
VERDADES E MITOS SOBRE O CRACK 

 

É possível ficar viciado desde a primeira vez que se usa crack. 
Mito. Somente com o uso recorrente da droga é possível ficar dependente dela. Mas a 
dependência chega rápido, uma vez que acontecem sensações tão desagradáveis quando o 
efeito do crack passa que o indivíduo se vê repetindo o uso, cada vez com mais intensidade. 
 
O crack é uma droga da população de baixa renda. 
Mito. Hoje o crack atinge todas as classes sociais. 
 
O usuário corre mais risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids. 
Verdade. Isso ocorre porque os usuários da droga costumam adotar comportamentos de risco, 
como praticar sexo sem proteção. Influenciados pela necessidade de consumir o crack, muitos 
usuários crônicos também recorrem à prostituição para conseguir o dinheiro para  
comprá-lo. 
 
O médico é obrigado a notificar a polícia quando atende um usuário em situação de 
intoxicação aguda. 
Mito. A legislação brasileira não obriga profissionais da área médica a notificar a polícia sobre 
os atendimentos realizados a usuários de drogas. 
 
O crack é um problema exclusivo dos grandes centros urbanos. 
Mito. O crack é amplamente consumido nos grandes centros urbanos de todo o país. Porém, o 
crack já chegou às cidades do interior e até mesmo às zonas rurais. 
 
O crack é pior que a maconha.  
Verdade. O crack e a maconha são drogas com efeitos diferentes. O crack deixa o indivíduo 
mais impulsivo e agitado e gera dependência de forma intensa. O impacto sobre a saúde e as 
relações sociais do usuário é muito superior ao observado com o uso da maconha. 
 
O crack é pior que a cocaína. 
Verdade. Apesar de serem drogas com a mesma origem, o efeito do crack é mais potente do 
que a cocaína inalada. Por ser fumado, o crack é absorvido de forma mais rápida e passa quase 
que integralmente à corrente sanguínea e ao cérebro, o que potencializa sua ação no 
organismo. 
 
O crack sempre faz mal à saúde. 
Verdade. O uso da droga compromete vários aspectos comportamentais, entre eles a atenção, 
a concentração e o sono, além de gerar quadros de alucinação e delírio. 
 
É possível se livrar do crack. 
Verdade. O usuário deve procurar tratamento adequado e contar com apoio familiar, social e 
psicológico para se recuperar da dependência química. 
 
O usuário de crack é sempre violento. 
Mito. Usuários que já possuem uma tendência à agressividade podem ficar mais violentos 
quando estão na fase de abstinência da droga, mas esta não é uma conduta padrão. 
 
 



 
Usuárias de crack não podem amamentar. 
Verdade. Mães usuárias de crack devem receber tratamento imediato com a suspensão do uso 
da droga e da amamentação durante o período necessário para eliminar as substâncias tóxicas 
do organismo. Finalizado esse período, a amamentação pode seguir normalmente. 
 
O crack prejudica o feto. 
Verdade. O crack prejudica o desenvolvimento fetal , podendo reduzir o fluxo de oxigênio, 
causar graves danos ao sistema nervoso central e alterações nos neurotransmissores 
cerebrais. Também há maior risco de aborto, hemorragias, parto prematuro, além de diversas 
malformações físicas. 
 
 
Filhos de mães usuárias nascem dependentes. 
Mito. Não há comprovação científica de que eles desenvolvam abstinência na ausência do 
crack. 
 
Algumas pessoas têm predisposição genética para serem dependentes do crack. 
Verdade. Não só do crack, mas também de outras substâncias, como o álcool, por exemplo. 
 
Fonte: http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack 
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