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Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM)* aponta que as drogas se 

transformaram em uma epidemia no país. O crack, principalmente, é uma grande preocupação para setores 

como segurança pública, saúde e assistência social. A pesquisa foi realizada com 3.950 municípios revela que 

98% deles (3.871) precisam criar estratégias para combater o tráfico, o consumo e dar tratamento aos 

dependentes da droga. Eles representam 70% de todas as cidades brasileiras. 

 

O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas anunciado pelo governo federal em maio 

de 2011 (Decreto nº 7.179) prevê o investimento de R$ 410 milhões em diferentes ações. Desse total, R$ 120 

milhões serão destinados ao Ministério da Justiça para financiar estratégias de combate ao tráfico, R$ 100 milhões 

para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para custear a reinserção social e outros R$ 90 

milhões para o Ministério da Saúde, que devem ser investidos na criação de leitos para internação.  

 

Em busca por esclarecimentos em relação às motivações para o início e o fim do consumo de drogas, este estudo 

analisa a discussão presente em comunidades virtuais na internet. O foco da pesquisa foi delineado por questões 

relacionadas aos motivos de entrada e saída do mundo das drogas. A partir dos dados coletados, foi possível 

estudar questões mais específicas sobre quais são os fatores de aproximação às drogas; quais são os pontos de 

virada que levam à busca por tratamento; quais são os fatores de manutenção da abstinência; quais fatores 

favorecem a recaída; quais são as críticas à atuação do Estado no tratamento dos adictos; e qual tipo de ajuda os 

codependentes buscam. 
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* http://portal.cnm.org.br/sites/5700/5770/14122010_Mapeamento_do_Crack_nos_municipios_brasil_geral.pdf 

http://portal.cnm.org.br/sites/5700/5770/14122010_Mapeamento_do_Crack_nos_municipios_brasil_geral.pdf
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Nesta pesquisa busca-se a identificação e a caracterização de comunidades virtuais relacionadas ao uso de 

cocaína, maconha e ao crack. Após a identificação e caracterização das comunidades, será feita uma análise dos 

discursos coletivos existentes na comunidade de uma das drogas, de acordo com os critérios que serão 

apresentados a seguir. A compreensão dos fatores relacionados ao início do consumo e à interrupção do uso de 

drogas tem o objetivo de auxiliar o enfrentamento deste importante problema de saúde pública. A análise será 

feita a partir da coleta e interpretação de conteúdos gerados pelos usuários em comunidades virtuais. Esta 

abordagem não utiliza como recurso entrevistas diretas ou questionários elaborados. A estratégia é compreender 

o comportamento de grupos sociais e analisar as discussões que surgem de modo espontâneo no ambiente 

informal das comunidades virtuais.  
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 Identificar comunidades virtuais públicas relacionadas ao uso de cocaína, crack e maconha; 

 

 Analisar relatos e percepções dos membros sobre o início do consumo de drogas: motivações, facilidades de 

acesso e como o espaço urbano se insere nesse contexto; 

 

 Analisar o discurso de pessoas que se submeteram a tratamentos pelo uso de drogas: motivações para 

interromper o uso e locais onde buscam ajuda; 

 

 Compreender e identificar potenciais oportunidades de atuação e aplicação de ferramentas e estratégias 

digitais para a solução de problemas. 

Objetivos 
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Os seguintes itens serão abordados nesta análise: 

5 

Introdução 

Análise da busca por informações sobre drogas: 

 Termos relacionados às pesquisas mais frequentes sobre cada droga (cocaína, crack e maconha). 

Caracterização e identificação das comunidades: 

 Dados quantitativos e qualitativos de comunidades sobre cada droga. 

Análise da comunidade definida: 

 Dados demográficos dos participantes da comunidade; 

 Medicamentos citados pelos membros; 

 Principais fontes online de informação; 

 Relação entre as comunidades dos membros participantes (Community Association Map); 

 Análise do Discurso Coletivo; 

 Quais são os fatores de aproximação às drogas; 

 Quais são os turning points (pontos de virada) que levam a busca por tratamento; 

 Quais são os fatores de manutenção da abstinência; 

 Quais são os fatores que favorecem a recaída; 

 Percepções sobre a atuação do Estado e as políticas públicas de tratamento; 

 Pedidos de ajuda e orientação. 
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Metodologia 

Para a realização do estudo foram utilizados dados extraídos da internet gerados a partir da atividade 

espontânea das pessoas em comunidades virtuais relacionadas à cocaína, crack e maconha. 

 

O trabalho contou com um levantamento e entendimento do assunto, seguido por uma categorização e 

identificação das comunidades virtuais encontradas. A comunidade que apresentou a melhor combinação dos 

critérios estabelecidos (número de membros, período de existência, privacidade do conteúdo aberta e volume 

de tópicos de interesse) foi escolhida para análise de conteúdo. 

 

A comunidade virtual definida para a análise do conteúdo assim como a definição dos critérios serão 

apresentadas no capítulo “Comunidades virtuais e drogas”. Para a análise do discurso dos membros da 

comunidade foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo[1]. 
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Metodologia -> Etapas e descrição 
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Internet 
Informação 
Saúde 

“Nunca na história da humanidade tivemos tanto 

acesso à informação tão rapidamente e tão 

facilmente.” Vint Cerf, cofundador da internet 
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O Brasil ocupa o 8º lugar da audiência 

mundial da internet com mais de  

40 milhões de usuários 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comscore  02/2011 
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Distribuição etária 

Atualmente são 43,2 milhões de usuários de internet no Brasil, 

considerando apenas acessos residenciais e no trabalho. Esse 

número representa um aumento de 13,9% em relação ao 

mesmo período de 2010[2,3]. Considerando também os acessos 

de todas as possíveis origens (escola, lan house e outros locais), 

o número atinge 73,9 milhões, o que corresponde a 38% da 

população brasileira[4]. 

 

Redes sociais 

As redes sociais alcançam 85,3% dos usuários de internet no 

Brasil. Do tempo total gasto pelos brasileiros na internet, 20% é 

dedicado ao uso desses sites e ferramentas, colocando o país 

nas primeiras posições mundiais nesse quesito. Pesquisas atuais 

indicam que o público feminino apresenta uma predisposição 

maior em utilizar redes sociais[5]. Apesar do crescimento de 

outras redes como Facebook e Twitter, o Orkut se mantem líder 

como destino de acesso, com 29 milhões de visitantes únicos 

por mês. O tempo gasto em média mensalmente no Orkut foi de 

4,6 horas[6]. 

9 

Internet no Brasil 
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“...tecnologia não é um fim, mas um 

meio para acelerar a velocidade de 

descoberta,  ampliar redes sociais, e 

aprimorar perguntas que podem ser 

feitas em uma conversa com um 

profissional de saúde.” 

 

 

 

“Quando cheguei aqui estava 

desesperada, não tinha conhecimento de 

nada mesmo sobre adicção, crack, co-

dependência e hoje vejo que aprendi 

tanto com vcs.” 

Codependente, membro da 
comunidade virtual 

Susannah Fox, Pew Internet 

Internet: fonte de informação sobre saúde 

A crescente participação dos indivíduos na administração do seu 

próprio cuidado com saúde passa pelo uso da internet como 

fonte de informações sobre condições, doenças, sintomas, 

diagnósticos e tratamentos.  

 

No Brasil, de acordo com o Comitê Gestor da Internet, 87% do 

total de usuários utiliza a internet para buscar informações e 

serviços online. Desses, 35% utilizam a internet para buscar 

informações relacionadas à saúde ou serviços de saúde[4]. 

 

Em outros países, como os EUA, por exemplo, mais da metade 

das pessoas fizeram buscas na web sobre saúde em 2009. De 

acordo com a pesquisa do Centers for Disease Control and 

Prevention[7], 51% dos adultos entre 18-64 anos pesquisaram 

informações sobre o tema. Desse número, 58% eram mulheres 

e 42% homens. Na Inglaterra os números são ainda maiores: 

65% dos entrevistados procuram a internet quando querem 

solucionar uma dúvida sobre saúde, 43% perguntam ao seu 

médico e apenas 14% dão atenção às informações divulgadas 

pelo governo[8]. 
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“Para condições que podem ser difícies 

para os pacientes falarem sobre, a 

internet pode ser de grande benefício, 

uma vez que permite obter informação 

sem a necessidade de discutir temas 

sensíveis face a face.” 

 

 

 

“Desculpe se uso fake para conversar 

com vocês, mas se trata de um assunto 

delicado e eu não gostaria de me expor.” 

Especificamente doenças ou condições de saúde que geram 

algum tipo de preconceito ou inibição social estimulam o 

indivíduo a utilizar a internet como fonte de informação e como 

ambiente para compartilhamento de experiências[9]. 

 

Em fóruns online, os indivíduos se sentem mais à vontade para 

falar sobre condições de saúde que podem causar algum tipo de 

constrangimento social no contato face a face. A possibilidade 

de anonimato é uma forma de dar segurança e estimular a 

desinibição nos portadores de condições de saúde 

estigmatizantes.  

 

No contexto do uso de drogas, além de relatar de forma 

anônima a experiência de adicção e coadicção, os indivíduos 

estão em busca da conexão com seus pares, ou seja, trocar 

experiências com pessoas que passam ou passaram pela mesma 

situação.  

Laurence Baker, Professor of 
Health Research and Policy, Stanford 

Codependente, membro da 
comunidade virtual 

Internet: fonte de informação sobre saúde 
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Internet: fonte de informação sobre saúde 

Gunther Eysenbach é um dos principais pesquisadores no 

mundo no campo de eHealth, Internet e Medicina. É editor-

chefe do Journal of Medical Internet Research e cientista sênior 

do Centre for Global eHealth Innovation. Fundou e coordenou o 

primeiro grupo de pesquisa em cybermedicine e eHealth, entre 

1999 e 2001, na Universidade de Heidelberg. É professor e 

pesquisador da Universidade de Toronto e, entre outros eventos, 

organiza o congresso internacional Medicine 2.0. 

 

Eysenbach foi um dos pioneiros nos estudos de associação entre 

termos de busca na internet e a incidência de gripe. Entre as 

suas pesquisas atuais, destacam-se: 

 

 a interação Paciente / Médico na era digital; 

 qualidade da informação sobre saúde na internet; 

 avaliação e impacto de tecnologias da informação na 

medicina; 

 pesquisa baseada na web em Qualidade de Vida. 

Dr. Gunther Eysenbach 

Seminário Medicine 2.0  

Blog http://gunther-eysenbach.blogspot.com/ 
 

Twitter  
@eysenbach 

http://www.flickr.com/photos/30211781@N04/3931072647/
http://gunther-eysenbach.blogspot.com/
http://gunther-eysenbach.blogspot.com/
http://gunther-eysenbach.blogspot.com/
http://gunther-eysenbach.blogspot.com/
http://twitter.com/eysenbach
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Google Flu Trends 
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Internet: fonte de informação sobre saúde 

O Google Flu Trends* é um projeto que se propõe a 

detectar e antecipar epidemias de gripe de acordo 

com os termos buscados pelas pessoas no Google. 

 

O fato de ser cada vez mais comum o hábito de, 

antes mesmo de consultar um médico, procurar na 

web por informações sobre sintomas e 

medicamentos, levou o Google a criar esse rastreador 

da gripe em tempo real.  

 

Dados recentes indicam que as estimativas 

apresentadas em tempo real são semelhantes 

àquelas divulgadas posteriormente pelos órgãos do 

governo americano[10]. 

* http://www.google.org/flutrends/ 
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PatientsLikeMe 
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Internet: fonte de informação sobre saúde 

O Patients Like Me* é uma plataforma de 

compartilhamento de dados e experiências 

relacionadas às condições de saúde do paciente, 

como tratamentos utilizados e informações sobre 

sintomas. 

 

Por meio da combinação e cruzamento de dados 

fornecidos por diferentes pacientes, o Patients Like 

Me os auxilia a obter um direcionamento de qual 

tratamento seguir para obter o melhor resultado 

possível, de acordo com as suas condições e status. 

 

Ao mesmo tempo, os dados são utilizados em 

pesquisas de companhias farmacêuticas e 

universidades para desenvolvimento de novos 

produtos e tratamentos[11]. 

* http://www.patientslikeme.com/ 

http://www.patientslikeme.com/
http://www.patientslikeme.com/
http://www.patientslikeme.com/
http://www.patientslikeme.com/
http://www.patientslikeme.com/
http://www.patientslikeme.com/
http://www.patientslikeme.com/
http://www.patientslikeme.com/
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Doenças raras e comunidades virtuais 
Motivados pela falta de visibilidade e atenção que 

recebem do governo e da indústria farmacêutica, 

portadores de doenças raras encontram mais na 

internet do que em meios tradicionais uma 

possibilidade de solucionar dúvidas pela possibilidade 

de se conectar e trocar experiências com outros 

portadores.  

 

As scad ladies*, por exemplo, são um grupo de 

mulheres norte-americanas portadoras de uma rara 

doença do coração (SCAD - Short Chain Acyl-CoA 

Dehydrogenase) que se conheceram em uma 

comunidade virtual. Com o passar do tempo, elas 

formaram uma rede de suporte às pessoas que 

procuravam informação sobre o tema, mobilizando-se 

até conseguir atenção do governo e de pesquisadores 

para desenvolver novos medicamentos para o 

tratamento da doença. 

Internet: fonte de informação sobre saúde 

* http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/ 

http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
http://www.inspire.com/groups/womenheart/discussion/all-the-scad-ladies/
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A escolha das comunidades virtuais para o estudo das 

discussões sobre drogas se deu pelo fato de que elas se 

configuram como um ambiente baseado na participação 

espontânea das pessoas. Elas são um lugar “de comunicação 

interativa e organizada em torno de um interesse ou finalidade 

compartilhada” [12]. 

 

Essa forma de pesquisa é baseada na observação dos usuários 

em seu próprio habitat virtual. Desse modo, os usuários não são 

convocados a participar de forma reativa (como, por exemplo, 

por meio de formulários) o que possibilita que sejam livremente 

construídas opiniões e manifestações. A possibilidade de  

interação horizontal entre diversas mentes acarreta em uma 

diversidade maior de informações. A comunidade virtual é um 

local para compartilhar conhecimento e potencialmente gerar  

uma inteligência coletiva. 

“É possível verificar também que, apesar 

do objetivo racional da busca por 

informações, o indivíduo identifica que 

essa busca – quando realizada em uma 

comunidade virtual – oferece um tipo de 

resultado diferente dos resultados 

alcançados por outros meios de pesquisa 

na internet.  

 

Resulta em informação mais 

contextualizada quanto aos detalhes das 

sensações e dos sentimentos de quem a 

produziu...” [13] 

Dra. Wilma Madeira, USP 
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Por que as comunidades virtuais 
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O termo "comunidade virtual" foi cunhado pelo escritor e pesquisador Howard Rheingold, em 1993, em seu 

livro "The Virtual Community". As comunidades são formadas por grupos de pessoas, normalmente 

dispersas geograficamente, que se associam em torno de um objetivo comum em ambientes 

virtuais.   

 

De forma sucinta, Rheingold define comunidades virtuais como ”agregações sociais que emergem na 

internet quando pessoas o suficiente mantêm conversas públicas por um tempo necessário, com um 

sentimento humano o suficiente para formar redes de relacionamento pessoal no ciberespaço”[12]. 

 

Considerando a definição de comunidades virtuais acima, pode-se estabelecer os seguintes critérios para 

formação das mesmas: 

 

1 – Constituir uma agregação de pessoas; 

2 – Ser nativa da internet; 

3 – Contar com pessoas o suficiente; 

4 – Possuir conversas públicas; 

5 – Ter longa duração; 

6 – Apresentar envolvimento emocional entre os participantes; 

7 – Formar uma rede de relacionamento pessoal entre os participantes. 
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Comunidades virtuais 



A busca por 
informações sobre 
drogas na internet 

“O rastreamento de buscas na internet tem o potencial 

para prever eventos de base populacional relevantes 

para fins de saúde pública.” 

Gunther Eysenbach 
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A imagem abaixo ilustra as pesquisas mais frequentes relacionadas ao termo “cocaina” no Google. O Google 

Insights* analisa uma parte das pesquisas na web para calcular quantas buscas foram feitas pelos termos 

definidos pelo usuário. É possível perceber que há grande interesse em relação aos efeitos e informações gerais 

sobre a droga. Nas pesquisas crescentes, podemos destacar a busca por informações sobre “cocaina no 

sangue” e “como fazer cocaina”. 

Buscas pelo termo “cocaina” entre 2004 e 2011. Fonte: Google Insights 

A busca por informações sobre cocaína 
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* http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR 

http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
http://www.google.com/insights/search/?hl=pt-BR
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A imagem abaixo ilustra as pesquisas mais frequentes relacionadas ao termo “crack” no Google. Como ocorre 

na busca por “cocaina”, há grande interesse em relação aos efeitos e informações gerais sobre a droga. Nas 

pesquisas crescentes, podemos destacar a busca por informações relacionadas ao assunto “tratamento crack”.  

Buscas pelo termo “crack” entre 2004 e 2011. Fonte: Google Insights 

A busca por informações sobre crack* 
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* Devido à ambiguidade do termo “crack”, que também é usado em buscas por softwares e licenças ilegais na internet, foi 

utilizado um filtro para ilustrar apenas os conteúdos relacionados à categoria “Saúde”. 
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A imagem abaixo ilustra as pesquisas mais frequentes relacionadas ao termo “maconha” no Google. Como nas 

demais drogas, o interesse em relação aos efeitos e informações gerais é frequente. Nas pesquisas crescentes, 

predominam aspectos políticos relacionados à droga, como “marcha da maconha” e “legalização da maconha”.   

Buscas pelo termo “maconha” entre 2004 e 2011. Fonte: Google Insights 

A busca por informações sobre maconha 
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Comunidades 
virtuais e drogas 

“A cultura comunitária virtual acrescenta uma 

dimensão social ao compartilhamento tecnológico, 

fazendo da internet um meio de interação social 

seletiva de integração simbólica.” 

Manuel Castells, Sociólogo 
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O Orkut é a principal plataforma com suporte a rede social online no Brasil no que se refere tanto ao número de 

membros, volume de conteúdo e média de tempo de navegação[6]. Além da superioridade numérica em relação 

às demais plataformas, o Orkut possui uma natureza específica de criação de comunidades virtuais. A presença 

das pessoas no Orkut é mais voltada para a participação nessas comunidades do que em outras redes sociais 

como Facebook e Twitter. 

 

Os termos “cocaina”, “crack” e “maconha” foram utilizados para realizar três buscas distintas Com o objetivo de 

identificar as comunidades que apresentam os termos de interesse no nome. Dois filtros de pesquisa foram 

considerados no momento da busca: local (Brasil) e idioma (Português).  

 

As buscas* pelos termos resultaram em um universo de 2.427 comunidades distribuídas da seguinte maneira: 

Termo Volume 

   Cocaína 436 

   Crack 995 

   Maconha 996 

Comunidades identificadas 

* As buscas foram realizadas no dia 20 de setembro de 2011. 

Drogas e comunidades virtuais 
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1 – Experiências 

Comunidades que abordam questões 

relacionadas ao uso da substância, 

comportamento, aspectos culturais e 

sociais, além de implicações legais 

do consumo de drogas. Os relatos 

são feitos tanto na primeira pessoa  

(usuário) como na terceira (família e 

amigos).  

 

Exemplos:  

“Legalização da Maconha – Já” 

“Parei de Usar Cocaina !!!!!” 

“Crack, Nem Pensar - AJUDA” 

O universo encontrado de 2.427 comunidades é bastante heterogêneo. Apesar da presença dos termos no 

nome, algumas comunidades não possuem relação com drogas ou são humorísticas. Foi necessário classificá-las 

de acordo com o quadro abaixo para auxiliar o reconhecimentos das mais adequadas para a proposta do 

estudo, que é abordar o uso e a experiência com drogas. 

2 – Deboche 

Comunidades que fazem referência 

às drogas mas que não possuem a 

intenção de discutir os seus impactos 

na sociedade. Com frequência, são 

comunidades em tom de deboche e / 

ou que não tratam de situações de 

consumo e experiência com a droga. 

 

 

Exemplos: 

“O Alf fuma Maconha” 

“Seu Madruga Fuma Crack” 

“Maradona crack ou cocaina?” 

3 – Outros  

Comunidades que não se relacionam 

ao consumo de drogas ou que os 

termos e palavras associadas são 

utilizadas em outro sentido.  

 

 

 

 

 

Exemplos: 

“Gosto de reggae não de maconha” 

“Windows 7 PT Ativado sem crack” 

“Um cachorro uma lenda(cocaína)” 

Caracterização das comunidades identificadas 
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A imagem abaixo mostra a distribuição das comunidades por categorias. O foco da análise será o grupo 

“Experiências”. Tal escolha é justificada pelo fato de que nas comunidades desta categoria existe maior potencial 

da presença de relatos dos sujeitos capazes[1] para o estudo. 

171 

357 350 
159 

278 

557 

106 

360 

89 

Cocaína Crack Maconha 

Categorias das comunidades 

Experiências Deboche Outros 

436 

995 996 

Experiências      878    Deboche      994 Outros      555 

Caracterização das comunidades identificadas 
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Geral   2.427 Total 
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As comunidades da categoria “Experiências” estão geograficamente distribuídas de acordo com as tabelas abaixo. 

Para as três drogas pesquisadas, os estados das regiões Sul e Sudeste figuram entre aqueles que mais possuem 

comunidades criadas. 

Maconha Crack Cocaína 

Caracterização das comunidades identificadas 
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Estado 
Volume de 

comunidades 
*Habitantes 

Comunidades 
per capita** 

SP 40 41.586.892 0,96 

RJ 15 16.112.637 0,93 

RS 11 10.732.770 1,02 

BA 8 14.097.333 0,57 

MG 8 19.728.252 0,41 

PR 6 10.512.151 0,57 

SC 6 6.316.906 0,95 

GO 5 6.080.588 0,82 

AM 2 3.538.359 0,57 

CE 2 8.530.058 0,23 

PB 2 3.791.200 0,53 

RO 2 1.576.423 1,27 
AC 1 746.375 1,34 

DF 1 2.609.997 0,38 

ES 1 3.547.013 0,28 

MA 1 6.645.665 0,15 

PA 1 7.688.531 0,13 

PE 1 8.864.803 0,11 

RN 1 3.198.572 0,31 
Não 

Informado 
57 - - 

Estado 
Volume de 

comunidades 
Habitantes 

Comunidades 
per capita** 

RS 143 10.732.770 13,32 

RJ 25 16.112.637 1,55 

SC 20 6.316.906 3,17 

SP 14 41.586.892 0,34 

MG 13 19.728.252 0,66 

GO 12 6.080.588 1,97 

BA 11 14.097.333 0,78 

ES 6 3.547.013 1,69 

CE 5 8.530.058 0,59 

PB 5 3.791.200 1,32 

PI 5 3.140.213 1,59 

PR 5 10.512.151 0,48 

SE 5 2.089.783 2,39 

PE 4 8.864.803 0,45 

MA 2 6.645.665 0,30 

AL 1 3.143.338 0,32 

RO 1 1.576.423 0,63 

TO 1 1.400.813 0,71 

Não 
informado 

79 - - 

Estado 
Volume de 

comunidades 
Habitantes 

Comunidades 
per capita** 

SP 80 41.586.892 1.92 

MG 18 19.728.252 0.91 

RJ 17 16.112.637 1.06 

PR 16 10.512.151 1.52 

SC 13 6.316.906 2.06 

CE 10 8.530.058 1.17 

RS 10 10.732.770 0.93 

PE 9 8.864.803 1.02 

BA 8 14.097.333 0.57 

GO 7 6.080.588 1.15 

ES 6 3.547.013 1.69 

SE 3 2.089.783 1.44 

AM 3 3.538.359 0.85 

DF 3 2.609.997 1.15 

MT 2 3.075.862 0.65 

MS 2 2.477.504 0.81 

MA 2 6.645.665 0.30 

PA 2 7.688.531 0.26 

PB 1 3.791.200 0.26 

AC 1 746.375 1.34 

AL 1 3.143.338 0.32 
Não 

informado 
136 - - 

 * Estimativa Populacional - IBGE 2011   ** por milhão de pessoas 
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O Rio Grande do Sul é o estado que apresenta a maior relação comunidade per capita (13,32). O número 

marcante de comunidades* sobre o crack criadas por indivíduos do Rio Grande do Sul, 143, ou, 40% do total, 

pode ser explicado pela campanha de responsabilidade social do Grupo RBS intitulada “Crack, Nem Pensar”. O 

tema foi trabalhado pelo Grupo RBS em 2009 e 2010. A campanha em vídeo teve início em maio de 2009 e, a 

partir desta data, é possível perceber um aumento significativo na criação de comunidades relacionadas à droga. 

1 
4 

2 
5 

72 

48 

11 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011 

Comunidades criadas /ano 

0 

2 

1 

1 

8 

14 

21 

5 

12 

5 

2 

1 

0 5 10 15 20 25 

janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

maio 

junho 

julho 

agosto 

setembro 

outubro 

novembro 

dezembro 

Comunidades criadas em 2009 

Caracterização das comunidades identificadas 
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* Entre essas, nem todas podem ser consideradas comunidades virtuais, observando os critérios definidos por Rheingold anteriormente apresentados. 



        Introdução        |        Internet e Saúde        |        Drogas na internet        |        Comunidades virtuais        |        Análise        |        Considerações Finais 

O vídeo* a seguir foi veiculado em redes de televisão do Rio Grande do Sul a partir de maio de 2009. Apesar da 

campanha de responsabilidade social do Grupo RBS não ser focada em mídias digitais, os materiais produzidos e 

o mote da campanha gerou mobilização na internet, conforme mostrado anteriormente. Trabalhos futuros 

deveriam se voltar para a análise do impacto dessas campanhas nas mídias digitais assim como a elucidação de 

conteúdos com maior potencial para mobilizar os indivíduos e promover discussões. 

Caracterização das comunidades identificadas 
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* http://www.youtube.com/watch?v=R-r0UNMsG3E 

http://www.youtube.com/watch?v=R-r0UNMsG3E
http://www.youtube.com/watch?v=R-r0UNMsG3E
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Uma vez identificadas as comunidades da categoria “Experiências”, fez-se necessário criar um novo recorte para 

se encontrar aquelas que fossem mais relevantes para o estudo. Essas comunidades foram chamadas de 

“destaque”. Os critérios utilizados estão listados a seguir e levaram em conta as definições de comunidades 

virtuais feitas por Rheingold[12].   

 

 Possuir 300 membros ou mais; 

 Existir há 6 meses ou mais; 

 Contar com interações recentes; 

 Possuir privacidade do conteúdo aberta. 
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357 350 

Cocaína Crack Maconha 

7 13 
27 

Cocaína Crack Maconha 

Total de comunidades da categoria “Experiências” Comunidades destaque da categoria  “Experiências” 

Comunidades analisáveis 
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comunidade categoria local criada em membros 

parece cocaína Outros Brasil  9 de julho de 2007 7.056 

ODEIO COCAINA - I Hate Cocaine Outros Brasil  20 de maio de 2006 2.964 

Diga não a COCAINA!!! Pessoas 37948, Brasil  17 de agosto de 2005 2.214 

Parei de Usar Cocaina !!!!! Atividades 55, Brasil  12 de julho de 2005 1.284 

Cocaina a Desgraça de um ser Saúde, Bem-estar e Fitness 126000, Brasil  18 de junho de 2005 400 

Maconha 

Crack 

Cocaína 

comunidade categoria local criada em membros 

Todos fumam maconha, menos EU! Artes e Entretenimento Brasil  1 de dezembro de 2004 48.020 

ODEIO MACONHA!!! Saúde, Bem-estar e Fitness Brasil  28 de julho de 2005 41.470 

Eu NUNCA Fumei Maconha ® Saúde, Bem-estar e Fitness Bahia, Cabrobró, Brasil  9 de setembro de 2004 19.560 

LEGALIZE A MACONHA NO INFERNO Governo e Política Brasil  13 de agosto de 2010 9.322 

EU JA DISSE: NÃO FUMO MACONHA! Outros Brasil  31 de julho de 2005 4.593 

comunidade categoria local criada em membros 

Crack, Nem Pensar - AJUDA Outros Brasil  16 de julho de 2004 11.102 

CRACK fique livre deste lixo Outros Brasil  29 de novembro de 2005 1.537 

Crack, Nem Pensar Gravatai Rs Família e Lar BRASIL, BRASIL, Brasil  18 de janeiro de 2009 1.258 

CRACK, NEM PENSAR ® Oficial Saúde, Bem-estar e Fitness TODAS, TODOS, 919200, Brasil  6 de janeiro de 2007 1.194 

Crack, nem pensar Saúde, Bem-estar e Fitness Palmitos, Santa Catarina, Brasil  24 de setembro de 2009 1.147 

Exemplo* de comunidades analisáveis 

30 
* As 5 comunidades que mais se destacaram em seu tema 
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Definição da comunidade a ser estudada 

Métricas das comunidades analisáveis de maior destaque relacionada à cada droga (maconha, cocaína e crack). 

* Membros que postaram mensagens 
** Participantes por cada centena de membros – (membros/100) 

Comunidade 
Número de 
membros 

Participantes* Mensagens Tópicos Palavras Caracteres 

Parece cocaína 7.056 137 229 18 7.066 38.378 

Crack, Nem Pensar – AJUDA 11.102 434 8.655 384 764.646 4.515.087 

Todos fumam maconha, menos EU! 48.020 3.925 12.100 77 196.701 1.157.760 

Comunidade 
Participantes 
/membros** 

Média de 
mensagens 

/participante 

Desvio padrão 
de mensagens 
/ participante 

Média de 
mensagens 

/ tópico 

Desvio 
padrão  

mensagens 
por tópico 

Parece cocaína 1,94 1,67 2,26 12,55 27 

Crack, Nem Pensar – AJUDA 3,9 19,94 125,45 22,53 84,14 

Todos fumam maconha, menos EU! 81,74 3,08 12,55 157,14 600,02 
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Já munidos com as métricas das comunidades de destaque relacionadas à cada droga (maconha, cocaína e 

crack), foi necessário que os pesquisadores entrassem no nível de análise de conteúdo dessas comunidades para 

escolher a mais adequada à proposta do trabalho. A definição da comunidade por consequência determina qual 

droga será alvo do estudo. 

 

A análise foi realizada no nível dos títulos dos tópicos das comunidades de destaque para cada uma das drogas. 

Nessa análise, foi possível identificar diferenças de tipos de assuntos e os “tons” dos tópicos entre cocaína, crack 

e maconha. Um dos critérios utilizados para a escolha da comunidade foi o volume de tópicos de interesse 

presente nos fóruns. Os tópicos de interesse são aqueles com maior potencial de propiciar: 

 

 Relatos e percepções dos participantes sobre o início do consumo de drogas: motivações, facilidades em se 

conseguir e como o espaço urbano se insere nesse contexto. 

 

 Depoimentos de pessoas que se submeteram a tratamentos para abandonar as drogas: motivações para 

interromper o uso e locais onde buscam ajuda. 

Definição da comunidade a ser estudada 
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Apesar da existência de tópicos de interesse nas comunidades sobre cocaína, o tom geral das conversas é o 

compartilhamento de informações e dicas entre pessoas que usam a droga. Elas conversam sobre preços, formas 

de utilização e exames toxicológicos. As conversas dominantes abordam a droga do ponto de vista recreativo e as 

consequências negativas do uso possuem pouco espaço. Tendo em vista essa característica, a análise de uma 

comunidade sobre a droga poderia limitar um dos objetivos deste estudo que é a identificação de fatores que 

tendem a favorecer a interrupção do consumo da droga. 

Comunidades destaque sobre cocaína 

33 
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A presença de tópicos considerados de interesse nas comunidades sobre maconha também é restrita. O tom geral 

das conversas envolve questões relacionadas à legalização da droga, mobilizações (marcha da maconha) e 

discussões politizadas. Também existe a presença marcante de “tópicos jogos” nos quais um participante propõe 

uma brincadeira na comunidade. Esse aspecto encontrado nas comunidades sobre maconha talvez seja explicado 

pela percepção da maior parte das pessoas que considera que o uso eventual da maconha não representa risco 

grave[15]. 

Comunidades destaque sobre maconha 

34 
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As comunidades sobre o crack são marcadas, principalmente, por tópicos com relatos de vida, dúvidas sobre 

tratamento e pedidos de ajuda. A presença marcante de tópicos de interesse é a principal característica dessas 

comunidades indicando grande potencial para o estudo. 

Comunidades destaque sobre crack 

35 
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A comunidade escolhida para o estudo foi a “Crack, Nem Pensar – AJUDA”. 

 

Outro fator decisivo na escolha da comunidade foi o engajamento dos membros nas conversas. A comunidade 

“Crack, Nem Pensar - AJUDA” apresentou o maior envolvimento dos participantes. Essa informação foi obtida 

através do levantamento do volume total de mensagens publicadas e o número de pessoas que publicaram pelo 

menos uma mensagem na comunidade. 

 

Esta comunidade apresenta a maior taxa de participação entre as comunidades com média superior a 19 

mensagens por pessoa. 

Comunidade Mensagens 
Participantes 

únicos 
Média de mensagens 

por participante 

Parece cocaína 229 137 1,67 

Crack, Nem Pensar – AJUDA 8.655 434 19,94 

Todos fumam maconha, menos EU! 12.100 3.925 3,08 

Definição da comunidade a ser estudada 
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Análise de uma 
comunidade 

“O modo de ver um determinado problema é 

sempre a resultante complexa da atribuição de 

sentido a tal problema por um conjunto de 

atores sociais ou sujeitos coletivos envolvidos” 

Fernando Lefevre, professor da 

Faculdade de Saúde Pública da USP  
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* Membros que postaram ao menos uma mensagem. 

Tempo de vida 
(dias) 

 
 

2.622 
 

Quantidade de 
membros 

 
 

11.102 

Quantidade de 
membros 

participantes* 
 

434 

Quantidade de 
tópicos de 
interesse 

 
116 

Quantidade de 
mensagens em 

tópicos de 
interesse 
4.943 

Quantidade de 
tópicos 

 
 

380 

Quantidade de 
mensagens 

 
 

8.655 

Em mais de sete anos de existência, a comunidade “Crack, Nem Pensar 

– Ajuda” atraiu um grande número de membros que nela contam 

histórias, trocam informações e se apóiam emocionalmente.  

 

Essa é uma comunidade espontânea que não possui vínculos oficiais 

com instituições, organizações, empresas ou governo. Apesar de seu 

nome ser inspirado na campanha de responsabilidade social “Crack, 

nem pensar”, o objetivo da comunidade não é discutir e conversar sobre 

esta. 

 

Vale ressaltar que a forma como a comunidade se descreve e se 

apresenta aos membros sinaliza, ao mesmo tempo, o seu caráter de 

fonte de informação e de espaço de troca de experiências: 

 

“PARTICIPE DO FORUM DE DEBATES DE NOSSA COMUNIDADE, DÊ SEU 

DEPOIMENTO, A COMUNIDADE COM MAIS INFORMAÇÕES.” 

A comunidade “Crack, Nem Pensar – Ajuda” 
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http://www.orkut.com/Community?cmm=175318 

http://www.orkut.com/Community?cmm=175318
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O mapa ao lado identifica a origem 

dos membros participantes da 

comunidade. Nem sempre eles se 

identificam ou se identificam 

corretamente em seus perfis. Na 

imagem foram consideradas as 

informações de localidade indicadas 

nas páginas pessoais dos membros. 

 

Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa 

Catarina e Rio de Janeiro se 

destacam na quantidade de 

membros participantes.  

 

Devido a carência de dados sobre o 

consumo do crack no Brasil[16], não 

foi possível correlacionar a 

localização geográfica dos membros 

da comunidade com o consumo por 

regiões do país. 

BatchGeo Clique no mapa para interagir 

39 

Perfil demográfico dos participantes da comunidade 

http://batchgeo.com/map/536db2e5aac00f746005efc6334542c4
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57% 
43% 

Masculino Feminino 

Apesar do público feminino ter uma predisposição 

maior a utilizar redes sociais na internet[17], a 

superioridade de participação do público masculino 

na comunidade estudada é, de certa forma, um 

resultado esperado, já que o consumo do crack é 

maior entre o sexo masculino[15].  

 

A presença relevante de mulheres é um reflexo da 

participação da família, representada 

principalmente pela figura feminina (mães e irmãs), 

que utiliza os fóruns para buscar ajuda e 

compartilhar informações sobre a dependência 

química. Esta informação será ilustrada no capítulo 

que aborda os discursos coletivos identificados na 

comunidade. 

Perfil demográfico dos participantes da comunidade 

40 
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Comunidades relacionadas (CAM) 

41 

O CAM (Community Association Map) 

mostra a relação entre a lista de outras 

comunidades dos membros da 

comunidade “Crack, Nem Pensar – 

AJUDA”. 

 

Entre as comunidades associadas, é 

possível identificar a presença de outras 

relacionadas às drogas, o que indica 

que os membros da comunidade 

analisada buscam discutir e se informar 

sobre o mesmo assunto também em 

outros espaços (sublinhadas). 

 

A ligação mais forte encontrada foi 

exatamente com um desses outros 

espaços: a comunidade “Crack, Nem 

Pensar Oficial”. 
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coletivodar.org 

na.org.br 

4shared.com 

youtube.com 

twitter.com 

Natureza do conteúdo 

Apenas cinco sites foram citados ao menos três vezes na comunidade. O YouTube é a fonte mais citada 

(próximo slide). Nenhum site governamental apareceu entre as principais fontes citadas pelos participantes da 

comunidade. 

38 

4 

4 

4 

3 Sites de conteúdo colaborativo 

Grupo de apoio 

Outros 

Sites mais citados na comunidade 

42 
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Os vídeos do YouTube são citados de uma forma difusa na comunidade, ou seja, não há um vídeo mencionado 

inúmeras vezes, e sim diversos vídeos citados poucas vezes. No entanto, 56% dos vídeos são de músicas, das 

quais 80% são religiosas. Os demais vídeos incluem documentários sobre drogas, reportagens e campanhas. 

43 

Sites mais citados na comunidade 

http://www.youtube.com/watch?v=_JAiq1uf0uk
http://www.youtube.com/watch?v=Ppz-ytiqEY0
http://www.youtube.com/watch?v=xh_E4KtLnxY
http://www.youtube.com/watch?v=NMcgv8hbkiM
http://www.youtube.com/watch?v=czwMJ3cYHj4
http://www.youtube.com/watch?v=f1UIaWhQA2U
http://www.youtube.com/watch?v=orMziemV_9s
http://www.youtube.com/watch?v=WUVPwoYgFAA
http://www.youtube.com/watch?v=1X5Uex0oDuI
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Foi feita uma análise para identificar medicamentos anticonvulsivantes, aversivos, antidepressivos, 

estabilizadores do humor, antipsicóticos e benzodiazepínicos mencionados pelas pessoas. Entre os 434 

participantes ativos da comunidade, apenas 9 (2,07%) citaram algum medicamento (próxima página). Este fato 

pode estar relacionado às limitações e a inexistência, até o momento, de medicações aprovadas para o 

tratamento da dependência da cocaína (sem diferenciar suas formas de apresentação ou uso)[23].  

44 

Medicamentos citados na comunidade 
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A citação de medicamentos surge em contexto distintos. O Rivotril foi o medicamentos mais mencionado e os 

contextos principais são relatos da sua má utilização nas clínicas de tratamento e seu uso no combate à 

ansiedade durante a abstinência. O Baclofen aparece como referência ao livro “Sobre o fim do meu vício” do 

médico francês Olivier Ameisen.  

Rivotril  5 

Baclofen  2 

Diazepam  2 

Metadona  1 

Dissulfiram  1 

Alprazolam  1 

Trileptal  1 

Citalopram  1 

Carbolitium  1 

Lexotan  1 

Amytril  1 

Medicamentos citados na 

comunidade 
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...Rivotril é? Cheirei muito em clínicas. È o remédio que os 
internados em clínicas mais gostam que dêem a eles. O cara pila, 
faz o pó e cheira. Aí fica tudo dormente. Não chega nem perto 
da cocaína, mas dá um certo barato. 

“ 

” 

...Disciplina é essencial. Mas o que ainda me incomoda muito é 
minha ansiedade. E foi lendo o livro : O Fim do meu Vício que 
encontrei o remédio chamado de baclofeno (Ou Lioresal) que 
atua exatamente nessa ansiedade extrema que persiste mesmo 
durante a abstinência da droga. 

participante da comunidade 

participante da comunidade 

Medicamentos citados na comunidade 
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Para Gutenberg, o «Projeto Bíblia» foi a obra de sua vida. 
Não somente o significado deste livro, mas também a sua 
extensão foi considerável. A obra de dois volumes 
compreende 1.282 páginas com 42 linhas cada – daí 
provém a abreviação B-42 para a Bíblia de Gutenberg – e 
aproximadamente 3 milhões de caracteres[18]. 

Foto: Kevin Eng 

A escolha dos tópicos da comunidade 

A comunidade selecionada possui 4.515.087 caracteres, e os tópicos de interesse selecionados inicialmente 

(116) totalizam 2.990.829 caracteres, quase o mesmo volume presente na bíblia impressa por Gutenberg. 
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A escolha dos tópicos da comunidade 
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Diante do grande volume de conteúdo nos tópicos de interesse, foi necessário selecionar, entre os tópicos 

identificados, aqueles com maior potencial para análise. 

 

O problema em encontrar conteúdo relevante para análise se resume em selecionar tópicos com esse conteúdo, 

maximizando o número de autores únicos e minimizando o volume de conteúdo a ser analisado. Esta 

abordagem considera que a análise da discussão necessita considerar o contexto do tópico, e que uma 

mensagem está inserida em uma discussão prévia. Dessa forma, escolher as mensagens para análise por 

amostragem traria uma perda neste contexto da discussão, dificultando, ou mesmo inviabilizando, a realização 

da análise. 

 

Considerando os fatores acima, a tabela a seguir ilustra quais foram os 39 tópicos considerados em um recorte 

mais adequado para análise pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. 
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ID Tópico 
Dias de 

Existência 

Total de 

mensagens 

Média de 

mensagens / dia 

Participantes 

únicos do tópico 

Média de mensagens / 

participante 

1 Batalhas sobre o vicio: Deixe seu depoimento.  188 103 0,55 9 11,44 

2 Entrevista com Dárlea  29 80 2,76 6 13,33 

3 DESABAFO / AJUDE -ME  18 79 4,39 19 4,16 

4 ME FAÇAM RIR  11 79 7,18 7 11,29 

5 meu filho quero te ver bem  138 75 0,54 5 15 

6 Tem q ter força....  310 65 0,21 27 2,41 

7 Preciso de ajuda...  25 51 2,04 9 5,67 

8 Cheiro  165 49 0,3 28 1,75 

9 Os sete erros da campanha Crack Nem Pensar da RBS  254 43 0,17 9 4,78 

10 Que desespero!!!  90 39 0,43 8 4,88 

11 Pedido de ajuda para tentar entender!  7 37 5,29 7 5,29 

12 Ajuda com abstinência  31 34 1,1 6 5,67 

13 Ajuda!  18 32 1,78 6 5,33 

14 Eu vivo a vida dele(a)!!!! Codependência....  7 25 3,57 7 3,57 

15 Preciso de ajuda p/ salvar meu irmão dessa droga.  44 24 0,55 7 3,43 

16 o que fazer?  35 23 0,66 5 4,6 

17 Quais as chances de um usuário de crack se recuper  9 22 2,44 10 2,2 

18 NINGUEM DA OUVIDO QUANDO O CARA E PEQUENO 105 21 0,2 6 3,5 

19 chega de sofrimento.......  20 20 1 9 2,22 

20 Desisti  7 20 2,86 3 6,67 

21 Mães acorrentadas pelo crack...  11 20 1,82 6 3,33 

22 Preciso de ajuda tambem  5 18 3,6 10 1,8 

23 Receitas de vitórias...  23 18 0,78 10 1,8 

24 Campanha Maquiada pra boi dormir!!!  153 17 0,11 12 1,42 

25 4 meses - preciso de ajuda!  31 16 0,52 12 1,33 

26 maconha se mostra eficaz contra o crack!!  3 16 5,33 6 2,67 

27 Tratamento obrigatório...  20 15 0,75 6 2,5 

28 Clínicas de Recuperação  682 14 0,02 7 2 

29 Tentando ajudar meu irmão  40 14 0,35 7 2 

30 o crack destruiu minha vida.... mas mudei...  49 13 0,27 11 1,18 

31 Preciso de conselhos  461 13 0,03 6 2,17 

32 Como identificar a manipulação...  5 12 2,4 4 3 

33 Até quando ajudar?  2 11 5,5 6 1,83 

34 Influências para o uso? Quais????  2 10 5 5 2 

35 Me ajudem a AJUDAR!  15 10 0,67 4 2,5 

36 mias um membro na comunidade.. mais um usuario :(  10 9 0,9 4 2,25 

37 POR QUE?  4 9 2,25 3 3 

38 e ai?  40 5 0,13 4 1,25 

39 sera ke e curiosidade????  2 4 2 4 1 

Tópicos escolhidos para a análise (DSC) 

48 
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Cenário: Conjunto de 39 tópicos 

Quantidade de 
mensagens 

 
 

1.167 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 
 

165 

Média de 
mensagem por 

participante 
 

7,07 
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Tópicos escolhidos para a análise (DSC) 

A comunidade é composta por diferentes perfis (dependentes e 

codependentes), de origens distintas que contam com diferentes 

níveis de experiência com a adicção. Fazem parte dela pessoas que 

têm contato há decadas com a droga, assim como pessoas que não 

possuem experiência alguma. A comunidade é formada por pessoas 

que já buscaram diferentes formas de tratamento, e também por 

outros que buscam as primeiras informações sobre o assunto.  

 

O conjunto de tópicos escolhidos para a análise foi utilizado para 

responder as seguintes questões: 

 

1) Quais são os fatores de aproximação às drogas? 

2) Quais são os turning points (pontos de virada) que 

levam a busca por tratamento? 

3) Quais são os fatores de manutenção da abstinência? 

4) Quais fatores favorecem a recaída? 

5) Quais são as críticas à atuação do Estado no tratamento 

dos adictos? 

6) Qual tipo de ajuda os codependentes buscam? 
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O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é uma técnica que permite a construção de discursos coletivos distintos 

que expressam as representações sociais de uma coletividade, por meio da análise de depoimentos individuais. 

Os discursos são gerados agregando-se os trechos pertencentes aos discursos individuais e eliminando os 

trechos que apresentam o mesmo argumento, evitando assim que se tornem repetitivos. Os depoimentos são 

reproduzidos em sua forma original. 

 

Como resultado do DSC é possível verificar:  

 

 O que pensa a coletividade sobre questões relacionadas a adicção; 

 Qual o grau de compartilhamento de cada uma das opiniões circulantes na comunidade sobre o assunto. 

50 

Discurso do Sujeito Coletivo 
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Quadro 1: Conjunto de tópicos que compõe esta análise. 

1. Fatores de aproximação às drogas 
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Tópico 
Dias de 

Existência 
Total de 

mensagens 

Média de 
mensagens 

/ dia 

Participantes 
únicos do 

tópico 

Média de 
mensagens / 
participante 

Batalhas sobre o vicio: Deixe seu depoimento.  188 103 0,55 9 11,44 

Entrevista com Dárlea  29 80 2,76 6 13,33 

DESABAFO / AJUDE -ME  18 79 4,39 19 4,16 

ME FAÇAM RIR  11 79 7,18 7 11,29 

Tem q ter força....  310 65 0,21 27 2,41 

Preciso de ajuda...  25 51 2,04 9 5,67 

Cheiro  165 49 0,3 28 1,75 

Os sete erros da campanha Crack Nem Pensar da RBS  254 43 0,17 9 4,78 

Pedido de ajuda para tentar entender!  7 37 5,29 7 5,29 

NINGUEM DA OUVIDO QUANDO O CARA E PEQUENO  105 21 0,2 6 3,5 

Mães acorrentadas pelo crack...  11 20 1,82 6 3,33 

Campanha Maquiada pra boi dormir!!!  153 17 0,11 12 1,42 

Tentando ajudar meu irmão  40 14 0,35 7 2 

o crack destruiu minha vida.... mas mudei...  49 13 0,27 11 1,18 

Influências para o uso? Quais????  2 10 5 5 2 

e ai?  40 5 0,13 4 1,25 

sera ke e curiosidade????  2 4 2 4 1 

O objetivo desta análise é identificar os discursos dos participantes da comunidade sobre os fatores que levam 

as pessoas a usar drogas. O quadro a seguir mostra os tópicos que compõem esta análise. 



        Introdução        |        Internet e Saúde        |        Drogas na internet        |        Comunidades virtuais        |        Análise        |        Considerações Finais 

1. Fatores de aproximação às drogas 
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O quadro abaixo compara os dados de todos os tópicos selecionados (cenário geral) com os dados dos 

tópicos utilizados para compor o DSC dos fatores de aproximação às drogas (cenário específico). 

Cenário Geral 

Cenário Específico 

Quantidade de 
mensagens 

 

690 
(59,13%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

115 
(69,7%) 

Participantes que 
contribuíram no 

DSC 

 
34 

Conjunto de 
tópicos 

 

17  
(43,59%) 

Média de 
mensagem por 

participante 

6 
(84,87%) 

Quantidade de 
mensagens 

 

1.167 
(100%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

165 
(100%) 

Conjunto de 
tópicos 

 

39 
(100%)  

Média de 
mensagem por 

participante 

7,07 
(100%) 
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Trinta e quatro pessoas (34) contribuíram nos discursos abaixo sobre fatores de aproximação às drogas. 

Quadro 1.2: Síntese dos discursos coletivos sobre os fatores que levam as pessoas a usar drogas. 

SC* Ideia Central Participantes** % Sexo (M / F) % 

1 Há diversas motivações para o uso 13 38,2 46,2 / 53,8 

2 Passagem por outras substâncias 10 29,4 80 / 20 

3 Estrutura familiar deficiente 6 17,6 50 / 50 

4 Más companhias 5 14,7 40 / 60 

5 Vazio existencial 5 14,7 80/ 20 

6 Ambiente com fácil acesso 2 5,9 100 /0 

7 Rebeldia como motivação 1 2,9 100 / 0 

* SC é o número pelo qual o Sujeito Coletivo é identificado;  

** Participantes é a quantidade de sujeitos que contribuíram para a composição do DSC (podem ter contribuído em mais de um SC). 

1. Fatores de aproximação às drogas 

53 
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Há diversas motivações para o uso (multifatorial) 

54 

Tenho 25 anos, boa escolaridade, classe média. Nunca me faltou amor, nem educação e mesmo 

assim caí nas drogas. Fui viciado em crack por 3 anos, começei aos 22. O que eu tento dizer é que 

não existe nenhum motivo especifico para uso, são váaaaaaaarios motivos. No meu caso, a falta do 

q fazer (mente desocupada vc sabe o q vira né? pois trabalhava a noite quando experimentei), as 

más companhias, e com certeza a curiosidade. A droga realmente destrói qualquer pessoa. Vários 

outros tipos de sentimentos nos levam a comportamentos deturpados e temos em mãos uma bomba 

relógio. Cada pessoa tem um motivo, ou as vezes entram por besteira e acabam não conseguindo 

sair. A questão é bem mais complexa do que um único fator. São vários que se reúnem e acabam no 

Fator X determinante da adicção. É muito difícil mesmo citar um fator determinante para a 

dependência química. O diabo me convenceu q eu era forte e q o crack não tinha poder sobre mim. 

Procurar culpados é perda de tempo e energia na busca pela recuperação. A drogadição é pessoal, 

individual e intransferível. Portanto, apenas podemos concluir que cada caso é um caso. Melhor seria 

começar um processo de autoconhecimento para saber identificar os possíveis comportamentos que 

nos possam levar a recaída. 

SC 01 | Fatores de aproximação às drogas 
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SC 02 | Fatores de aproximação às drogas 

Passagem por outras substâncias 

Começei a usar drogas aos 12 anos de idade, me envolvi com o álcool. Não sabia na época como 

lidar com minha timidez e o alcool parecia-me a solução. A fase dos pilequinhos à base de “cuba-

libre“, ao invés de passar, se intensificaram, com a inclusão de outras substâncias cada vez mais 

fortes e mais viciantes. Mais  tarde, conheci as drogas ilícitas. Comecei  com o BECK, "maconha“. 

Passei por loló, anfetaminas, cocaína e, por ultimo, o crack, onde veio minha total destruiçao. Daí, foi 

um pulo para degradação... Vivia para usar e usava para viver. Eu era daqueles que batia no peito 

dizendo que só iria ficar na maconha, até que em um belo dia me ví ferrado sem saber de onde 

tinha vindo a pancada. A gente pensa que nao pega nada dar uns peguinhas, que nao faz mal, aí 

qnd o cara vai ver ja ta entregue a desgraça das outras drogas. 
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SC 03 | Fatores de aproximação às drogas 

Estrutura familiar deficiente 

As pessoas não sabem o q acontece com vc quando é pequeno,não sabem suas condições. Tive uma 

infancia bem difícil: lar desestruturado, traição, uma mãe choramingando o tempo todo e pai ausente 

q vivia mais em bares. O amor que existia não prendeu minha atenção, foi quando procurei por 

outras coisas fora de casa, por fugas busquei droga e mais droga. A criança é afetada muito quando 

se convive em um ambiente familiar q nao tem um apoio. E assim acontece com muuuitos adictos. 
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Eu sei com toda certeza o que leva alguém a procurar drogas (por experiencia propria): as más 

companhias, ""amigos"" que te levam pra drogas mais pesadas. Se você anda com eles mais cedo 

ou mais tarde fará o que eles fazem. Fui fraco, companhias erradas. Não venham me dizer que 

ninguém obriga ninguém a fumar crack porque indiretamente te levam pra drogas mais pesadas. 
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SC 04 | Fatores de aproximação às drogas 

Más companhias 
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Não posso acusar nada nem ninguém de haver me influenciado a usar qualquer dessas substancias 

e muito menos de me tornar um dependente químico. Meus defeitos de carater que me levaram a 

isso. No maximo posso dizer que ofereceram ou sugeriram através do exemplo. As coisas boas na 

vida do dependente são apenas suportes, mas o problema maior está dentro de nós mesmos. 

Principalmente no quesito lidar com o mundo, com situações, sentimentos, frustrações e, enfim, todo 

tipo de emoções. Eu não sabia lidar comigo e muito menos com a vida. Existia um vazio. Faltava algo 

em minha vida que nada preenchia. Ninguém explica a eterna insatisfação dos dependentes 

quimicos, eles podem ser amados, adorados, e ainda assim insatisfeitos. Quando conheci as drogas, 

pensei ter encontrado a fórmula mágica para todos aqueles sentimentos, e para a minha grande 

inabilidade de viver. 
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SC 05 | Fatores de aproximação às drogas 

Vazio existencial 
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O discurso dominante na comunidade é o de que não há um fator único e determinante que possa ser apontado 

como motivação para o uso de drogas. É afirmado que são diversas as razões, e que existe um conjunto de 

fatores que levam as pessoas às drogas.  

 

A associação da experiência com o crack com a experiência com outras drogas (principalmente álcool, maconha 

e cocaína) foi a mais citada nas conversas das pessoas que participaram da discussão sobre motivações para o 

uso de drogas. A relação não foi sempre colocada como causal (quem usou uma droga consequentemente vai 

usar outra), o que existe é a expressão da experiência com mais de uma substância lícita ou ilícita. 

 

Schenker e Minayo[19] apontam seis “fatores de risco" para uso de drogas na adolescência: (1) efeitos 

cumulativos das substâncias tóxicas; (2) ausência de estrutura familiar e atitude da família em relação ao 

uso de drogas; (3) envolvimento grupal, no caso de amigos considerados modelo de comportamento que 

demonstram tolerância, aprovação ou que consomem drogas; (4) papel da escola como lócus propiciador do 

ambiente que exarceba as condições para o uso de drogas; (5) disponibilidade e presença de drogas na 

comunidade de convivência; e (6) papel da mídia como veiculadora de imagens favoráveis ao uso 

(sobretudo no caso de drogas lícitas). Desses seis fatores, quatro foram citados nos discursos na comunidade: 

efeitos cumulativos, relações familiares, envolvimento grupal e comunidade de convivência.  

Discussão | Fatores de aproximação às drogas 
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O objetivo desta análise é identificar os discursos dos participantes da comunidade sobre os turning points[20], 

que são os eventos marcantes que favorecem a interrupção do consumo da droga. O quadro a seguir mostra 

os tópicos que compõem esta análise. 

Quadro 2: Conjunto de tópicos que compõe esta análise. 

2. Os turning points (pontos de virada) 
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Tópico 
Dias de 

Existência 
Total de 

mensagens 

Média de 
mensagens 

/ dia 

Participantes 
únicos do 

tópico 

Média de 
mensagens / 
participante 

Batalhas sobre o vicio: Deixe seu depoimento.  188 103 0,55 9 11,44 

Entrevista com Dárlea  29 80 2,76 6 13,33 

DESABAFO / AJUDE -ME  18 79 4,39 19 4,16 

Pedido de ajuda para tentar entender!  7 37 5,29 7 5,29 

Ajuda!  18 32 1,78 6 5,33 

chega de sofrimento.......  20 20 1 9 2,22 

Desisti  7 20 2,86 3 6,67 

4 meses - preciso de ajuda!  31 16 0,52 12 1,33 

Tentando ajudar meu irmão  40 14 0,35 7 2 

o crack destruiu minha vida.... mas mudei...  49 13 0,27 11 1,18 

Até quando ajudar?  2 11 5,5 6 1,83 
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O quadro abaixo compara os dados de todos os tópicos selecionados (cenário geral) com os dados dos 

tópicos utilizados para compor o DSC dos turning points (cenário específico). 

2. Os turning points (pontos de virada) 
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Quantidade de 
mensagens 

 

425 
(36,42%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

58 
(35,15%) 

Participantes que 
contribuíram no 

DSC 

 
8 

Conjunto de 
tópicos 

 

11  
(28,21%) 

Média de 
mensagem por 

participante 

7,33 
(103,68%) 

Cenário Geral 

Quantidade de 
mensagens 

 

1.167 
(100%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

165 
(100%) 

Conjunto de 
tópicos 

 

39 
(100%)  

Média de 
mensagem por 

participante 

7,07 
(100%) 

Cenário Específico 



        Introdução        |        Internet e Saúde        |        Drogas na internet        |        Comunidades virtuais        |        Análise        |        Considerações Finais 

Oito pessoas (8) contribuíram nos discursos abaixo sobre os turning points. 

* SC é o número pelo qual o Sujeito Coletivo é identificado;  

** Participantes é a quantidade de sujeitos que contribuíram para a composição do DSC (podem ter contribuído em mais de um SC). 

SC* Ideia Central Participantes** % Sexo (M / F) % 

1 Sentir o fundo do poço 7 87,5 57,1 / 42,9  

2 Perceber o sofrimento que causei 3 37,5 66,7 / 33,3 

3 A intervenção de terceiros 3 37,5 66,7 / 33,3 

Quadro 2.1: Síntese dos discursos coletivos sobre fatores que favorecem a interrupção do consumo do crack. 

2. Os turning points (pontos de virada) 
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O ideal é que logo de inicio o dependente peça ajuda. Mas, na maioria das vezes, isso só acontece 

quando o cara já está derrotado em todos os aspectos, ATÉ CHEGAR AO PONTO DE QUERER DE 

FATO TER UMA VIDA LIMPA. Cheguei a um ponto que não tinha mais escolha, sem saída nenhuma. 

Um dia eu ""apareci"" em casa depois de 1 semana sumido, fui tomar banho e me olhei no espelho.. 

eu tava um caco. Já tinha perdido tudo, parecia um mendigo...minha namo chorando na sala, tinha 

abandonado emprego, a minha dignidade... resumindo, eu tava fudido. Eu não aguentava mais 

sofrer. Foi aí que eu tomei um susto... olhei a minha volta e percebi o que eu havia feito com a 

minha vida, por causa das drogas. Eu vi a proporção que isso tava tomando e tive um relance do q o 

futuro tava me reservando. Demorei, mas fiz o mais correto: pedir ajuda pela primeira vez...... o que 

todo dependente deve fazer. Pedi ajuda e, ainda, ajuda a pessoa mais certa nesta hora: a minha 

mãe, e mais ainda a vontade de para de usar. Ainda me lembro das minhas palavras: “Mãe me 

ajuda, não aguento mais, eu quero deixar de fumar crack”. Sem conhecer ainda, tinha dado o 

primeiro passo. 
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Sentir o fundo do poço 

SC 01 | Os turning points (pontos de virada) 
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Oq me me motivou a querer ficar limpo foi fazer esse exercicio de me por no lugar dela e dai parei 

pra pensar e imaginar as coisas da perspectiva dela. Isso me machucou mais do q qqr efeito 

colateral. Com o tempo eu vi que os meus amigos da ativa foram mortos e alguns em cana! Daí 

parei pra pensar! Será que é isso que eu vou querer para mim? Pq no meio de todo aquele turbilhao 

de desconfiança, paranoia e falsidade em que eu vivia, ela era a unica pessoa com qm eu podia 

contar. E era a quem eu mais magoava. Ver o sofrimento no olhar e ver a que ponto eu havia 

chegado. Qndo vc percebe isso... vc desmancha por dentro... completamente. Isso motivou a querer 

tentar algo que até então eu não queria. 
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SC 02 | Os turning points (pontos de virada) 

Perceber o sofrimento que causei 
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Eu já fui internado involuntariamente e minha mãe mesmo me mandou embora de casa, senti muito 

ódio. Eu achava que ela queria se livrar de mim e do grande problema que eu havia me tornado. Fui 

morar na rua tendo q roubar para comer, só assim q eu fui me ligar e para de usar e pedir ajuda! Hj 

em dia foi uma das coisas que fazem parte da minha recuperação. Vejo que fizeram a coisa certa. 

Me preservaram de mim e das minhas insanidades e agradeço a eles por estar vivo. 
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SC 03 | Os turning points (pontos de virada) 

A intervenção de terceiros 
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O principal fator identificado nas representações sociais relacionadas anteriormente é que a decisão pessoal de 

buscar ajuda ocorre tardiamente quando o dependente percebe que a situação tornou-se insustentável. 

 

Devido à dificuldade da interrupção precoce do consumo do crack, a degradação dos laços familiares é comum. 

Ter consciência do sofrimento causado às pessoas próximas pode ter motivado a busca por ajuda com o 

objetivo de reestabelecer os vínculos familiares. 

 

A degradação dos laços familiares e a dificuldade do dependente em aceitar ajuda pode motivar atitudes 

extremas das pessoas próximas. A intervenção de terceiros, como a expulsão de casa e internação involuntária, 

também foi citada como fator que favoreceu a interrupção do consumo. 

 

Os discursos dos participantes da comunidade sobre turning points são semelhantes aos apontados por 

Rigotto[21]: “A procura por recuperação foi desencadeada por experiências críticas como situações de 

desamparo e debilidade física, ocorrências legais, e revitalização de laços familiares.” 

Discussão | Os turning points (pontos de virada) 
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O objetivo desta análise é identificar o discurso dos participantes da comunidade sobre os fatores 

relacionados à manutenção da abstinência da droga. O quadro a seguir mostra os tópicos que compõem esta 

análise. 

Quadro 3: Conjunto de tópicos que compõe esta análise. 

3. Fatores de manutenção da abstinência 
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Tópico 
Dias de 

Existência 
Total de 

mensagens 

Média de 
mensagens 

/ dia 

Participantes 
únicos do 

tópico 

Média de 
mensagens / 
participante 

Batalhas sobre o vicio: Deixe seu depoimento.  188 103 0,55 9 11,44 

Entrevista com Dárlea  29 80 2,76 6 13,33 

DESABAFO / AJUDE -ME  18 79 4,39 19 4,16 

meu filho quero te ver bem  138 75 0,54 5 15 

Tem q ter força....  310 65 0,21 27 2,41 

Preciso de ajuda...  25 51 2,04 9 5,67 

Que desespero!!!  90 39 0,43 8 4,88 

Pedido de ajuda para tentar entender!  7 37 5,29 7 5,29 

Ajuda com abstinência  31 34 1,1 6 5,67 

Eu vivo a vida dele(a)!!!! Codependência....  7 25 3,57 7 3,57 

Preciso de ajuda p/ salvar meu irmão dessa droga.  44 24 0,55 7 3,43 

Quais as chances de um usuário de crack se recuper  9 22 2,44 10 2,2 

NINGUEM DA OUVIDO QUANDO O CARA E PEQUENO  105 21 0,2 6 3,5 

chega de sofrimento.......  20 20 1 9 2,22 

Mães acorrentadas pelo crack...  11 20 1,82 6 3,33 

Preciso de ajuda tambem  5 18 3,6 10 1,8 

Receitas de vitórias...  23 18 0,78 10 1,8 

4 meses - preciso de ajuda!  31 16 0,52 12 1,33 

Tentando ajudar meu irmão  40 14 0,35 7 2 

Preciso de conselhos  461 13 0,03 6 2,17 

Como identificar a manipulação...  5 12 2,4 4 3 

mias um membro na comunidade.. mais um usuario :(  10 9 0,9 4 2,25 
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O quadro abaixo compara os dados de todos os tópicos selecionados (cenário geral) com os dados dos 

tópicos utilizados para compor o DSC dos fatores de manutenção da abstinência (cenário específico). 

3. Fatores de manutenção da abstinência 
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Quantidade de 
mensagens 

 

795 
(68,12%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

110 
(66,67%) 

Participantes que 
contribuíram no 

DSC 

 
39 

Conjunto de 
tópicos 

 

22  
(56,41%) 

Média de 
mensagem por 

participante 

7,23 
(102,26%) 

Cenário Geral 

Quantidade de 
mensagens 

 

1.167 
(100%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

165 
(100%) 

Conjunto de 
tópicos 

 

39 
(100%)  

Média de 
mensagem por 

participante 

7,07 
(100%) 

Cenário Específico 
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Trinta e nove pessoas (39) contribuíram nos discursos abaixo. 

Quadro 3.1: Síntese dos discursos coletivos sobre os fatores relacionados à manutenção da abstinência. 

SC* Ideia Central Participantes** % Sexo (M / F) % 

1 Laços familiares 17 43,6 70,6 / 29,4 

2 Religião 11 28,2 72,7 / 27,3 

3 Seguir em frente 11 28,2 63,6 / 36,4 

4 Grupos de apoio 10 25,6 70 / 30 

5 Criar nova rotina e atividades 8 20,5 62,5 / 37,5 

3. Fatores de manutenção da abstinência 
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* SC é o número pelo qual o Sujeito Coletivo é identificado;  

** Participantes é a quantidade de sujeitos que contribuíram para a composição do DSC (podem ter contribuído em mais de um SC). 



        Introdução        |        Internet e Saúde        |        Drogas na internet        |        Comunidades virtuais        |        Análise        |        Considerações Finais 

Sair dessa sozinho não é nada fácil. Família e amigos têm um papel fundamental na recuperação do 

usuário, seja para que ele busque buscar tratamento, seja para acolhê-lo em momentos de 

desespero. O amor dos próximos é algo importante na recuperação. Saber que existe um porto 

seguro, um apoio emocional é muito importante.  

 

Tive o apoio da minha familia, minha mãe me amou acima de todas as coisas, me ajudou até eu me 

livrar disso tudo, isso é amor. E é amada por mim. Acredito que as mudanças são possiveis. Sua 

família é quem realmente pode te dar toda a força e o equilíbrio para lutar. 

 

É uma doença e tem que ser tratada pelos familiares como uma doença.  É a unica doença que 

convida vc e seu familiar a fazer uma reforma intima! Hj em dia se alguém da minha família me ver 

bebendo num bar ou numa esquina com pessoas barra pesadas, todos ficam logo sabendo. 

Consegui sair depois de muita batalha. O que me faz ficar limpo é minha vontade de ser feliz, o 

amor de minha mãe e minha familia, não decepcionar eles, saca? Acredito que para eles é como na 

parábola na volta do filho pródigo. 
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Laços familiares 

SC 01 | Fatores de manutenção da abstinência 
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Os relatos de pessoas que abandonaram o vicio tem um componente igual: DEUS, independente 

qual Deus seja. Minha disciplina em relação a moral cristã tb tem me ajudado muito. O Crack, a 

cocaina, fazem parte de uma doença espiritual. O q encontrei na igreja foi uma nova familia e 

amigos, foram coisas q me tiraram daquela rotina maldita de dez anos fazendo as mesmas coisas. 

Tive a chance de renovar os meus pensamentos e ter uma nova vida, pois eu até queria parar mas, 

o meu tempo ocioso não me deixava parar de pensar em droga, me ocupei de ler a biblia enquanto 

estava desempregado e isso me ajudou. Vontade? Nao tenho nenhuma. Estou a 4 anos sem usar.  

Um adicto se manter limpo é uma concessão divina. Estou livre pela fé. 
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Religião 

SC 02 | Fatores de manutenção da abstinência 
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Para me manter em recuperação, tive que reformular toda a minha vida. Abandonar as velhas 

amizades, mudar minhas maneiras distorcidas de lidar com a realidade. Um instante de lembrança 

do uso e dinheiro no bolso é fatal. 

 

Devemos nos desprender das (más) lembranças, (maus) costumes, e outras situações que nos 

causam dissabores. Tocar no assunto, ouvir histórias, reviver o q passou, pode ser a porta de 

entrada para as drogas de novo para muitos! Não quero saber o que fui, mas sim o que sou. O ideal 

seria seguir em frente, com vida nova, emprego novo, amigos novos!  Amigos q me mantiveram 

longe das drogas, um novo ciclo de amizades mais saudavél.  Estude, crie objetivos na sua vida. Crie 

metas. Vc só terá direito a consumir felicidade se produzir alguma.  
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Seguir em frente 

SC 03 | Fatores de manutenção da abstinência 
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Muitas pessoas não sabem, mas as palavras de pessoas desconhecidas que passaram pela mesma 

situação são essenciais para a mudança de atitude do usuário da droga. Deixar de usar droga é facil, 

o dificil e ficar sem usar.  A maior arma que temos em uma recuperação é a ajuda mútua, ter 

contato com pessoas que estão com o mesmo problema, mas no mesmo intuito: o de deixar de usar 

droga e querendo ficar sem usar, continuar limpo. Foi através de NA que consegui ter o hábito de 

policiar meus pensamentos, evitar pessoas e situações de risco, ter habitos e companhias saudáveis. 

DIGO E AFIRMO, SEM ISSO NÃO TERIA CONSEGUIDO! Através da prática diária dos 12 passos, pude 

perceber que o meu problema, estava muito além do uso de drogas. Sempre digo que se quizermos 

ficar em recuperação temos que nos perder pelos outros, ou para ser mais sucinto, temos que nos 

doar, porque aquilo que doamos niguém pode nos tirar. 
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Grupos de apoio 

SC 04 | Fatores de manutenção da abstinência 
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A pessoa nessas condições precisa de uma função pra voltar a se sentir útil na sociedade. O bom é 

arrumar uma atividade... uma ong ou um emprego, qualquer coisa que faça esquecer as drogas. 

Isso já ajuda bastante na recuperação  

 

Uma coisa muito importante para nós homens (independente de droga) é ter um emprego. FIQUEI 

1ANO CEM TRABALHAR,MAS SEMPRE PROCURAVA FAZER ALGUMA COISA,POIS JA DIS O DITADO: 

CABEÇA VAZIA OFICINA DO DIABO! A MUDANÇA SÓ ACONTECE QUANDO EXISTE MAIS DO QUE O 

DESEJO DE TRANSFORMAÇÃO, É NECESSÁRIA MUITA RENUNCIA, MUITA DISCIPLINA. A palavra 

chave é DISCIPLINA . É preciso para tudo na vida, e tambem para deixar o uso. 
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Criar nova rotina e atividades 

SC 05 | Fatores de manutenção da abstinência 
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Para o adicto se manter em abstinência, o fato de poder contar com laços e apoio familiares foi considerado 

como muito importante para a recuperação. Essa opinião foi frequente principalmente entre os homens (70%). 

Levando em consideração o que foi visto nos discursos sobre motivações para o uso, é possível identificar o 

caráter ambíguo dessa instituição: se por um lado ela pode ser co-autora no surgimento do abuso de drogas, 

por outro ela pode também, como visto neste caso, funcionar como fator de proteção da saúde de seus 

membros [22]. 

 

O fator “religião” também foi identificado como relevante por alguns membros da comunidade. Diferentes 

fatores (Laços familiares; Religião; Seguir em frente; Grupos de apoio; Criar nova rotina e atividades) foram 

encontrados tanto isoladamente em relatos, quanto agrupados e combinados entre si. Vale destacar ainda que o 

CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) não foi citado por nenhum participante no contexto dos fatores 

relacionados à manutenção da abstinência. 

Discussão | Fatores de manutenção da abstinência 
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O objetivo desta análise é identificar o discurso dos participantes da comunidade sobre os fatores que 

favorecem a recaída dos adictos que buscam interromper o consumo da droga. O quadro a seguir mostra os 

tópicos que compõem esta análise. 

Quadro 4: Conjunto de tópicos que compõe esta análise. 

4. Fatores que favorecem a recaída 
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Tópico 
Dias de 

Existência 
Total de 

mensagens 

Média de 
mensagens 

/ dia 

Participantes 
únicos do 

tópico 

Média de 
mensagens / 
participante 

DESABAFO / AJUDE -ME  18 79 4,39 19 4,16 

Preciso de ajuda...  25 51 2,04 9 5,67 

Que desespero!!!  90 39 0,43 8 4,88 

Pedido de ajuda para tentar entender!  7 37 5,29 7 5,29 

o que fazer?  35 23 0,66 5 4,6 

chega de sofrimento.......  20 20 1 9 2,22 

Desisti  7 20 2,86 3 6,67 

Receitas de vitórias...  23 18 0,78 10 1,8 

maconha se mostra eficaz contra o crack!!  3 16 5,33 6 2,67 

POR QUE?  4 9 2,25 3 3 
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O quadro abaixo compara os dados de todos os tópicos selecionados (cenário geral) com os dados dos 

tópicos utilizados para compor o DSC dos fatores que favorecem a recaída (cenário específico). 

4. Fatores que favorecem a recaída 
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Quantidade de 
mensagens 

 

312 
(26,74%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

52 
(31,52%) 

Participantes que 
contribuíram no 

DSC 

 
14 

Conjunto de 
tópicos 

 

10  
(25,64%) 

Média de 
mensagem por 

participante 

6 
(84,87%) 

Cenário Geral 

Quantidade de 
mensagens 

 

1.167 
(100%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

165 
(100%) 

Conjunto de 
tópicos 

 

39 
(100%)  

Média de 
mensagem por 

participante 

7,07 
(100%) 

Cenário Específico 
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Quatorze pessoas (14) contribuíram nos discursos abaixo. 

Quadro 4.1: Síntese dos discursos coletivos sobre os fatores que favorecem a recaída. 

SC* Ideia Central Participantes** % Sexo (M / F) % 

1 Proximidade com outras drogas 8 57,1 50 / 50 

2 Más companhias 6 42,9 66,7 / 33,3 

3 Estrutura familiar deficiente 3 21,4 0 / 100 

4 Falta de rotina 2 14,3 100 / 0 

* SC é o número pelo qual o Sujeito Coletivo é identificado;  

** Participantes é a quantidade de sujeitos que contribuíram para a composição do DSC (podem ter contribuído em mais de um SC). 

4. Fatores que favorecem a recaída 
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Se ilude quem deseja entrar em recuperação de uma droga como essa e acha que pode usar o 

álcool. Estar limpo é o ideal. A redução de danos não funcionou e também não tive experiências 

boas com remedios ou coisa do tipo, sempre acabava recaindo. Deu certo comigo por 6 meses, 

depois achei que ja estava bem. O que aconteceu: comecei a usar a maconha com a pedra. 

Resultado: recai novamente. Fique limpo de tudo, pode parecer mais dificil, mas, só consegui parar 

quando ""enfiei"" na minha cabeça que estava seriamente doente e que tinha que evitar a qualquer 

custo a primeira bola. Pois isso de usar a maconha nada mais e do que uma substituiçao de vicio. 

Equivale a recair em comportamento. Não mascare seus sentimentos, pois obsessão é o pensamento 

constante de uso. 
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Proximidade com outras drogas 

SC 01 | Fatores que favorecem a recaída 
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Quase um mês sem usar, lutando contra os sintomas da abstinência de crack. Uma das coisas que 

me fizeram recair foi as amizades... encontrar as velhas "amizades".  

 

Estava indo pro grupo de ajuda e apareceu a oportunidade: pessoas q conviveram comigo por esses 

dez anos de escravidão, q eu não conseguia tirar do pensamento e me pegava pensando nos 

momentos em q a droga estava sendo dividida. Dei a resposta errada, dai tudo desandou. Acabava 

dando meia volta e dentro de meia hora ja estava sentado repartindo a droga. 
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Más companhias 

SC 02 | Fatores que favorecem a recaída 
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A continuidade do contato com as drogas, tanto no uso de outras substâncias para tratamento, como no 

contato com usuários em atividade, é apontada como a principal causa de recaída. O contato com pessoas, 

ambientes e substâncias relacionadas pode significar um empecilho para que o adicto se mantenha longe das 

drogas. 

 

Todos os fatores que foram colocados como facilitadores da recaída (Proximidade com ambientes; Más 

companhias; Estrutura familiar deficiente; Falta de rotina) são encontrados de forma invertida nos discursos 

sobre manutenção da abstinência (Laços familiares, Seguir em frente e Criar nova rotina e atividades). Isso 

indica uma relação em que o oposto de alguns dos relatos de manutenção da abstinência descrevem 

experiências encontradas nos relatos sobre fatores para a recaída[21]. 

Discussão | Fatores que favorecem a recaída 
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O objetivo desta análise é identificar o discurso dos participantes da comunidade em relação a atuação do 

Estado, no que diz respeito as políticas públicas de tratamento dos dependentes da droga. O quadro a seguir 

mostra os tópicos que compõem esta análise. 

Quadro 5: Conjunto de tópicos que compõe esta análise. 

5. A atuação do Estado 
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Tópico 
Dias de 

Existência 
Total de 

mensagens 

Média de 
mensagens 

/ dia 

Participantes 
únicos do 

tópico 

Média de 
mensagens / 
participante 

Entrevista com Dárlea  29 80 2,76 6 13,33 

meu filho quero te ver bem  138 75 0,54 5 15 

Quais as chances de um usuário de crack se recuper  9 22 2,44 10 2,2 

Mães acorrentadas pelo crack...  11 20 1,82 6 3,33 

Tratamento obrigatório...  20 15 0,75 6 2,5 

Me ajudem a AJUDAR!  15 10 0,67 4 2,5 
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O quadro abaixo compara os dados de todos os tópicos selecionados (cenário geral) com os dados dos 

tópicos utilizados para compor o DSC da atuação do Estado, no que diz respeito as políticas públicas de 

tratamento dos dependentes da droga (cenário específico). 

5. A atuação do Estado 
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Cenário Geral 

Quantidade de 
mensagens 

 

222 
(19,02%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

25 
(15,15%) 

Participantes que 
contribuíram no 

DSC 
 

7 

Conjunto de 
tópicos 

 

6  
(15,38%) 

Média de 
mensagem por 

participante 

8,88 
(125,6%) 

Quantidade de 
mensagens 

 

1.167 
(100%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

165 
(100%) 

Conjunto de 
tópicos 

 

39 
(100%)  

Média de 
mensagem por 

participante 

7,07 
(100%) 

Cenário Específico 
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Sete pessoas (7) contribuíram nos discursos abaixo. 

Quadro 5.1: Síntese dos discursos coletivos sobre a atuação do Estado. 

SC* Ideia Central Participantes** % Sexo (M / F) % 

1 
É preciso investir em clínicas e políticas 

públicas de tratamento 
5 71,4 40 / 60 

2 A abordagem do CAPS é inadequada 3 42,9 33,3 / 66,7 

3 O período de internação é insuficiente 2 28,6 50 / 50 

* SC é o número pelo qual o Sujeito Coletivo é identificado;  

** Participantes é a quantidade de sujeitos que contribuíram para a composição do DSC (podem ter contribuído em mais de um SC). 

5. A atuação do Estado 
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Toda doença crônica é caso de saúde pública. O governo, independentemente de partido político, 

tem que investir ou dar suporte e facilitar a abertura de comunidades terapêuticas com todo esse 

aparato: medicamentos adequados, assistência médica adequada, ambiente adequado, etc. Quando 

o adicto não pode pagar por um centro de recuperação, ele amarga a procura de uma vaga em 

algum CT (usam drogas lá dentro, e outras coisas mais). Quando meu sobrinho-filho estava no 

crack, vaguei, procurei, liguei, implorei por uma vaga em alguma instituição pública e só encontrei as 

portas fechadas. É como procurar agulha em palheiro. Isso é de chorar! 
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É preciso investir em clínicas e políticas públicas de tratamento 

SC 01 | A atuação do Estado 
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Os CAPS são paleativos, infelizmente. Talvez resolva p/os casos mais brandos, p/os iniciantes nas 

drogas. Nos casos já bem graves não adianta nada. O paciente não quer saber de ir lá 1 vez por 

semana, ouvir o mesmo blá,blá,blá, reuniãozinha c/assistentes sociais, q tem um discurso pronto e 

nem sabem na real do que estão falando.  

 

Minha filha voltou a usar indo ao CAPS. O tratamento realizado pelo CAPS é legal, mas, como os 

deixam muito a vontade, muitos aproveitam para usar com os outros q estão lá, ou, pelo menos, 

conseguem a droga indo lá. 
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A abordagem do CAPS é inadequada 

SC 02 | A atuação do Estado 
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As principais críticas à atuação do Estado no que se refere ao tratamento oferecido aos adictos aborda questões 

de estrutura: vagas, medicamentos, novas clínicas e tempo de internação. Nas críticas feitas ao CAPS, as 

principais questões se relacionam à ineficiência do atendimento e do tratamento proposto.  

 

Outro ponto que vale destaque é o baixo número de pessoas que se manifestaram sobre a atuação do Estado. 

Isso pode ser um indício de que a intervenção do Estado não é importante, ou que as pessoas não se sentem 

confortáveis para falar sobre o assunto. 

Discussão | A atuação do Estado 
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O objetivo desta análise é identificar o discurso dos participantes da comunidade que utilizam o espaço para 

pedir ajuda e orientação. O quadro a seguir mostra os tópicos que compõem esta análise. 

Quadro 6: Conjunto de tópicos que compõe esta análise. 

6. Pedidos de ajuda de codependentes 
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Tópico 
Dias de 

Existência 
Total de 

mensagens 

Média de 
mensagens 

/ dia 

Participantes 
únicos do 

tópico 

Média de 
mensagens / 
participante 

Batalhas sobre o vicio: Deixe seu depoimento.  188 103 0,55 9 11,44 

meu filho quero te ver bem  138 75 0,54 5 15 

Cheiro  165 49 0,3 28 1,75 

Ajuda!  18 32 1,78 6 5,33 

Eu vivo a vida dele(a)!!!! Codependência....  7 25 3,57 7 3,57 

Preciso de ajuda p/ salvar meu irmão dessa droga.  44 24 0,55 7 3,43 

o que fazer?  35 23 0,66 5 4,6 

Quais as chances de um usuário de crack se recuper  9 22 2,44 10 2,2 

Preciso de ajuda tambem  5 18 3,6 10 1,8 

Clínicas de Recuperação  682 14 0,02 7 2 

Preciso de conselhos  461 13 0,03 6 2,17 
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O quadro abaixo compara os dados de todos os tópicos selecionados (cenário geral) com os dados dos 

tópicos utilizados para compor o DSC sobre pedidos de ajuda e orientação (cenário específico). 

6. Pedidos de ajuda de codependentes 
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Quantidade de 
mensagens 

 

398 
(34,10%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

74 
(44,85%) 

Participantes que 
contribuíram no 

DSC 

 
12 

Conjunto de 
tópicos 

 

11  
(28,21%) 

Média de 
mensagem por 

participante 

5,38 
(76,1%) 

Cenário Geral 

Quantidade de 
mensagens 

 

1.167 
(100%) 

Participantes 
únicos nos 

tópicos 

165 
(100%) 

Conjunto de 
tópicos 

 

39 
(100%)  

Média de 
mensagem por 

participante 

7,07 
(100%) 

Cenário Específico 
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Doze pessoas (12) contribuíram nos discursos abaixo. 

Quadro 6.1: Síntese dos discursos coletivos de pedidos de ajuda/orientação. 

SC* Ideia Central Participantes** % Sexo (M / F) 
% 

1 Ele já foi internado, mas recaiu 6 50,0 0 / 100 

2 Ele se nega a aceitar ajuda 5 41,7 0 / 100 

3 Entre a casa e a rua 4 33,3 25 / 75 

4 
Reconhece que precisa de ajuda, mas já 

tentamos tudo 
2 16,7 0 / 100 

* SC é o número pelo qual o Sujeito Coletivo é identificado;  

** Participantes é a quantidade de sujeitos que contribuíram para a composição do DSC (podem ter contribuído em mais de um SC). 

6. Pedidos de ajuda de codependentes 
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Eu e minha mãe estamos sofrendo muito e não sabemos mais a quem pedir ajuda. Ele ja esteve 

numa fazenda terapeutica e saiu bem de la. Ficou oito meses sem drogas e dai recaiu denovo. Então 

coloquei ele numa clinica. Ficou vinte dias la. Qdo saiu, recaiu depois de 2 meses. As internações em 

clínicas não adiantaram e cada vez que ele volta tem uma recaída. Agora já faz uns 3 ou 4 meses, 

não tenho certeza. A coisa piorou muito. Enquanto isso, nossa familia sofre e lamenta a cada dia que 

passa, pela vida que ele esta perdendo. Estou desanimada, sabe? A vontade de parar parece ser 

passageira na cabeça dele. 
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Ele já foi internado, mas recaiu 

SC 01 | Pedidos de ajuda de coodependentes 
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A mais de 5 anos, tento ajudar meu filho q não aceita se tratar e, por mais que eu demonstre que 

sou forte, ele ainda se nega a buscar ajuda. Eu vou em reunioes de grupos, é muito bom. Mais ele 

não vai, se recusou, deu escandalo e não quis ir. Eu não quero perder pra droga, mas estou 

desanimada, não tenho mais forças pra lutar. Choro muito, pois sei que estou impotente e 

aguardando anciosamente que ele diga “quero ajuda”, mas acho que isso não é possivel. A cada dia 

piora e, por dentro, me sinto em frangalhos. 

92 

Ele se nega a aceitar ajuda 

SC 02 | Pedidos de ajuda de coodependentes 
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Estou nessa luta a 5 anos, ja fiz de tudo por ele, ja cheguei a prende-lo com correntes. No domingo 

ele sumiu, ai voltou de novo daquele jeito. Ele fuma ate a roupa do corpo e depois volta. Ontem ele 

veio pra casa chegou mal por ter usado muito o crack. Mandei ele tomar um banho estava péssimo. 

É orrivel uma mãe que nem eu, que criei ele com muito amor e sempre limpinho, ver assim, na rua. 

Está pior cada vez, pois não vejo nenhuma luz de melhora, não sei mais o que fazer. 
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Entre a casa e a rua 

SC 03 | Pedidos de ajuda de coodependentes 
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Em alguns momentos, para alguns membros, a comunidade virtual funciona como um grupo de apoio e auto-

ajuda. Nesses momentos, esses indivíduos veem na comunidade menos uma fonte de informação técnica, e 

mais  um ponto para trocar e compartilhar experiências. Os pedidos de ajuda na comunidade partem, em sua 

maioria, de mulheres. São elas que estão em busca de ajuda para lidar com problemas relacionados a adicção 

do companheiro, irmão ou filho.  

 

Não saber como lidar com a dificuldade do adicto em se manter abstinente, que passa por diversas recaídas, é 

uma questão que aparece com frequência nos pedidos de ajuda na comunidade (SC 1 e 4). Nesses casos, os 

pedidos de ajuda também partem de mulheres (esposas, namoradas, mães e irmãs) que se envolvem no 

tratamento do adicto, mas que têm dificuldade com a duração e as constantes frustrações do tratamento. 

Discussão | Pedidos de ajuda de codependentes 
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Considerações finais 
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Neste trabalho analisou-se discussões presentes em um comunidade virtual na busca por compreensão dos 

motivos que levam indivíduos a começar, continuar e parar o consumo de drogas, sabendo que, em estudos 

sobre o tema, “prevalecem as dúvidas sobre as certezas e as divergências se sobrepõem aos consensos”[21]. 

 

Pelo estudo conduzido é possível perceber que as comunidades virtuais são um importante espaço de 

encontro, conversa, troca de informações e experiências sobre o assunto. As motivações para a participação 

são diversas, indo desde a impossibilidade de buscar apoio em tratamentos tradicionais, dificuldade de 

mantê-los por um longo prazo (o qual o tratamento da adicção exige), ineficiência de tratamentos públicos 

ou privados, até a incapacidade de reconhecer e compartilhar o problema da adicção entre os círculos sociais 

mais próximos (família, amigos, vizinhos). Estas motivações são reforçadas cada vez mais pelo aumento de 

acesso e uso de ferramentas tecnológicas. 

 

Nessa comunidade os discursos de dependentes e codependentes se entrelaçam e se completam. É possível 

perceber o reconhecimento da longa duração do tratamento e que, de acordo com os próprios participantes 

da comunidade, essa é uma doença “sem cura”, e que, portanto, exige um constante estado de alerta e 

atenção. Acompanhando o discurso dos adictos, encontram-se relatos de outros: aqueles que estão no 

entorno e que também se envolvem e são envolvidos pelo problema da adicção. Observa-se os impactos 

causados por esta situação nos diversos atores, deixando clara a necessidade de estender o tratamento e 

cuidados com a saúde de uma forma mais ampla, considerando outras pessoas além dos adictos. 
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As comunidades virtuais facilitam a formação e o estabelecimento de uma rede de apoio perene entre 

pessoas que compartilham situações semelhantes e trocam informações em um processo sem 

intermediários, como verificado na comunidade estudada, criada há mais de sete anos, de forma 

espontânea, e na qual ainda observa-se uma troca frequente de novas mensagens. Para alguns 

pesquisadores, esses processos implicam em uma nova forma de entender os cuidados com a saúde, 

enfatizando um aspecto mais colaborativo, aberto e participativo, no qual as fontes tradicionais (profissionais 

de saúde) não mais monopolizam o acesso às informações relevantes[24]. 

 

A aplicação de tecnologias de comunicação e informação em saúde coletiva é um promissor tema de 

pesquisa.  Esse cenário é fértil para o desenvolvimento de novas abordagens, por meio de ferramentas e 

aplicativos, cujo objetivo é fomentar uma melhora na forma como as pessoas colaboram, identificam 

potenciais amigos e colaboradores (rede de apoio), comunicam entre si e identificam informações que são 

relevantes para a promoção da saúde.  

Considerações finais 
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