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Introdução: A forma de consumo do crack proporciona uma capacidade viciante em
velocidade surpreendentemente mais rápida, e seus efeitos no indivíduo e na sociedade
tem se mostrado devastadores. A contestação levantada a partir do choque trazido pelo
recolhimento forçado de dependentes químicos suscita as mais diversas opiniões sobre
o tema. O conflito entre a necessidade de se proteger a vida do adicto e, até mesmo,
dos outros indivíduos da sociedade frente ao direito de escolha do homem levanta
vozes favoráveis e contrárias a este respeito. Objetivo: Refletir sobre a legalidade,
legitimidade e eficácia da internação compulsória de usuários de crack. Analisar o
papel do Estado como interventor em vista da série de problemas causados por
situações de drogadição extrema e sua legitimidade. Metodologia: Diante destes
objetivos realizamos uma revisão bibliográfica a partir da Lei 10.216, de seis de abril
de 2001. Buscamos também referencias em recentes Acórdãos do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, nos escritos do doutrinador Alexandre de Moraes e artigos
publicados por órgãos como o Senado Federal, o Conselho Federal de Psicologia e a
Ordem dos Advogados do Brasil. Resultados: Parece ser ponto pacífico entre juristas e
doutrinadores que o Estado tem o direito legítimo de intervir quando se mostrar
necessário a determinação de medidas coativas com vistas a proteger a vida e a
dignidade humana do adicto em situação de risco. Assim sendo, é legal a expedição de
ordem judicial que determine a internação compulsória.
Passível de discussão é a maneira com que estas internações vêm ocorrendo Brasil
afora. Aqueles que questionam sua validade na maior parte das vezes o fazem mais em
razão do tratamento dispensado ao dependente de crack do que função de seu
recolhimento. 
Se o direito à vida é o direito mais essencial ao homem, por dele derivar todos os
outros direito, e é garantido constitucionalmente, certo é que ao Estado cabe o papel de
defensor este direito, não só em relação ao adicto como também a toda a sociedade
envolvida nesse processo.
Coloca-se, então, diante de tão conflituosas opiniões, a necessidade de um debate mais
amplo sobre o crack e a internação compulsória de usuário em situação de risco, mas
sob a ótica de sua execução, uma vez que a sua validade já está posta em lei.
Conclusão: A condução inconsulta e a abstinência forçosa não garantem, na visão da
alguns, a eficácia do tratamento desejado. Mas a situação limítrofe causada pela
drogadição extrema faz necessária a imposição de medidas de exceção como tentativa
de garantir o mínimo de dignidade à existência da pessoa humana.
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