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Apresentação 

Do mesmo modo que alguns estudos apontam e/ou colocam as mulheres toxicômanas 

como um subgrupo específico, aqui objetivamos refletir a especificidade da relação da mulher 

com as substâncias psicoativas. O termo mulher, nesse contexto, se refere à mulher biológica 

identificada com o gênero feminino, ou seja: a mulher cisgênero,1 considerando que em nossa 

pesquisa não encontramos mulheres transgêneros.2 

A pesquisa realizada, então, teve como principal objetivo detectar e analisar as 

peculiaridades da dependência química feminina a partir das falas coletadas através de 

entrevistas semiestruturadas e histórias de vida junto a 12 mulheres dependentes químicas em 

tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad), localizado 

na cidade de Campina Grande – PB. Para detectarmos quais os riscos, perdas e situações de 

perigo estavam estreitamente vinculados ao uso, abuso e dependência de substâncias 

psicoativas, solicitamos às mulheres entrevistadas que relatassem acontecimentos negativos 

ocorridos em suas vidas causados pelo uso de drogas.  

Diante das informações coletadas na pesquisa, para a construção deste texto 

realizamos um recorte específico para as reflexões, considerando aspectos relacionados aos 

riscos de complicações físicas decorrentes do consumo de substâncias psicoativas por 

mulheres usuárias e/ou dependentes de drogas, especificamente do crack. O crack apareceu 

como a droga mais perniciosa à saúde física e mental, provocando emagrecimento, problemas 

pulmonares, insônia, tentativas de suicídio, possibilidade de overdose etc. Também 

apresentamos aqui uma relação entre os malefícios do uso do crack culminando numa 

‘desvaidade’ e ‘decaimento’ dos corpos, visto que a dependência química pode provocar o 

                                                           
1 Em estudos de gênero, cissexual ou cisgênero são denominações usadas para se referir às pessoas cujo gênero é 
o mesmo que o designado em seu nascimento, ou seja: ocorre uma concordância entre a identidade de gênero e o 
sexo biológico de um indivíduo e o seu comportamento ou papel considerado socialmente aceito para esse sexo. 
Assim, politicamente essa pessoa é vista como “alinhada” dentro de seu corpo e de seu gênero.  
2 Transgênero é um conceito que abarca as pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi 
determinado no momento de seu nascimento, ou seja: a expressão de gênero e/ou identidade de gênero de um 
indivíduo é diferente daquelas atribuídas ao gênero designado no nascimento.  
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‘amortecimento’ do cuidado de si, interferindo na autoestima dessas mulheres 

toxicodependentes.  

 

Breve exposto sobre a toxicodependência em mulheres 

O uso de substâncias psicoativas não é um fenômeno contemporâneo, visto que, por 

ser tão antigo quanto à própria humanidade, é um fenômeno universal. Na história da 

humanidade, consideramos pouco verossímil que o uso, abuso e dependência de drogas 

estivessem limitados apenas ao público masculino. É certo que pesquisas e/ou o estudo 

sistemático com mulheres toxicômanas ocorreu nos últimos cinquenta anos e as abordagens 

que atendam às necessidades desse subgrupo há uns vinte anos. (GOMES, 2010, p. 19) 

 

A escassez de pesquisas com esse subgrupo foi identificada, a partir das 
reivindicações dos movimentos feministas americanos pela criação de 
programas terapêuticos mais adequados e sensíveis às prioridades femininas, 
nos anos de 1980. Como exemplo, no período entre 1970 e 1984, em estudos 
sobre alcoolismo, somente 8% dos sujeitos estudados eram mulheres e entre 
1984 e 1989 somente 25 estudos sobre dependência relatavam diferenças 
entre os sexos. (BRASILIANO & HOCHGRAF, 2006, apud GOMES, 2010, 
p. 19)  

 

É sabido que, apesar do consumo de drogas por mulheres vir aumentando nos últimos 

anos, dados levantados por diferentes instituições de pesquisa sobre drogas demonstram o 

predomínio do sexo masculino no uso e dependência da maioria das substâncias psicoativas, 

com exceção para os benzodiazepínicos, analgésicos (opiáceos), estimulantes e orexígenos 

(medicamentos utilizados para estimular o apetite), ocorrendo uma predominância de uso 

entre as mulheres em relação aos homens, cerca de duas a três vezes mais, em todas as faixas 

etárias. Essa suposta menor predominância na dependência de substâncias psicoativas entre 

mulheres pode ser considerada um dos motivos apontados para essa ausência de pesquisas 

sobre o uso de drogas e/ou a toxicodependência entre mulheres. (GOMES, 2010) 

Vários estudos publicados indicam que realmente a prevalência é ainda 

predominantemente masculina. No Brasil, por exemplo, no II Levantamento Domiciliar 

realizado em 2005, detectou-se uma predominância masculina para a dependência de bebidas 

alcoólicas numa proporção de 19,5%, e entre as mulheres de 6,9%. Portanto, destacam-se as 

diferenças na prevalência de acordo com a faixa etária. (GOMES, 2010) 
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Na faixa etária entre 12 e 17 anos, encontrou-se a proporção de 7,3% em 
homens e 6,0% em mulheres. Em outras faixas etárias, essa diferença muda 
significativamente, entre 18 e 24 anos a proporção é de 27,4% em homens 
para 12,1% em mulheres. Entre 25 e 34 anos, encontrou-se uma proporção 
de 23,2% em homens para 7,7% em mulheres. Nessas faixas etárias, a 
diferença permanece entre 15,3% a 15,5%. Porém, na idade acima de 35 
anos, a diferença reduz significativamente, com 10,4% em homens e 5,4% 
em mulheres (CARLINI et al., 2006, apud GOMES, 2010, p. 19)  

 

Consideramos que, se os dados do II Levantamento forem comparados aos dados do I 

Levantamento Domiciliar realizado no ano de 2001, é perceptível um aumento da prevalência 

de consumo em mulheres para substâncias psicoativas, como o álcool, tabaco, cannabis sativa, 

cocaína, crack, solventes, estimulantes, benzodiazepínicos, esteroides e barbitúricos. Para 

Gomes (2010), a prevalência inferior de mulheres dependentes químicas em relação aos 

homens usada como justificativa para a inexistência de pesquisas na área não é argumento 

suficiente. Nesse contexto, alguns autores colocam o estigma social sofrido por esse subgrupo 

como provocador da falta de pesquisas na referida área. 

 

Historicamente, os padrões de uso de substâncias entre as mulheres têm 
variado e a interpretação social deles também, o que provoca impacto não 
somente nas atitudes frente ao uso feminino quanto na disponibilização de 
programas e na resposta ao tratamento. (HOCHGRAF & BRASILIANO, 
2006, apud GOMES, 2010, p. 20)  

 

Certamente, conferindo informações e dados de pesquisas recentes, ocorre o aumento 

do consumo de substâncias psicoativas em mulheres e, inclusive, para algumas substâncias, 

como apontamos, o consumo é mais elevado do que o dos homens. De acordo com Anthes 

(2010), recentes estudos pelo National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), nos 

Estados Unidos, trouxe como dados uma inversão das tendências ao uso de drogas 

predominantes no passado, ou seja: adolescentes mulheres estão agora experimentando 

maconha, álcool e cigarros em taxas significadamente mais elevadas que os garotos. Tal 

estudo apontou que o consumo geral de drogas ilícitas entre as moças aumentou em torno de 

6% nos anos de 2007 e 2008, enquanto o índice para os jovens do sexo masculino, ao 

contrário, caiu cerca de 10%. 

Esse aumento pode está estreitamente relacionado à maior aproximação dos papéis 

sociais de homens e mulheres. Porém, existe uma dificuldade no estudo das diferenças de 

gênero em relação ao assunto das dependências, principalmente no que diz respeito à 
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atribuição de motivos para as diferenças percebidas, como, por exemplo, no desenvolvimento 

mais rápido das complicações surgidas do consumo de álcool. (GOMES, 2010) 

Uma literatura cada vez mais sólida sobre a dependência química do sexo feminino 

verifica que as mulheres apresentam características bastante específicas. Roig (1999) lembra 

que existem diferenças inegáveis entre as mulheres e os homens, como tamanho corporal, as 

diferenças endocrinológicas, ciclo menstrual etc., que são fatores condicionantes no uso e 

efeito das substâncias psicoativas. 

Mulheres apontam mais problemas emocionais e/ou intrapsíquicos, como depressão, 

baixa autoestima, irritabilidade e dificuldade em prever os próprios sentimentos e os homens 

referem-se, frequentemente, a problemas externos, como dificuldades profissionais, 

financeiras, criminais e direção perigosa no trânsito. (HOCHGRAF, 2001) 

Diante da aceleração dos estudos sobre as diferenças entre os gêneros, pesquisadores 

descobriram indícios de que mulheres podem realmente ser mais predispostas ao abuso e à 

dependência de substâncias psicoativas do que os homens. Algumas pesquisas concluíram que 

as mulheres passam de forma mais acelerada para o consumo de substâncias mais potentes e 

têm maior facilidade de sucumbir aos danos tanto sociais quanto físicos e psicológicos. 

Brasiliano e Hochgraf (2006) dizem que é imprescindível mudar o foco das pesquisas, 

no sentido de que os estudos devem dirigir-se mais para o conhecimento das diferenças entre 

as mulheres (e suas peculiaridades) do que para a comparação de suas características com as 

dos homens, visto que as mulheres toxicômanas provavelmente não formam um grupo 

homogêneo, sugerindo “que perfis específicos podem estar relacionados a respostas diferentes 

ao tratamento”. (p. 135) 

 

Esses fatores somados à escassez de pesquisas com as mulheres dependentes 
tiveram como principal consequência à generalização, às vezes indevida, de 
resultados de pesquisa obtidos com homens para elas [...]. O mesmo ocorreu 
com os programas de tratamento, que desenhados a partir das necessidades 
masculinas, foram aplicados às mulheres, com pouca consideração por 
quaisquer diferenças de sexo, sejam elas fisiológicas, psicológicas ou 
sociais. (BRASILIANO, 2005, p. 02) 

 

Gomes (2010) informa que, nas últimas duas décadas, concentrando-se mais para a 

busca de conhecimento das diferenças entre as mulheres do que a comparação de suas 

características com as dos homens, algumas pesquisas comparativas apresentam tanto as 

especificidades quanto as diferenças de tratamento entre homens e mulheres 
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toxicodependentes. As pesquisas envolvendo as especificidades e diferenças entre homens e 

mulheres são imprescindíveis, tendo em vista que a mínima e quase insignificante 

participação das mulheres nas pesquisas teve como consequência um destaque no padrão de 

uso masculino, criando-se um viés, visto que o padrão masculino é considerado a norma. 

(BRASILIANO & HOCHGRAF, 2006) 

Entre as especificidades, citamos inicialmente algumas barreiras para a 
busca de tratamento e que estão relacionadas ao papel de esposa e mãe 
esperado pela sociedade: vergonha e culpa por seu comportamento adicto; o 
medo de perder a guarda dos filhos, ao assumirem a dependência; a 
dificuldade em encontrar uma infraestrutura adequada como creches para os 
cuidados com os filhos no período de tratamento; o temor do julgamento nas 
situações de uso durante a gravidez, principalmente por um receio da política 
de considerar como crime passível de detenção [...] (GOMES, 2010, p. 20-
21) 

 

Por fim, consideramos que há evidências significativas de que o consumo de drogas 

envolve uma multiplicidade de elementos relacionados à pessoa usuária, ao contexto social e 

cultural no qual o indivíduo está inserido e consome drogas e, também, à substância em si. A 

relação entre esses elementos é bastante abrangente e o desequilíbrio entre eles pode produzir 

um estado de dependência. “Desta forma, uma pessoa pode apenas experimentar de uma ou 

várias drogas e não mais usá-las ou só usá-las esporadicamente de forma social, ou ainda 

tornar-se usuária compulsiva de uma ou mais”. (OLIVEIRA & PAIVA, 2007, p. 628) 

Elaborar uma relação entre a perspectiva de gênero e os significados sociais, no caso 

específico do uso de substâncias psicoativas, implica em pensar na percepção da natureza 

humana, que não ocorre, certamente, apenas por uma determinação biológica, mas, 

principalmente, por uma construção sociocultural e histórica. Ao analisarmos a relação entre 

gênero, drogas e cultura é possível detectarmos algumas especificidades das significações 

sociais existentes para explicar os variados padrões de uso de substâncias psicoativas entre os 

sexos, que podem ser apresentadas como: relações hierárquicas de poder, exibição e 

exposição a situações de risco, sexualidade e responsabilidades sociais. 

 

Perfil das usuárias entrevistadas 

Das 12 mulheres entrevistadas, quanto à faixa etária, 01 está entre 21-25 anos; 02 entre 

26-30; 03 na faixa etária entre 31-35; 01 entre 36-40; 02 entre 41-45; 02 entre 46-50; e 01 

entre 51-55 anos. Em relação ao grau de instrução, 03 são analfabetas; 01 é alfabetizada, mas 

não soube informar seu grau de instrução; 03 possuem o ensino fundamental I completo; 01 
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tem o ensino fundamental II incompleto; 01 o ensino fundamental completo; 01 possui o 

ensino médio incompleto; 01 ensino médio completo; e 01 cursa faculdade (curso superior).  

Quanto a atual ocupação de trabalho, 05 delas estão desempregadas; 02 são 

autônomas, sendo que 01 trabalha vendendo verduras e legumes numa feira de rua e a outra 

vende “o que aparece”; 01, por ser viúva, é pensionista e está desempregada; 01 trabalha 

como empregada doméstica diarista; 01 trabalha como cozinheira e serviços gerais; 01 como 

secretária, exatamente a única que possui o ensino médio completo; 01 se prostitui; 01 recebe 

auxílio doença. Verificamos que as 05 mulheres desempregadas, incluindo a que é 

pensionista, possuem como ocupação o trabalho de empregada doméstica e/ou diarista, 

operadora de caixa em supermercado, balconista de panificadora, e outra o trabalho de 

pespontar calçados. Apenas uma das mulheres desempregada não falou claramente em qual 

atividade trabalhava, visto que na entrevista ela indicou como trabalho desenvolvido 

anteriormente o de traficante de drogas.  

Em relação ao estado civil, 05 são solteiras (sendo que duas solteiras estão namorando 

mulheres; uma de identifica como lésbica e outra como bissexual. Uma terceira mulher 

solteira também informou que é lésbica, mas não tem namorada. Nenhuma das três teve 

filhos/as. Das solteiras que se identificaram como heterossexuais, 01 tem filhos e a outra não); 

05 são casadas ou têm companheiro; 01 é viúva; e outra não desejou informar (a que informou 

que desenvolve atividade prostitucional). Todas essas 07 mulheres informaram que têm 

filhos/as. Ocorreram 02 casos de marido/companheiro estarem presos por tráfico de drogas.  

Finalmente, quanto aos tipos de drogas usados por essas mulheres e que ocasionaram 

dependência química devido ao uso e abuso frequente, 05 são usuárias de múltiplas drogas; 05 

são dependentes apenas de bebidas alcoólicas; 01 de cannabis sativa (maconha); e 01 de 

crack. Em relação ao uso e dependência de múltiplas drogas, verificamos que elas usam, no 

mínimo, três tipos de drogas, sendo que no caso de 04 mulheres o crack aparece como a droga 

mais prejudicial. Apenas uma dependente de múltiplas drogas informou que nunca 

experimentou o crack. No caso dela é usuária e dependente química de cannabis sativa, tabaco 

e bebidas alcoólicas. No contexto do uso de múltiplas drogas, verificamos, então, que o crack 

foi apontado por 04 usuárias; a cannabis sativa 02 vezes; o uso de tabaco 04 vezes; o álcool 

02 vezes; a cocaína 02 vezes; a cola de sapateiro e o ecstasy, uma vez, cada um. 

Foi percebido, então, que as mulheres entrevistadas pertencem, em sua maioria, à 

classe social de baixa renda, 05 delas estão desempregadas, e as que trabalham desenvolvem 
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atividades, geralmente, que não necessitam de qualificação profissional e, por isso, recebem 

baixos salários. As que estão desempregadas também têm como ocupação profissional 

atividades que não precisam de qualificação profissional, como operadora de caixa, balconista 

de panificadora etc. 

 

O corpo e a alma “destruídos”: uso de crack, descuido com a vida e a saúde e a 

‘desvaidade’ dos corpos 

O crack é considerado uma droga estimulante do sistema nervoso central com elevado 

potencial de dependência mesmo com pouco uso.  

 

Apesar de não figurar nos dados estatísticos brasileiros entre as drogas 
ilícitas mais consumidas (0,7% da população fez uso na vida), merece 
atenção por causa dos riscos associados ao padrão de uso compulsivo. É 
frequente o envolvimento em atividades violentas e ilícitas como roubos, 
assaltos e tráfico e atividades sexuais de risco para obtenção de dinheiro ou 
droga, causando problemas sociais e de saúde pública. (RIBEIRO; 
SANCHEZ; NAPPO, 2010, p. 211) 

 

Percebe-se que a conduta de vida acolhida pelos usuários de crack, geralmente 

desregrada e caracterizada por atividades ilícitas, deixa-os quase que totalmente vulneráveis a 

mortes por causas externas. “Ribeiro et al., em estudo de follow-up de cinco anos com 

usuários de crack, mostraram que 18% da amostra faleceram no período” (RIBEIRO; 

SANCHEZ; NAPPO, 2010, p. 211), um número sete vezes maior que a mortalidade geral na 

cidade de São Paulo na mesma época. Desse número, 56,6% das mortes foram homicídios. 

Mesmo diante de uma infinidade de adversidades e riscos, há provas de que alguns 

toxicodependentes de crack conseguem, de algum modo, manterem-se vivos e aptos no uso de 

crack por vários anos. “Como exemplo, em continuação por mais sete anos de seguimento do 

mesmo follow-up apresentado anteriormente [...], foi visto que as mortes declinaram 

consideravelmente – apenas duas mortes no período” (RIBEIRO; SANCHEZ; NAPPO, 2010, 

p. 211). Os dados comprovam que ocorre uma estabilização nas mortes com o correr do 

tempo, realidade possível, talvez, pelo aprendizado por parte do usuário de crack de 

determinadas estratégias de proteção. Percebe-se, então, alguma adaptação do usuário à 

cultura do crack. 

Constamos que as mulheres dependentes de crack apresentaram um número maior de 

episódios ocorridos em sua vida caracterizados por violência, dívidas e até morte acidental. A 
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entrevistada 063 relata que a violência, principalmente na “bocada”, é um dos principais riscos 

do uso do crack, tornando-se mais intenso quando as normas locais do tráfico não são 

cumpridas. Assim, não honrar dívidas com os traficantes pode ser visto como o mais 

importante e perigoso risco, pois uma das consequências pode ser, inclusive, a morte do/a 

devedor/a. 

Relatando sobre situações acontecidas relacionadas ao uso do crack, a entrevistada 06 

“confessou” que presenciou a morte acidental de uma amiga, que teve o seu primeiro 

companheiro assassinado enquanto estava dormindo por causa do tráfico de drogas, e o último 

estava preso também por envolvimento de tráfico de drogas. Ela mesma tinha sido condenada 

à prisão por duas vezes e na época que foi entrevistada estava em regime prisional semiaberto 

e tinha enquanto determinação judicial realizar tratamento no Caps ad.  

E a coisa que aconteceu na minha vida, assim, que me deixou..., me deixou mal 
mesmo, foi quando o pai dos meus filhos, o pai dos mais velhos, quando ele estava 
vivo a gente tudo drogado, não no crack, mais tinha usado crack antes de acontecer e 
brincando com um revólver e acabou matando uma colega minha e dentro da casa 
dele, a gente sem poder ajudar, que bateu no olho dela o tiro, ela morreu na hora, e não 
podemos dá socorro a ela. A gente apenas colocou ela na calçada e saiu pulando o 
muro pra não ser preso. E aquilo me deixou muito transtornada. Ele começou primeiro 
brincando com o revólver, depois eu comecei, aí ela também pegou o revólver... [...] 
É, ninguém ia acreditar que foi acidente [...] Pronto, a gente teve que deixar o corpo 
dela lá na calçada, sem poder dá nem um socorro e saiu... Pra casa de novo limpou lá o 
sangue e saiu pulando os muro. (06) 

 

Duas mulheres (06 e 10) informaram que se prostituíam para comprar crack, sendo 

que uma delas (06), no momento da entrevista, tinha abandonado a atividade prostitucional. 

As duas, e outras três entrevistadas, informaram que costumavam fazer sexo sem proteção. 

 

Às vezes era, às vezes usava camisinha, tinha vezes que nem usar a pessoa usava. Com 
certeza quando a pessoa tá afim de fumar, nem isso a pessoa lembra. Mas, eu fiz os 
meus exames, ainda peguei aquela doença que é no sangue, que eu tava mais grávida, 
quando eu fui fazer pré-natal. Peguei sífilis, quando eu fui fazer pré-natal aí deu nos 
exames que eu tava com sífilis, passou pra minha criança também, por bebê, mas ele 
ficou em tratamento e graças a Deus ficou bom. E eu tomei umas injeção. (06) 

 
Já. Já, tive relação sexual de risco, sem proteção, porque a pessoa quando está 
drogada, né, quando sai com homem, não..., não..., naquela hora não liga de proteção. 
Aí caso..., contato, né, doença..., e não ter solução. (11) 

 

                                                           
3 As mulheres são identificadas aqui por um número, de 01 a 12, totalizando o número de entrevistadas. 
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Especificamente, quando se trata da população feminina, no mundo das drogas estudos 

apontam que geralmente as mulheres apresentam uma tendência a valer-se do corpo usando-o 

como moeda de troca, um modo de negociação onde ocorre troca de sexo por droga. Os riscos 

decorrentes da fissura do crack aparecem, nesse sentido, na busca muitas vezes desesperada 

por recursos para a compra da referida droga. No nosso caso específico, as depoentes não 

chegaram a fazer sexo em troca de drogas, mas se prostituíam em troca de dinheiro, que seria 

usado, posteriormente, para a compra de drogas. A prostituição aparece aqui, portanto, como 

um importante meio de obtenção de recursos entre as mulheres toxicodependentes.  

 

A relação entre drogas e prostituição não é um fenômeno recente, porém 
estudos realizados sobre esta problemática mostram que não é o uso de 
drogas que leva à prostituição, mas, uma vez iniciada esta prática, as 
mulheres procuram na droga um apoio, construindo assim um ciclo vicioso, 
onde uma situação concorre para a manutenção da outra. (OLIVEIRA & 
PAIVA, 2007, p. 630) 

 

Para as citadas autoras, os riscos da atividade prostitucional, quando não se faz uso de 

sexo seguro, podem culminar em uma gestação indesejada e a consequente tentativa de 

aborto, e/ou numa contaminação por doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS. A 

urgência pelo consumo da droga sobrepõe-se aos cuidados que deveriam ser mantidos. 

 

A resistência de muitos toxicômanos em não praticar sexo seguro pode ser 
explicada pela escassez ou ausência de preocupação com o outro, presente 
na personalidade do toxicômano, o qual procura priorizar o autoerotismo no 
contato com o próprio corpo [...]. A verdade é que a não adoção do sexo 
seguro pelas usuárias de drogas, assim como a parceria com homens 
usuários de drogas, aumenta a vulnerabilidade das mulheres à infecção pelo 
HIV. (OLIVEIRA & PAIVA, 2007, p. 629-630) 

 

Mulheres usuárias e dependentes químicas também apresentam riscos de complicações 

físicas decorrentes do consumo de substâncias psicoativas. O crack também apareceu como a 

droga mais perniciosa à saúde física e mental, provocando emagrecimento, insônia e 

possibilidade de overdose. 

 

De vez em quando aparece umas tosse em mim, eu creio que foi quando eu passei a 
fumar o crack na lata, a pessoa passa a ingerir o crack em cima das cinzas, né? Porque 
o crack a pessoa bota em cima das cinza e isso tudo vai pro pulmão [...] Mas eu tusso 
muito quando eu tô deitada, dormindo, de madrugada. Mas até um tempo desse eu 
tava tossindo, quando eu vinha escarrar vinha aquela parte preta, da cinza. (06) 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



10 

 

 
Emagreci muito por causa do crack. Ahhhhhh, furúnculos, porque meu metabolismo 
quando abaixa aparece. E também tosse. A gente chama tosse de viciado. Que é uma 
tosse que não é de gripe, não é de nada. É só porque a fumaça quente queima os seus 
pulmões, então tá lá. Mas já teve fez de eu usar e eu dizer quero mais não que eu tô 
febre, passando mal, por causa disso. De quase ter overdose. De usar e passar mal, a 
pressão baixar, porque não tava se alimentando direito. E quando a gente usa, mesmo 
com fome, a gente não consegue comer. Trava, então ficava usando mais e acabava 
passando mal. (07) 

 

Para a usuária de crack, o problema orgânico mais comumente relatado foi falta de 

apetite e emagrecimento intenso. O rápido e excessivo emagrecimento é causado, 

principalmente, pelo desaparecimento do apetite, pela excitação psicomotora e as excessivas 

caminhadas na procura por crack nos momentos de fissura. Acontecem, também, episódios 

graves de insônia, quando a toxicodependente emenda o dia com a noite por longos períodos. 

 

A insônia ocorre por duas vias simultâneas: pelo efeito excitatório da droga e 
pelo desejo de usar mais, que repercute na busca contínua da droga. Cabe 
destacar que tanto o emagrecimento intenso quanto a insônia, apesar de 
repercutirem como complicações físicas decorrentes do uso do crack, estão 
intimamente ligados aos efeitos psíquicos justificados pela farmacologia 
excitatória da droga. (RIBEIRO; SANCHEZ; NAPPO, 2010, p. 213) 

 

Também percebemos, nas falas das depoentes, uma conexão entre os malefícios da 

drogadição culminando numa desvaidade e/ou falta de cuidado com seus corpos. A 

dependência química provoca o “amortecimento” do cuidado de si, interferindo na autoestima 

dessas mulheres toxicodependentes. Abaixo a fala de três usuárias de crack: 

 

Virei esqueleto. Fiquei com os olho roxo, os dente feio, como se fosse cair, mole, sei 
lá... Fiquei feia, feia, muito feia de verdade. Parecia era pesadelo, que eu queria sair do 
crack, mas não conseguia. Ele mandava em mim. O dinheiro era só pra comprar a 
pedra. Não me importava de deixava de comprar um sabonete, algo de limpeza pra eu, 
que eu nem comprava comida. Não comia quase nada durante dias. Aí, desse jeito, 
virei esqueleto. (03) 

 
Fiquei sim, dá logo um desgosto (da magreza). Eu me olhava no espelho, quando eu ia 
vestir uma roupa, quando eu ia vestir uma roupa, as roupas tudo folgada, me olhava no 
espelho, e me dava um desgosto. Começava a chorar, olhava pra um lado, olhava pro 
outro, colocava outra roupa, botava roupas e roupas, que nem eu andava, tudo folgada. 
Me olhava no espelho, não era aquela mesma pessoa. E eu quando eu comecei a usar o 
crack, arriscava ir do dia pra noite. Já fico..., se eu usar hoje amanhã eu já me sinto 
diferente, já me sinto mais magra, acabada. (06) 
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Porque, teve uma vez que eu me olhei no espelho, que eu tava parecendo aquele povo 
da África, de tão magra. Eu tava com olheiras, meus olhos fundo. Eu tava acabada, 
por causa do crack, mas eu não ligava. A gente não liga se vai passar três dias sem 
tomar banho, sem comer, se vai ficar sujo, a gente só se preocupa em usar, era isso, a 
vida da gente legislava era em torno do crack. Ele era o Deus que tava ali e o resto que 
se danasse. Quando, claro, a gente parava de usar e ia dormir e o efeito passava, ainda 
vinha aquela angústia, aquele choque de realidade. Que fazia eu me sentir mal. Aí eu 
usava crack pra poder me sentir melhor. E ficava meio nesse círculo vicioso. Era meio 
depressão, quando alguém tá com muita depressão, a primeira coisa ela deixa os 
cuidados físicos de lado. Higiênicos, de escovar dentes, de tomar banho... E com crack 
é um pouco pior. (07) 

 

Percebe-se, nos depoimentos acima, sentimentos de vazio, de falta de perspectiva de 

futuro, de confiança em si mesma, tudo isso gera angústia, vontade de suicídio, de “deixar de 

existir”. Para Gomes (2010), a não possibilidade de refletir, entender e “suportar” esse vazio 

está relacionado ao consumo da substância. “Mas, após o efeito da droga, elas se deparavam 

com a culpa e com o sofrimento” (p. 28). Em relação ao risco da overdose seguido de morte, 

apenas as usuárias de crack relataram já terem visto ou ouvido falar sobre o assunto, deixando 

bastante evidente que sentem medo de ocorrer esse tipo de complicação que poderá levá-las à 

morte. 

Na fala de duas depoentes (06 e 10) usuárias de crack, questões relacionadas à polícia 

revelaram estreita relação com o tráfico. A entrevistada 06 foi presa duas vezes por portar 

consigo quantidade de pedras de crack no momento da abordagem policial. Ambas 

enfatizaram que o medo maior quando foram abordadas pela polícia era de serem obrigadas a 

delatar o local onde foi feita a compra de drogas ou onde elas pegaram para comercializar.  

Bergeron (2012) considera que um número importante de estudos concluiu que a 

relação entre droga e delinquência está estreitamente estabelecida de um ponto de vista 

estatístico, visto que muitos delinquentes também seriam usuários regulares ou 

toxicodependentes de drogas ilícitas.  

 

Para o toxicodependente, se existe alguma probabilidade, ainda que remota, 
de as consequências de seus atos não tocarem o limite da vida, ele lida com o 
risco arriscando, e só a posteriori, quando as consequências atingem 
repercussões no meio envolvente e em si próprio (em seu corpo), é que ele se 
parece permitir o espaço de pensar e tomar a atitude de parar ou querer parar 
de arriscar – nesta perspectiva, o ditado popular português “quando a cabeça 
não tem juízo o corpo é que paga” poderia ser adaptada para “só quando o 
corpo paga é que cabeça tem juízo”. (LEITÃO, 2003, p. 121-122) 
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E, assim, é o medo das consequências negativas proporcionadas pela dependência 

química, que, em última análise, pode ser representada como o pavor de morrer e/ou da morte, 

“parece poder ser objeto de diálogo interno apenas quando a vida já tocou o limite da morte. 

A isso alguém chamou de naufrágio do instinto de viver.” (LEITÃO, 2003, p. 122) (grifo da 

autora) 

 

Considerações finais 

Consideramos a citada análise bastante útil para pensarmos a toxicodependência nas 

mulheres, um subgrupo que enfrenta cotidianamente episódios de marginalização e 

estigmatização. 

As depoentes apresentaram em suas falas uma multiplicidade de motivos que as 

levaram a fazer uso de drogas pela primeira vez, sejam lícitas ou ilícitas. O início do uso está 

relacionado a ocorrências de determinados eventos. A maioria delas iniciou o uso de drogas 

para “acompanhar” e/ou “não decepcionar” seus namorados/as, companheiros/as, maridos, ou 

amigos/as, visto que muitas delas foram apresentadas às drogas ilícitas pelos/as mesmos/as.  

As situações de desilusões amorosas, depressão, transtorno bipolar, abandono, 

constantes tentativas de suicídio mal sucedidas, baixa autoestima e curiosidade também foram 

apontadas pelas entrevistadas como desencadeantes do uso inicial de substâncias psicoativas.  

De um modo geral, constatamos nos depoimentos que o consumo de drogas ora era 

justificado como condição mais eficiente de produção imediata de prazer, como também um 

modo de distanciamento da realidade, que permite suportar o sofrimento surgido do mal-estar 

diante dos percalços e tristezas da vida. As mulheres entrevistadas relataram que o consumo 

de drogas permite “esquecer o que se deseja esquecer” ou “esquecer tudo”. O perigo, nessa 

busca imediata do prazer e de um pouco de felicidade para “anestesiar” o mal-estar sentido, é 

quando se aloja a dependência química, instalando a compulsão, o assujeitamento do 

toxicodependente pelo objeto-droga. A toxicodependência interfere na autoestima delas, 

principalmente devido aos riscos de complicações físicas decorrentes do consumo de 

substâncias psicoativas, ao pavor de morrer e/ou da morte etc. 
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