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RESUMO 

 

VERNAGLIA, Taís Veronica Cardoso. Os sentidos do acesso ao tratamento de mulheres 

usuárias de crack: o que pensam mulheres e profissionais de um serviço de atenção 

psicossocial. Rio de Janeiro, 2019. Tese (Doutorado em Saúde Mental e Psiquiatria) - 

Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019  

 

Trata-se de uma proposta esquemática de um fluxograma de acesso ao tratamento para 

mulheres usuárias de crack, fruto da tese de doutorado: “Os sentidos do acesso ao 

tratamento de mulheres usuárias de crack: o que pensam mulheres e profissionais de um 

serviço de atenção psicossocial”.  Sabe-se que o uso de drogas afeta a sociedade 

mundialmente e constitui um grave problema de saúde pública (UNODC, 2017). Em 

relação ao uso do crack, embora a maior parte dos usuários seja do sexo masculino, a 

vulnerabilidade feminina tem se mostrado um importante fator de análise. As mulheres 

usuárias de crack são menos escolarizadas, estão mais desempregadas, possuem menos 

pessoas com as quais podem contar e grave situação de pobreza e dependência econômica 

(SHANNON et al., 2008; PALAMAR et al., 2017; UNODC, 2014; CARLINI, 2005; 

MALTA, 2008; PALAMAR et al., 2015; WALLS; BELL, 2011;VERNAGLIA et al., 

2017). Todavia, a busca pelo tratamento só aparece nos casos de graves agressões e 

overdoses que geram hospitalização ou quando há uma intervenção jurídica (SELEGHIM 

et al., 2011; CHAVEZ et al., 2011; PEDROSO; KESSLER; PECHANSKY, 2013). Por 

esses motivos, o objetivo principal do estudo foi identificar e descrever os sentidos do 

acesso ao tratamento das usuárias de crack no serviço de saúde, analisando a perspectiva 

das usuárias e dos profissionais. Trata-se de uma pesquisa empírica de campo cuja 

principal estratégia foi o método qualitativo por meio da observação participante e a 

realização de entrevistas semiestruturadas junto as mulheres e aos profissionais. Um total 

de 54 visitas foram realizadas durante o período de fevereiro a agosto de 2016 em um 

CAPSad situado na cidade do Rio de Janeiro. A partir do material coletado foram 

construídos temas, subtemas e categorias com o auxílio de um software de gerenciamento 

de dados qualitativos – o NVivo e foi realizada a análise temática (MINAYO, 1994; 

2014). O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa (CAAE: 

51280515.7.0000.5263; Parecer: 1.526.402). Existem três motivos que levaram as 

mulheres usuárias de crack a acessaram o CAPSad III, a saber: a demanda por tratamento 

de um corpo adoecido e estigmatizado; a demanda por medicação visando conter e lidar 



com o abuso do crack; a demanda por acolhimento noturno como medida de proteção. 

Segundo os profissionais entrevistados, os sentidos do acesso ao tratamento baseiam-se: 

o que as mulheres vão buscar; o que o CAPS precisa oferecer; e o que facilitaria o acesso 

ao tratamento. Para eles, as mulheres vão buscar ajuda porque possuem laços familiares 

rompidos, precisam de ajuda social devido seu contexto de vulnerabilidade e buscam um 

tratamento direcionado ao seu corpo em falência. Assim, eles ofertam um cuidado 

baseado no acolhimento, vínculo e a medicação como ferramenta de barganha. Por fim, 

os profissionais afirmam que os facilitadores do acesso ao tratamento incluem: um 

trabalho desburocratizado e flexível, uma revisão da proposta de grupo e o trabalho na 

rua. A partir desses achados podemos afirmar que o corpo foi um importante mediador 

do acesso ao tratamento. Todavia, o estigma não foi reconhecido pelos profissionais como 

um fator motivador deste acesso. Foi evidente que as mulheres usuárias de crack tinham 

uma expectativa clara de abrigamento e medicalização. Em contrapartida, para os 

profissionais, a medicação foi um instrumento de barganha e, alguns, discordaram que 

esta deveria ser um elemento utilizado no acesso ao tratamento. Percebe-se que o 

acolhimento noturno se constitui como medida de suporte, proteção e esconderijo das 

ruas. É preciso considerar que o trabalho na rua é uma ferramenta valiosa de acesso ao 

tratamento para as mulheres usuárias de crack, do ponto de vista dos profissionais. No 

entanto, foi evidente a dificuldade de eles realizarem seu trabalho fora do CAPS. Por fim, 

O CAPSad precisa estar preparado para lidar de forma imediata com as consequências 

dos corpos falidos e as diferentes situações de vulnerabilidade das mulheres usuárias 

provocados pela dinâmica de abuso do crack. Outras pesquisas devem ser conduzidas 

sobre o acesso das mulheres aos serviços sociais e de saúde nas cenas de uso do crack. 

Também, é preciso promover espaços de discussão sobre as especificidades do acesso ao 

tratamento diferenciado para homens e mulheres usuários de crack. 
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Fonte: Peinado (2007)  

  

 

 

 

 



 

Proposta esquemática sobre o processo de acesso ao tratamento na perspectiva das 

mulheres usuárias de crack. É importante ressaltar que a referida síntese não foi testada 

em campo. 

 
Fluxograma 1 O processo de acesso ao tratamento na perspectiva das mulheres usuárias de crack 

 
  



Proposta esquemática sobre o processo de acesso ao tratamento na perspectiva dos 

profissionais usuários de crack. É importante ressaltar que a referida síntese não foi 

testada em campo. 

 

 
 
 

Fluxograma 2 O processo de acesso ao tratamento na perspectiva dos profissionais 
 


