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CRACK

APRESENTAÇÃO E FORMA DE
CONSUMO

O  Crack  é  um  derivado  da
cocaína, que se apresenta na forma de pedra que
são fumadas. Esta forma de consumo faz com que a
cocaína  percorra  um  caminho  mais  curto  em
direção  ao  cérebro  tornando  seus  efeitos  muito
mais intensos e imediatos. Surgiu na década de 80
nos EUA e seu nome vem do som que as pedras
fazem quando são queimadas, em inglês "Crack".
No Brasil apareceu inicialmente, no estado de São
Paulo e logo depois no Nordeste. No Rio de Janeiro
o comércio de Crack é recente, porém se instalou
rapidamente tomando proporções de epidemia. 

EFEITOS

 A  cocaína  é  uma  droga
estimulante  do  sistema  nervoso,  que  aciona
diversas  áreas  do  cérebro  causando sensações  de
prazer, recompensa e medo. Por isso, além da se
sentirá  inquieto,  euforia,  o  usuário  irritadiço,
ansioso e com insônia. Ocorre aumento do estado
de  alerta  e  concentração.  inibição  do  apetite  e
aumento da energia física.

Quando a cocaína é fumada como no caso
do Crack, seu efeito é curto, após cinco minutos a
sensação  de  euforia  acaba  e  aparece  um  desejo
intenso de repetir o uso. O usuário de Crack tende a
consumir muito mais Cocaína do que o usuário da
forma aspirada, parando apenas quando a droga ou
o  corpo  não  aguenta  o  cansaço.  Durante  este
período ele geralmente não se alimenta bem, não
descansa ou não cuida da higiene pessoal. Por isso,
muitas  vezes  a  aparência  do  usuário  de  Crack  é
péssima.  Esta  pode  ser  a  razão  porque  algumas
pessoas  associam  o  Crack  com  a  pobreza,
entretanto isso não é uma realidade pois  a  droga
alcança todas as classes sociais.

RISCOS PARA A SAÚDE

 O Crack é a forma mais potente de uso da
Cocaína, sendo extremamente tóxica ao organismo.
Os danos são semelhantes aos da forma aspirada,
porém muito mais graves. Em questão de meses o
usuário  apresenta  diminuição  da  capacidade
intelectual,  da  memória  e  da  concentração  de
mudanças  de  humor.  As  lesões  no  cérebro  são
permanentes.  São  frequentes  os  casos  de
superdosagem (overdose),  convulsões e estado de
coma. O uso continuo pode causar ataque cardíaco
e derrame cerebral, em função de um considerável
aumento da pressão arterial. Alguns prejuízos são
específicos  do  Crack.  A fumaça  inalada  em  alta
temperatura  queima  e  provoca  sérias  feridas  nos
lábios, na língua e na garganta do usuário. Pessoas
que convivem com usuários de Crack conseguem
identificá-los  por  estes  marcas,  tamanha  a
gravidade das lesões. Outros problemas no sistema
respiratório são muito expectoração de muco preto
(catarro), enfisema pulmonar, bronquite e quadros
graves de pneumonia. 

A inibição do apetite, as náuseas e dores 
gastrointestinais levam a uma evidente perda de 
peso, às vezes de vários quilos por semana. 

OUTRAS DOENÇAS RELACIONADAS AO
USO

. O  usuário  de  Crack  fica  com  sua
capacidade  de  julgamento  bastante  diminuída,
levando-o  a  diversos  comportamentos  de  risco,
consequentemente,  contaminação  por  doenças
sexualmente  transmissíveis  é  comum. doenças  A.
transmissão da AIDS através do sexo oral é muito
maior, pois as feridas da boca causadas pelo calor
da fumaça são portas abertas para o vírus 

O consumo de Crack é feito em cachimbos
artesanais  que,  se  forem  compartilhados,  podem
transmitir o vírus da hepatite B e C. O usuário se



torna então uma fonte de contágio para as pessoas
de seu convívio.    

SAIBA MAIS...

O  usuário  de  Crack  tende  a  fazer  uso
pesado de álcool e tabaco para aliviar a fissura, o
que deteriora ainda mais a sua saúde; 

O uso de Crack durante a gravidez pode
ocasionar aborto,  nascimento prematuro ou morte
do  feto.  A droga  pode  passar  pelo  leite  materno
deixando o bebê irritadiço e com falta de apetite;

 Na  interrupção  do  consumo de  Crack  o
usuário  pode  apresentar  sintomas  de  abstinência
como  fissura  por  cocaína,  ansiedade,  fome,
irritabilidade,  apatia,  depressão,  paranoia,  ideia
suicida,  perda  do apetite  sexual,  insônia  ou sono
excessivo.

ONDE PROCURAR AJUDA?

Núcleo  de  assistência  Social  do  Centro  de  Instrução
Almirante Alexandrino – CIAA

Endereço: Av. Brasil, 10.946 – Penha
Rio de janeiro – CEP: 21.012-350
Tel: 2126-6219
(Exclusivo  para  militares  e  servidores  civis  lotados  no
CIAA, e seus dependentes)

Hospital  Central  da  Marinha  (HCM)-  Espaço
Consciência e Cuidado

Endereço: Praça Mauá
Ilha das Cobras – Parte Alta, S/N° - Tel: 2104-5588
(Exclusivo para militares e seus dependentes)

ATENDIMENTOS GRATUITOS:

Narcóticos Anônimos (NA)
Tel: 2533-5015

Grupo de apoio familiar NAR-ANON
Tel:2263-6595 / 2516-0057

Alcoólicos Anônimos (AA)
Tel: 2253-3377


