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Crack: um desafio social no RJ 
Desde 2005, o trafico e consumo do crack tem virado uma 
questão social no Rio de Janiero. Reconhecido como uma 
epidemia- 90% da população de rua utiliza a droga, 
incluindo crianças e adolescentes (Comunidade Segura, 
2010). Sem nenhuma politica publica DEFINIDA para lidar 
com essa problematica, a “epidemia” do crack continua 
desafiando a sociedade e os enforços coletivos da cidade do 
RJ. 
 
 
 



Crack no Rio de Janeiro: O que esta acontecendo? 

• O crack aparece pela primeira vez no Brasil em 1989. No Rio de Janeiro, a droga 
so entrou ao redor de 2004-2005.  
 

• Sabe-se que o crack no RJ e traficado por uma facção criminosa-Comando 
Vermelho, depois de ter fechado um acordo com o PCC em São Paulo. 
Recentemente, foi vista a venda de crack pela facção criminosa Amigos dos 
Amigos.  
 

• O preço do crack no RJ e um dos menores em comparação com outras ciudades 
como São Paulo. O preço varia entre R$5 e R$50, sendo R$11,000 pelo kilo, hoje 
em dia.  
 

• Enquanto o Rio apresenta o problema do uso de crack nas cracolandias assim 
como em partes da cidade, incluindo a Zona Sul, meu trabalho de campo se 
concentrou principalmente em analisar a situação nas comunidades do 
Jacarezinho e Manguinhos (Coreia). 

 

 



O “ciclo” do vicio e as problematicas de atendimento  
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Pesquisa: 
Epidemia do Crack no RJ: Mapeando a situação 

Objetivos principais da pesquisa: 

1) Estudar e analisar a problematica do crack afetando o Rio de Janeiro 
(incluindo um estudo sobre a mercadoria da droga). 

2) Mapear as instituições, organizações e entidades governamentais lidando 
com a questão do crack. 

3) Comprender como o sistema e ciclo funcionam para combater tal epidemia.  
4) Construir um banco de dados para facilitar a comunicação entre os grupos e  

as instituições lidando com o tema. 
5) Colocar em uso a minha experiencia no campo para formular possiveis 

recomendações em como melhor lidar com o o usuário assim com o espaço de 
uso.  

Como estruturei o projeto? 

• Mapeamento dos projetos de  varias instituições academicas incluindo (UFRJ, 
UERJ (Nepad), FGV  e a Fiocruz), ONG´s (Viva Rio, Afroreggae, Obs. de 
Favelas e Psicotropicus), assim como entidades governamentais (SEASDH, 
CREAS, CAS, CAPS, CAPS-AD, FIA, CEAD e a UPA). 

• Trabalho de campo- cracolandias de Jacarezinho e Manguinhos (Coreia). 



O Campo: pesquisando a cracolandia 

Trabalho de redução de danos- ONG Psicotropicus 
Dados do Projeto Ta Ligado? 
 

• Projeto percorreu entre Outubro 2010-Março 2011 (ainda em continuidade) na 
cracolandia de Jacarezinho. 

 

• Finalidade do projeto: direito a saude. Abordagem feita duas vezes por 
semana. 

 

• Usuários acessados: 1,068 / Media de usuários acessados por dia: 50,8 
 

• Insumos fornecidos: Protetor labial, cachimbo, canudo, preservativo, leite 
achocolatado (crianças) e material educativo 

 

• Total de usuários encaminhados para atendimento: 43 (Encaminhamento feito 
para Posto de Saude Renato Rocco ou CAPS-AD Raul Seixas). 
 

• Maioria dos encaminhamentos eram para: ginecologia, clinico geral e testes de 
HIV. 



O Campo: mapas das cracolandias 

Cracolandia do Jacarezinho 

(linha do trem) 



O Campo: mapas das cracolandias 

Cracolandia de Manguinhos 

(Coreia) 

Futura Cidade da Policia 



Fotografando o uso de crack e areas de consumo 

Cracolandia de Jacarezinho 

Cracolandia em Manguinhos 

Uso de crack nas ruas  



Pesquisa: 
Organizações e Instituições trabalhando com o 
tema 

Year Research Project/Topic Authors Organization Explanation/Result Status Availability (website, library)

2010 Pesquisa Nacional do Crack Prof. Chico Bastos SENAD/Fiocruz Project seeks to map out most cities and municipalities in Brazil to understand the phenomena of crack around the countryIn progress www.fiocruz.br

2010 Pesquisa-relacionamento entre infecções de HIV e uso de crackProf. Marcelo Bastos IPUB/PROJAD (UFRJ) Project conducts clinical studies on the rates of HIV infections among the crack-using populationIn progress http://www.ipub.ufrj.br/portal/index.php/assistencia/usuarios-de-drogas

2011 Pesquisa sobre a Mercadoria do Crack no RJ Prof. Michel Misse NECVU (UFRJ) Project looking at the introduction, selling and pricing of crack in Rio de Janeiro. To begin in mid-2011http://www.necvu.ifcs.ufrj.br/

2010 Projeto Ta Ligado? Christiane Moema Psicotropicus On-field project (Jacarezinho) seeking to reduce the damages of drug consumption to crack users in specific cracolandias.In progress http://www.psicotropicus.org/ 

Ongoing Abordagen de crianças de rua-usuarias de drogas- Fundação São MartinhoProject destined to reach out to street children (most drug users) to provide for their basic needs.Ongoing http://www.saomartinho.org.br/ao-encontro-dos-meninos-em-situacao-de-rua-2/

Ongoing Acolhimento e encaminhamento de crianças e adolescentes usuarias de drogasGenilson/Maria ElenaFundação para Infancia e Adolescencia (FIA)Project establishes partnerships with rehab houses and clinics for street children to receive attention. Ongoing http://www.fia.rj.gov.br/drogas.htm

Ongoing Acolhimente e atendimento clinico a usuarios de drogasFernanda St. Martin CEAD Project works to attend drug users and provide for clinical and rehabilitation servicesOngoing Tel: 3399-1319 / 3399-1317 / 3399-1315

Ongoing Pesquisa e atendimento clinico a usuarios de drogasIvone Ponczek Nepad/UERJ Research project on the drug situation in Rio as well as clinical assistance provided to drug users.Ongoing Tel: 2587-7163 - 2587-7148 - 2589-3269 -

Ongoing Abordagen e atendimento social de crianças da ruaKatia Rebello da SilvaCasa Betania/Remer Social house that recruits street children to provide rehab options Ongoing http://www.remer.org.br/modules/tinycontent/?id=8



Enfrentando o crack? 



Recomendações 
Baseado na minha experiencia com a pesquisa, achei algumas recomendações 
necessarias para poder entender a problematica do crack e poder lidar com a situação 
adequadamente: 
• Mais investimento no conhecimento do usuário do crack. Assistentes sociais 

precisam entrar no campo para entender o que esta acontecedo assim como as 
necesidades proprias do usuário. 

• E necessario advocar por mais ações de redução de danos e menos “choques de 
ordem”. 

• Mais e melhor comunicação entre as entidades trabalhando com o tema (ex. 
Secretarias Estaduais e Municipais, instituições academicas, etc). A melhoria na 
comunicação pode permitir a formulação de politicas publicas mais centralizadas 
para lidar com o problema. 

• Os setores de assistencia social, saúde e saúde mental PRECISAM trabalhar em 
conjunto para abordar e tratar o usuário. Sem esse trabalho conjunto dos setores, 
fica complicado o usuário se recuperar. 

• E imperativo o investimento em pesquisas que estudem o usuário de crack (menor 
de 18 anos) para poder entender os efeitos causados e melhor tratar os danos. 

• Formulação de pesquisas para estudar a mercadoria do crack (tema pouco 
desenvolvido). 

• Mudar as politicas públicas voltadas a segurança pública no RJ assim como ao 
consumo de drogas. A implantação de UPPs e a forte criminalização contra as 
drogas não são suficientes para eliminar essa “epidemia” no uso e tráfico do crack. 



O futuro do crack no RJ 

Questões para refletir... 
• Com a implementação das UPPs, 

qual e o futuro das cracolandias 
em comunidades como 
Jacarezinho, Manguinhos, Moro do 
Cajueiro? Sera que o Rio passará 
por um fenomeno parecido ao de 
São Paulo com a cracolandia 
estabelecida no centro da cidade? 

 

 

• Se  o enfrentamento ao crack não esta 
dando certo, o que pode se esperar 
quando o RJ chegue a ter uma epidemia 
com o Oxi ou alguma outra droga? 

• Qual e o futuro do tratamento ao 
usuário, especificamente o investimento 
em dispor os setores de assistencia social, 
saúde e saúde mental para tratar o 
problema? 
 


