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 ApresentAção

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tomou para si o 
papel de envolver todos os mineiros no Combate ao Uso 
de crack e Outras Drogas. Para isso, instituiu, em 2012, a 
Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack, que 
realizou várias audiências públicas e visitas, colhendo 
informações sobre o tema e realizando um amplo 
diagnóstico do problema das drogas em Minas Gerais.

Fruto do trabalho dessa Comissão Especial, essa 
cartilha foi confeccionada para ajudar as famílias 
mineiras a compreender mais sobre essa situação tão 
preocupante para nosso Estado. Esperamos que ela seja 
um instrumento que contribua para um novo olhar sobre 
a questão da dependência química e para a busca de 
soluções eficientes de reabilitação social e de prevenção.
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DEPUTADO DINIS PINhEIRO
Presidente da ALMG

Como esta luta requer atenção constante e ações 
contínuas, o Parlamento mineiro instituiu recentemente a 
Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas, que dará sequência aos trabalhos 
a partir de 2013. A ALMG continuará promovendo marchas, 
audiências públicas e visitas, abrindo espaços para a 
participação e contribuição de todos, e aprimorando a 
legislação para a construção de políticas públicas mais 
efetivas para erradicar o flagelo das drogas.

Um aliado na luta contra as drogas e a violência é o Fórum 
de Promoção da Paz Escolar e Articulação em Rede – Forpaz 
–, que conta com a participação da ALMG, da  Secretaria de 
Estado de Educação e da Secretaria de Estado de Defesa 
Social, entre outros parceiros, para o desenvolvimento de 
ações de prevenção ao uso de drogas e à violência nas 
escolas de Minas Gerais.

Fazer o bem, fortalecer os laços afetivos e os valores 
da família, e lutar sempre contra a ação devastadora 
das drogas são missões da Assembleia de Minas para a 
construção de uma sociedade melhor.
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O uso de drogas causa grande preocupação em nossa 
sociedade. No que se refere especificamente ao crack, 
é muito maior a velocidade com que essa substância 
ocasiona a dependência, a deterioração do indivíduo e a 
desagregação na sociedade. O crack não pode ser visto 
como apenas mais uma droga, devido ao seu alto potencial 
destrutivo.

Diante disso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
decidiu instituir a Comissão Especial para o Enfrentamento 
do crack. Com essa cartilha, pretendemos informar sobre 
o tema e contribuir para a redução dos impactos do uso 
de crack em nosso Estado.

por que fAlAr 
sobre o crAck?
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O crack não escolhe idade, classe social, cor, sexo ou 
profissão. Ele vem se alastrando indiscriminadamente 
e hoje pode ser encontrado praticamente em qualquer 
lugar: nas “bocas de fumo”, debaixo dos viadutos, nas 
universidades, em empresas, na cidade ou no campo e no 
seio de famílias que nunca imaginaram que isso poderia 
acontecer com um de seus entes queridos.

o crAck está em 

quAlquer lugAr
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o que é crAck?

O crack é uma droga derivada da cocaína. Apresenta-se 
na forma de pedra, semelhante  a pedaços de rapadura. 
A pedra de crack não é solúvel em água e não pode ser 
injetada, ela é fumada em cachimbos improvisados. 
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Quando aquecido, o crack – ou “pedra”, como é conhecido 

pelos usuários – passa do estado sólido ao de vapor e, 

enquanto queima, produz o ruído que lhe deu o nome. 
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quAis são os 
seus efeitos?

O crack é absorvido pelos pulmões e chega ao 
cérebro em aproximadamente 10 segundos. 

Depois de inalar a fumaça, o usuário sente intensa 
euforia, excitação, hiperatividade, insônia, perda de 
sensação de cansaço e falta de apetite.  

Quando o efeito do crack, que dura de 5 a 10 minutos, 
passa, as sensações são tão desagradáveis que 
o indivíduo se vê repetindo o uso, cada vez com 
mais intensidade. Dessa forma, a vontade de usar 
novamente a droga torna-se incontrolável e o uso 
passa a ser compulsivo.
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Alguns comportAmentos 

que podem sugerir que umA 

pessoA fAz uso de drogAs:

• grande desconforto durante a abstinência, o que 
provoca depressão, ansiedade e agressividade; 
• subtração de dinheiro ou de bens da família e de 
terceiros, para comprar a droga;
• mentiras frequentes ou recusa em explicar mudança de 
hábitos ou comportamentos inadequados;
• atitudes como se ausentar frequentemente de casa sem 
justificativa;
• fragilização ou ruptura das redes de relação social, 
como escola, família e trabalho, que normalmente leva a 
sua exclusão social;
• deficiências de memória e de concentração, oscilações 
de humor e baixa tolerância para frustrações, paranoia, 
mania de perseguição, entre outros; 
• alterações físicas, como perda de peso, pele ressecada, 
envelhecimento precoce, mudança de hábitos alimentares 
e descuido com a aparência;
• surgimento de queimaduras nas pontas dos dedos, 
lábios e nariz;
• perda do apetite sexual.
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É comum que o usuário utilize outras drogas juntamente com o crack. 

Em geral, isso ocorre na tentativa de potencializar os efeitos de outras 

drogas ou para camuflar o uso do crack. Um exemplo é a combinação 

do crack com a maconha, conhecida como bereu ou mesclado. Outro 

caso é o uso de outras drogas para reduzir o mal-estar que ocorre 

imediatamente após o término do efeito estimulante do crack, a 

chamada ressaca moral.
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quAis são As 
possibilidAdes 
de trAtAmento?

A proposta terapêutica deve ser feita de maneira 
individualizada, considerando também eventuais 
problemas psiquiátricos paralelos ao uso de crack. 
O acompanhamento deve ser multidisciplinar. O uso 
de medicamentos pode ser indicado para auxiliar na 
redução da vontade do uso da substância ou para aliviar 
os sintomas da abstinência. 

Inicialmente é necessária uma avaliação do paciente 
para encaminhá-lo à forma de atenção adequada a cada 
caso. O grau de dependência deve ser avaliado, assim 
como a disposição do usuário para o tratamento. Há 
diferentes padrões de consumo, que implicam níveis 
diferentes de gravidade e comprometimento da saúde.

Existem muitas divergências sobre qual seria a forma 
adequada de tratamento. Não há tratamento único para a 
dependência de crack, mas é nos Municípios, locais onde 
as pessoas vivem, que deve ocorrer a atenção integral 
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ao usuário de drogas e às famílias. A detecção precoce 
e a imediata intervenção são importantes aliadas no 
enfrentamento da questão. 

A atenção a usuários de crack no Sistema Único de 
Saúde – SUS – está fundamentada nos referenciais de 
atenção em rede, acesso universal e intersetorialidade. 
Recentemente, o Ministério da Saúde propôs a 
conformação de uma Rede de Atenção Psicossocial 
para pessoas com transtorno mental ou necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 
Apesar da disponibilização de recursos pelo Governo 
Federal, essa rede ainda está em processo de construção.

As comunidades terapêuticas adotam critérios específicos 
de tratamento, como a exigência da abstinência do uso 
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de substâncias. Além disso, em geral sua metodologia de 
trabalho está baseada na convivência entre os pares, na 
mútua ajuda e na consideração do aspecto integral do ser 
humano, que inclui a espiritualidade. Atualmente, a política 
pública sobre álcool e outras drogas no Brasil propõe a 
atuação integrada do SUS e das comunidades terapêuticas. 
As comunidades terapêuticas são regulamentadas pela 
vigilância sanitária, que determina os padrões para 
o seu funcionamento. É importante que familiares e 
amigos estejam atentos aos padrões de atendimento de 
todos os serviços de tratamento, tais como condições 
de higiene, equipes mínimas de profissionais de saúde, 
projeto terapêutico individualizado, permissão de acesso 
a visitantes, entre outros.

A rede do SUS prevê a implantação de componentes como 
unidades de acolhimento, consultórios na rua, novos 
centros de atenção psicossocial – Caps (que em Belo 
Horizonte se chamam Cersam) –, atenção hospitalar. 
A estratégia de redução de danos pode ser utilizada na 
metodologia de trabalho. 

A redução de danos visa diminuir as consequências 
adversas do consumo de drogas lícitas e ilícitas, sem a 
preconização imediata da abstinência, já que existem 
casos em que a pessoa não quer ou não pode parar de 
usá-las. Nessa abordagem, procura-se definir, juntamente 
com o usuário, estratégias para a defesa de sua vida no 
sentido de que, ainda que ele permaneça fazendo uso de 
uma substância psicoativa, possa fazê-lo de forma menos 
prejudicial à sua saúde, prevenindo agravos.



19

EM CASOS GRAVES, A INTERNAçãO DO DEPENDENTE QUíMICO 

PODE SER NECESSáRIA. Há TRêS FORMAS DE INTERNAçãO: 

• Internação voluntária – pelo consentimento e vontade 

própria do usuário; 

• Internação involuntária – sem o consentimento do usuário 

e a pedido de terceiros, em geral, familiares e com indicação 

médica.  A admissão e a alta ocorrem com base em critérios 

clínicos, e a solicitação de alta pode ser feita por familiar ou 

representante legal;

• Internação compulsória – determinada por um juiz de direito, com 

o estabelecimento prévio do tempo de tratamento a ser cumprido.
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No âmbito da Rede de Atenção Psicossocial está prevista 
a disponibilização de leitos em hospitais-gerais para 
atender dependentes químicos em crise. Atualmente o 
número desses leitos é insuficiente, e são os hospitais 
psiquiátricos que atendem à maior parte dos usuários de 
droga em situação de crise.

Em caso de dúvidas sobre tratamento, entre em contato 
com a Secretaria de Saúde de sua cidade. Outra forma de 
obter informações é pelo Disque 155 – SOS Drogas –, um 
serviço do Governo do Estado que presta atendimento 
telefônico a familiares de usuários de crack, álcool e 
outras drogas, de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas. 
Por meio de uma ligação, o interessado pode receber 
informações sobre unidades de tratamento ou grupos de 
mútua ajuda mais próximos, e sobre as formas de lidar 
com dependentes dentro de casa. 

A internação voluntária ou involuntária somente será 

autorizada por médico devidamente registrado no Conselho 

Regional de Medicina – CRM – do Estado onde se localiza o 

estabelecimento. A internação involuntária deverá, no prazo 

de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual 

pelo responsável técnico do estabelecimento no qual ela 

tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 

adotado quando da respectiva alta.
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O Fórum de Promoção da Paz Escolar – Forpaz – é 
composto por uma rede de entidades comprometidas 
com a prevenção e o enfrentamento da violência nas 
escolas do Estado, na qual  se incluem a Secretaria de 
Estado de Educação, a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e a Defensoria Pública. O objetivo do fórum é 
oferecer suporte para que professores e diretores de 
escolas tenham condições de atuar nas situações de 
violência e uso de drogas no ambiente escolar.  

O Forpaz teve início em 2007, sob a coordenação 
da Defensoria Pública, e atendia inicialmente a Belo 
Horizonte e à Região Metropolitana. Passou a atender 
às demais regiões do Estado a partir da instauração 
da Comissão de Representação do Fórum Técnico 
Segurança nas Escolas por ocasião do fórum técnico 
“Segurança nas Escolas”, realizado pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais em 2011. 

ARTICULAçãO EM REDE PARA ENFRENTAR A VIOLêNCIA E O 

USO DE DROGAS NAS ESCOLAS
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Desde 2012, o Forpaz vem promovendo encontros 

regionais em todo o Estado. Deles participam membros 

da rede como diretores de escola, professores e 

secretários municipais de educação. No decorrer 

desses encontros, o enfrentamento do uso de drogas 

nas escolas e a mediação de conflitos são temas de 

palestras e grupos de discussões, com espaço para 

relatos de experiências bem-sucedidas no combate à 

violência. Além das informações que circulam durante 

os encontros regionais, a comunidade escolar é 

estimulada a estabelecer uma rede de parceiros locais 

com o objetivo de enfrentar as condições geradoras de 

violência nas escolas da região.
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quero AjudAr: 
o que fAzer?

Muitas vezes o dependente não admite que faz uso de 
crack. Para ele, reconhecer o vício é difícil e, portanto, 
no momento da abordagem, é preciso que você esteja 
despido de qualquer julgamento moral e o veja como um 
ser humano em um período de grande dificuldade. 

É fundamental que amigos e familiares de pessoa 
com suspeita de uso de crack,  procurem manter bom 
relacionamento, demonstrar amor e compreensão e 
garantir abertura para o diálogo; mostrar interesse sobre 
sua vida, com quem está, os lugares que frequenta, 
seu desempenho no trabalho ou na escola; e, acima de 
tudo, deixar claro a sua disponibilidade para ajudar. A 
manutenção do vínculo afetivo é muito importante, tanto 
para a detecção do problema, quanto para a sua solução 
no tratamento. 

Para aumentar as chances de recuperação, o usuário 
precisa romper o círculo de dependência. Para isso, 
recomenda-se que os familiares e amigos procurem 
resgatar a autoestima e os interesses antigos do usuário, 
ajudando-o a descobrir o seu potencial e a possibilidade 
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lembre-se:

Descobrir que alguém está usando crack não é o 
fim. É possível recuperar o dependente com a ajuda 
de amigos, familiares e ações do poder público e da 
sociedade civil organizada.

de mudança, fazendo com que a droga deixe de ser seu 
único interesse. 

É fundamental que os familiares do usuário busquem 
ajuda profissional no sentido de se prepararem para lidar 
com essa situação, haja vista que tecnicamente são 
considerados codependentes.



26

quem pode AjudAr:
(nA região metropolitAnA de belo horizonte)

Centro Mineiro de Toxicomania – CMT – Fhemig • Alameda 
Ezequiel Dias, 365 – Santa Efigênia – Belo Horizonte. 
Tel.: 3217-9000

Centro de Referência Estadual em álcool e Drogas – Cread
Rua Rio de Janeiro, 471 – 3° andar – Centro – Belo Horizonte. 
Tel.: 2129-9378

Centro de Referência em Saúde Mental – álcool e outras 
Drogas – Cersam-Ad • Rua Ligúria, 70 – Bandeirantes – 
Belo Horizonte. Tel.: 3277-1573 • Atende os moradores das 
regionais Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova.

Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras Drogas 
– Caps-Ad – Contagem • Rua Monsenhor Teles, 212 – 
Alvorada – Contagem. Tel.: 3398-7378

Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras Drogas 
– Caps-Ad – Lagoa Santa • Rua Tabelião José Camilo, 195 
– Centro – Lagoa Santa. Tels.: 3681-8811 e 3681-2592 • 
Atende também os moradores de Confins, Jaboticatubas, 
Santana do Riacho e São José de Almeida.

Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras Drogas 
– Caps-Ad – Ribeirão das Neves • Rua Rodolfo Cerqueira 
Neto, 85 – Centro – Ribeirão das Neves. Tel.: 3624-6867
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Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras 
Drogas – Caps-Ad – Vespasiano • Rua Capelinha s/n – 
Angicos (ao lado da Clínica Serra Verde). Tel.: 3621-1748
Atende também os moradores de Confins, Matozinhos, 
Pedro Leopoldo e São José da Lapa.

Terra da Sobriedade • Rua das Pedrinhas, 342 – Venda 
Nova – Belo Horizonte. Tel.: 3457-4660

Centro de Recuperação de Dependência Química – Credeq
Rua Itajubá, 1.138 – Sagrada Família – Belo Horizonte. 
Tel.: 3461-4400

Instituto Ajudar • Rua Felipe Camarão, 221 – Esplanada – 
Belo Horizonte. Tels.: 3582-1544 e 3785-1544

Hospital Galba Veloso – Fhemig • Rua Conde Pereira 
Carneiro, 364 – Gameleira – Belo Horizonte. Tel.: 3319-8900 

Instituto Raul Soares – Fhemig • Avenida do Contorno, 
3.017 – Santa Efigênia – Belo Horizonte. Tel.: 3239-9900  

Hospital Espírita André Luiz • Rua Úrsula Paulino, 7 – 
Salgado Filho – Belo Horizonte. Tel.: 3115-2600 

FONTES:

• Cartilha sobre o Crack. Conselho Nacional de Justiça, 
Brasília, 2011. www.cnj.jus.br.

• Ministério da Saúde. www.saude.gov.br.

• Cartilha “Se liga! O crack não é brincadeira”. Centro 
Mineiro de Toxicomania – Fhemig.
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Alcoólicos Anônimos
Amor Exigente
Associação Arte pela Paz
Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do 
Abuso de Drogas – Abraço
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Lúcia
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de 
Minas Gerais
Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de 
Minas Gerais – Asussam-MG
Associação Família de Caná 
Associação Ministério Jericó
Associação Pró-Moradores do Bairro São Bento
Banco BMG
BHTrans
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte

pArceiros
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Câmara Municipal de Belo Horizonte
Centro de Acolhimento SOS Drogas
Comunidade Reviver
Conselho de Pastores de Minas Gerais
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – Conead
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas
Conselho Regional de Psicologia – CRP/MG
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários da ALMG
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
Defensoria Pública de Minas Gerais
Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas – Febract
Federação das Indústrias de Minas Gerais
Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do 
Brasil – Feteb
Federação dos Empregados em Estabelecimentos de 
Saúde no Estado de Minas Gerais
Força Sindical de Minas Gerais
Grupo Nar-Anon
Grupo VHIVER
Inst. de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais
Mães de Minas Contra o Crack
Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte
Mundo Novo sem Drogas
Narcóticos Anônimos
Núcleo de Estudos e Prevenção às Drogas da Pampulha
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Núcleo de Estudos sobre álcool e Drogas – Instituto Ajudar
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais
Pastoral da Sobriedade
Polícia Civil de Minas Gerais 
Polícia Militar de Minas Gerais
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Rede Super de Televisão
Redutores de Danos de Minas Gerais – Redamig
Secretaria de Estado de Defesa Social
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria de Estado de Saúde
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais
Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 
Gerais – Sind-UTE/MG
Subsecretaria de Políticas Sobre Drogas da Secretaria de 
Estado de Defesa Social 
Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana A - SEE/MG 
Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B - SEE/MG 
Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana C - SEE/MG
Terra da Sobriedade
Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política da 
Arquidiocese de Belo Horizonte
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fichA técnicA

Diretoria de Comunicação Institucional – DCI
Gerência de Publicidade e Comunicação Visual – GPCV

Gerência - Geral de Consultoria Temática – GCT

Rafael Costa Pires (DCI/GPCV)

FAZ! Comunicação
Capa: Rodrigo Valente

Helber Soares
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