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A família constitui-se em uma unidade de cuidado a ser acionada quando há algum dano à saúde de um dos seus 
membros. Destaca-se a dependência química de crack como um dos agravos de saúde da atualidade, tendo em vista 
os prejuízos sociais e econômicos que acarreta para o usuário e para as pessoas que o cercam. Nesse sentido, o uso 
de crack no seio familiar ocasiona um intenso sofrimento emocional às famílias, gerando necessidades de cuidados 
específicos decorrentes da dependência do crack. Este estudo teve por objetivo geral avaliar as necessidades de 
cuidados dos familiares de usuários de crack em um Centro de Atenção Psicossocial. Este trabalho justifica-se na 
relevância do tema, considerando que na atualidade o crack tem uma grande repercussão no país, nos sistemas de 
saúde e no cotidiano das famílias, visualizando-se, assim, a importância de estudos que incluam o cuidado às famílias 
de usuários de crack. Trata-se de um estudo qualitativo que utilizou a Avaliação de Quarta Geração proposta por Guba 
e Lincoln como técnica de coleta de dados, no Centro de Atenção Psicossocial de Uruguaiana/RS. Os instrumentos de 
coleta foram 500 horas observações e entrevistas com 15 membros da equipe, 12 usuários de crack e 12 familiares dos 
mesmos. A análise dos dados ocorreu através do Método Comparativo Constante. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sob o protocolo número 75635. A 
avaliação identificou as seguintes necessidades dos familiares de usuários de crack: informação sobre as drogas, 
necessidade de grupo de apoio e de visitas domiciliares, auxilio do serviço para internação do usuário de crack, 
necessidade de religião nas ações do serviço e de acolhimento. Conclui-se a importância do CAPS estudado em dar 
resolutividade nas demandas surgidas da família de usuário de crack, a fim de possibilitar mudanças no tratamento 
desses usuários, promovendo saúde e inserindo os familiares no serviço e no cuidado. 
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