no tratamento 
da dependência do crack.
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