


Com base na leitura dos textos motivadores a seguir e nos 
conhecimentos construídos ao longo da sua formação , redija um 
texto  DISSERTATIVO – ARGUMENTATIVO sobre o tema OS 
DESAFIOS DE SE COMBATER O USO DO CRACK NO BRASIL, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Selecione,  organize  e relacione de forma , coesa e 
coerente , argumentos para a defesa de seu ponto de vista.

PROPOSTA 1 ( 12/ 05 )



TEXTOS DE APOIO 

• TEXTO  1 

• Larissa, a personagem de Grazi Massafera na novela Verdades Secretas, se
perdeu no mundo do crack. Magra, abatida e totalmente dependente, ela
perambula pelas ruas em busca da droga. Assim como na ficção, na vida real, o
crack (variação mais barata da cocaína) pode causar perda de apetite, do sono,
depressão, e pode até matar, de acordo com especialistas ouvidos pelo R7. Só o
Brasil representa 20% do consumo mundial de crack, e é o maior mercado da
droga no mundo. No País, aproximadamente dois milhões de pessoas já usaram a
droga, segundo a pesquisa mais recente do Lenad (Levantamento Nacional de
Álcool e Drogas), realizado em 2012 pela Unifesp.

• http://noticias.r7.com/saude/epidemia-de-crack-atinge-dois-milhoes-e-coloca-
brasil-no-topo-do-ranking-de-consumo-da-droga-29052017

http://noticias.r7.com/saude/epidemia-de-crack-atinge-dois-milhoes-e-coloca-brasil-no-topo-do-ranking-de-consumo-da-droga-29052017


TEXTOS DE APOIO 

TEXTO  2

• CONSEQUÊNCIAS DO USO DO CRACK PARA O USUÁRIO.

• Pulmões 

• A fumaça do crack gera lesão nos pulmões, levando a disfunções. Como já há um
processo de emagrecimento, os dependentes ficam vulneráveis a doenças como
pneumonia e tuberculose. Também há evidências de que o crack causa problemas
respiratórios agudos, incluindo tosse, falta de ar e dores fortes no peito

• Coração

• A liberação de dopamina faz o usuário de crack ficar mais agitado, o que leva a aumento
da presença de adrenalina no organismo. A consequência é o aumento da frequência
cardíaca e da pressão arterial. Problemas cardiovasculares, como infarto, podem ocorrer.

• http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-
crack-para-a-saude

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude

