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A presença de fumadores no nosso meio familiar e social (pais, irmãos,
amigos, professores, etc.) faz com que nem sempre demos a atenção
suficiente aos riscos que implica fumar. Por isso, se sentires curiosidade
em saber o que é que se sente ao fumar ou se já experimentaste, con-
vém que estejas informad@ das consequências resultantes do consumo
de tabaco. INFORMA-TE.

Certamente já sabes que o tabaco é uma droga muito perigosa e tóxica.
Perguntar-te-ás então: por que há tanta gente que fuma? A resposta é
simples: o tabaco contém uma substância, a nicotina que é uma droga
que causa dependência e vicia rápida e facilmente.

Uma prova do poder da nicotina que “vicia” quem fuma é o facto de,
em cada três estudantes de Secundária que experimentam o tabaco, dois
acabam por consumir de forma habitual.

É IMPORTANTE SABERES QUE:

O TABACO É A PRIMEIRA CAUSA EVITÁVEL
DE DOENÇA E MORTE. TODOS OS ANOS

MORREM EM ESPANHA MAIS DE 56.000 PESSOAS
EM CONSEQUÊNCIA DO TABAGISMO.

NÃO DEIXES QUE O TABACO TE AGARRE.

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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O QUE É O TABACO?

O tabaco é uma planta que os espanhóis introduziram na Europa há mais de
400 anos, depois do descobrimento da América. São muitas as substâncias
presentes nos cigarros, além das folhas de tabaco, algumas delas incorpora-
das pelos fabricantes de cigarros com o objectivo de aumentar o seu poten-
cial viciante. Entre os ingredientes que o tabaco contém encontram-se:

• A nicotina, que é a responsável pelos efeitos estimulantes e viciantes
do tabaco.

• O alcatrão, que é o principal componente cancerígeno, embora não
seja o único.

• O monóxido de carbono, responsável pela diminuição da resistência dos
fumadores habituais ao exercício físico e pelas doenças cardiovasculares.

• Os gases irritantes (amoníaco, acetona, etc.), responsáveis pela comi-
chão nos olhos e garganta, provocada pelo fumo do tabaco.

É IMPORTANTE SABERES QUE:

O FUMO QUE RESULTA DA COMBUSTÃO
DO TABACO CONTÉM PERTO

DE 4.000 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS,
DAS QUAIS MAIS DE

50 SÃO CANCERÍGENAS.
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COMO ACTUA O TABACO NO ORGANISMO?

A nicotina dos cigarros é absorvida rapidamente pelos pulmões, chegando
ao cérebro em poucos segundos. Imediatamente depois de absorver o fumo
do cigarro, a nicotina faz com que os fumadores sintam certa estimulação,
provocando um estado de alerta e o aumento da atenção. Além disso, a
nicotina actua sobre as zonas do cérebro que regulam o prazer, motivo pelo
qual alguns fumadores se sentem mais descontraídos depois de fumar.

COMO UM FUMADOR FICA
VICIADO NO TABACO?

Ficar viciado no tabaco é um processo relativamente simples e rápido.

PASSO N.º 1. O fumador experimenta certos efeitos estimulantes ou de
descontracção após inalar o fumo do cigarro.

PASSO N.º 2. O fumador deseja voltar a experimentar esses efeitos,
pelo que consumirá cada vez mais cigarros e com intervalos menores.

PASSON.º 3. Como esses efeitos do tabaco desaparecem após alguns minu-
tos, o fumador necessita tomar novas doses de nicotina (tornar a fumar)
cada vez com mais frequência, para os poder manter e evitar a síndrome
de abstinência ou “ressaca”, que aparece quando descem os níveis de
nicotina no sangue. É assim que um fumador fica “viciado” no tabaco.

Se reparares bem, verás que os fumadores utilizam habitualmente o
tabaco de forma regular, apesar de a maioria reconhecer que a nicotina
provoca danos na sua saúde e de admitir que gostaria de deixar de
fumar. Segundo as investigações, muitos jovens querem deixar o tabaco,
contudo, a dependência da nicotina é tão forte que não o conseguem.
No caso dos adultos, muitos não são capazes de deixar de fumar apesar
de estar gravemente doentes ou hospitalizados.

É IMPORTANTE SABERES QUE:
É MUITO FÁCIL FICAR VICIADO NO TABACO
E BASTANTE MAIS DIFÍCIL DEIXAR DE O SER.

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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Muitos são os efeitos que produz o tabaco, alguns deles imediatos:

• Tosse.

• Enjoos e náuseas.

• Irritação da garganta e dos olhos.

• Fadiga, redução da capacidade física.

• Mau hálito.

• Rugas.

• Perda de olfacto e gosto.

Lamentavelmente, a maior parte dos efeitos do tabaco na saúde dos fuma-
dores, alguns deles muito graves, só são visíveis depois de vários anos. Por
isso, algumas pessoas continuam a fumar, pensando que o tabaco não os
prejudica.
Mesmo que talvez oiças alguns fumadores dizer “fumo há muitos anos e
não tenho notado nada”, o certo é que o consumo habitual de tabaco tem
um impacto muito negativo na saúde, estando relacionado com mais de 30
doenças, entre elas muitos tipos de cancro, doenças respiratórias e cardio-
vasculares. Além disso, o tabagismo provoca quinze mortes em cada cem
registadas em Espanha.

PROBLEMAS NA SAÚDE DOS FUMADORES

• Cancro de pulmão, de lábios, boca, língua, garganta, laringe, faringe,
esófago, etc.

• Doenças respiratórias (bronquite, asma, etc.)
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3. Efeitos do tabacona saúde
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• Problemas digestivos (acidez, dor de estômago, gastrite, úlcera, etc.).

• Doenças cardiovasculares (enfarte, angina de peito, etc.).

• Irritação dos olhos, a garganta e a mucosa nasal.

• Envelhecimento prematuro.

• Tolerância (os fumadores necessitam de consumir uma quantidade cada
vez maior de cigarros para conseguir os mesmos efeitos. Começam por
fumar um ou dois por dia e terminam com umoumais maços de cigarros).

• Vício ou dependência.

• Síndrome de abstinência ou “ressaca” (os fumadores habituais, algumas
horas depois de fumar o último cigarro, passam por um mal-estar geral e
um intenso desejo de consumir tabaco, que desaparecem quando voltam
a fumar).

É IMPORTANTE SABERES QUE:

OS DANOS E RISCOS PROVOCADOS
PELO CONSUMO DE TABACO SÃO ACUMULATIVOS:
QUANTO MAIS ANOS FUMARMOS E MAIS CIGARROS
CONSUMIRMOS, CORREREMOS UM MAIOR RISCO

DE DESENVOLVER UMA DOENÇA
ASSOCIADA AO TABAGISMO.

Os efeitos nocivos do tabaco não se limitam aos fumadores, mas afectam
também os fumadores passivos. A exposição involuntária ao fumo do taba-
co influencia muito negativamente a saúde dos não fumadores, sobretudo
no caso das crianças e das pessoas maiores. EXIJE E RESPEITA O DIREITO
DOS NÃO FUMADORES DE DESFRUTAR DE UMAR LIMPO, SEM FUMO
DO TABACO.

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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LEMBRA-TE:

• O tabaco é responsável por 30% de todos os casos de
cancro diagnosticados e por 90% dos casos de cancro de
pulmão.

• Os fumadores têm cinco vezes mais enfartes do que os
não fumadores.

• Uma em cada cinco doenças cardíacas deve-se ao taba-
gismo.

• Cada fumador perde em média 16 anos de vida.

O tabagismo não é apenas um problema individual, mas um problema que
afecta todos nós. Embora o tabaco tenha muitos impostos, o dinheiro que o
Estado daí arrecada é inferior ao que deve destinar-se a cobrir as despesas
derivadas da assistência médica aos doentes, o pagamento de pensões e bai-
xas de trabalho, incêndios, etc. SÓ AS EMPRESAS TABAQUEIRAS FAZEM
NEGÓCIO.
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Estas são algumas das razões pelas quais alguns adolescentes decidem
começar a fumar, A SÉRIO, ACHAS QUE VALE A PENA?

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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4. Razões que levam algunsadolescentes a fumarem
e conselhos para não o fazer

Por curiosida-
de

Não há nada de novo para descobrir. É sabido que o
consumo de tabaco é viciante, provoca doença e
morte. Não é preciso que sejas tu própri@ a descobri-lo

...E CONSELHOS PARA NÃO O FAZERRAZÕES
PARA FUMAR

Por imitação Vais passar a vida a fazer coisas só porque os outros as
fazem? Está na hora de começares a decidir por ti própri@
o que te convém ou não fazer.

Por rebeldia,
para transgre-
dir as normas
que impõem
os adultos

Pensa que a maior parte das normas que fixam os adultos
têm como único objectivo o de proteger os menores.
Quando os teus pais ou professores te proíbem de fumar
fazem-no porque são conscientes dos enormes riscos que
isso implica para a tua saúde e bem-estar. Quando não
perceberes ou não partilhares alguma norma pede que te
expliquem as razões.

Para mostrar
que já não és
uma crianç@,
que és maior

Alguns adolescentes acham erroneamente que são mais
maduros porque imitam certas condutas dos adultos.
Esquecem que o que realmente faz com que uma pessoa seja
mais madura não é consumir uma substância altamente peri-
gosa, mas o ter critérios próprios sobre as coisas, capacidade
para analisar as consequências dos nossos actos e para tomar
as decisões que mais nos convêm em cada momento.
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A indústria tabaqueira necessita de substituir os fumadores actuais que vão
falecendo ou que, simplesmente, deixam de fumar, por pessoas que ainda
não fumam. Por isso tem muito interesse em que adolescentes como tu se
iniciem no consumo de tabaco, já que se o conseguirem asseguram a com-
pra dos seus produtos durante muitos anos.

Talvez te perguntes como se pode vender um produto tóxico, prejudicial para
a saúde e que vicia? Pois, recorrendo a intensas campanhas publicitárias para
manipular a informação sobre os efeitos reais do tabaco e associando o
seu consumo a valores, comportamentos e estilos de vida que se tornam
atractivos para os adolescentes.

É IMPORTANTE SABERES QUE:

MUITOS ANÚNCIOS DE TABACO DESTINAM-SE
A ESTIMULAR O DESEJO DE FUMAR ENTRE
OS ADOLESCENTES, ALGO QUE CONSEGUEM

MUITAS VEZES: UM EM CADA TRÊS ADOLESCENTES
FUMADORES INICIARAM-SE NESTE HÁBITO

DEVIDO À INFLUÊNCIA EXERCIDA PELA PUBLICIDADE.

Estas são algumas das mensagens que a publicidade tenta passar aos
adolescentes para persuadi-los a iniciarem o consumo de tabaco ou para
que continuem a fumar:
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Partilha a
aventura,
atreve-te,
desafia
os limites

Que não existe aventura nenhuma mas sim muito
risco: no fim há sempre doença e, muitas vezes, morte.
No cigarro apenas há nicotina, alcatrão e muitas outras
substâncias nocivas; não encontrarás nunca expedi-
ções pela selva, montanhas nevadas, cavalos selva-
gens nem viagens por auto-estradas intermináveis.

... E O QUE NÃO TE DIZO QUE TE DIZ
A PUBLICIDADE

Sentirás novas
sensações

Que vais ter vómitos, enjoos e a sensação de ficar
viciado numa droga.

Tornar-te-á
numa pessoa
moderna

Que fumar já deixou de estar na moda há alguns
anos. Se, na verdade quiseres estar a par de tudo,
ser uma pessoa moderna, afasta-te do cigarro.

Serás como os rapa-
zes/raparig@s dos
anúncios bonit@s,
simpátic@s, felizes,
despreocupad@s.

Que o tabaco não faz milagres, antes pelo contrário:
o teu aspecto físico piorará, sentirás a rejeição de
algumas pessoas e sofrerás mudanças bruscas de
humor.

Facilita as relações
pessoais, a atrac-
ção sexual

Que para muitos rapazes/raparig@s torna-se de-
sagradável o fumo do tabaco ou o seu cheiro, pelo
que evitam ter contacto com fumadores. Gostas
de beijos “com sabor a cinzeiro”?

Far-te-á sentir
bem, tranquil@,
descontraíd@

Que apenas poderás estar descontraíd@ enquan-
to estiveres a fumar. Após uns minutos sentir-te-ás
nervos@ e irritável.

Simboliza
o sucesso social,
o estilo, a classe,
a riqueza

Que é nos países menos desenvolvidos onde mais
se fuma, porque os seus habitantes não têm acesso
à informação sobre os danos que produz o tabaco.
Nos países ricos, as pessoas com mais cultura e
riqueza já deixaram de fumar há muito tempo.
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Simboliza
a liberdade,
a independência

Que vicia rápida e intensamente, que irá obrigar-
te a continuar a fumar durante anos, embora não
o desejes. Já alguma vez te questionaste como é
possível ser independente dependendo de uma
droga como o tabaco?

... E O QUE NÃO TE DIZO QUE TE DIZ
A PUBLICIDADE

Simboliza o
prazer, o gozo

Que não é possível desfrutar da dependência, a
doença e a morte.

Associa-se
ao desporto,
a competição

Que o tabaco reduz de forma importante a pres-
tação física e desportiva.

Simboliza
a emancipação,
a maturidade

Que são os adolescentes mais imaturos os que
mais se deixam influenciar pela publicidade.

Além da publicidade, as empresas tabaqueiras recorrem ao cinema para pro-
mocionar o consumo de tabaco entre os adolescentes. Na maior parte dos fil-
mes com mais sucesso de bilheteira, é habitual ver actores e actrizes a fumar
quando representam personagens jovens, atractivos, felizes e de boa saúde.
TRATA-SE DE UMA DAS FORMAS DEMANIPULAR OS EFEITOS REAIS DO
TABACO, REDUZINDO AOMÍNIMO OS RISCOS DO SEU CONSUMO.

UM LEMBRETE ESPECIAL PARA AS RAPARIGAS

Para aumentar as vendas, os fabricantes de cigarros resolveram há anos
implantar o consumo de tabaco entre as mulheres. Para consegui-lo, reco-
rreram a diversas estratégias como utilizar actrizes, modelos e mulheres
famosas a fumar ou o desenho de campanhas publicitárias destinadas
especificamente às mulheres, com mensagens como “atreve-te”, “dá um
passo” ou “quem disse que o prazer é só coisa de homens”.
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Desta forma procuram que o consumo de tabaco seja visto pelas mulheres
como um símbolo de estilo (“glamour”), de emancipação e encanto sexual.
Assim é-lhes mais fácil tentar convencer-te de que, se desejas ser parecida
com as mulheres dos anúncios e filmes, se queres ser uma rapariga moder-
na, triunfadora e atractiva, deves consumir cigarros.

Além disso, pretendem fazer-te crer que fumando demonstras que podes
fazer as mesmas coisas que os rapazes, mas lembra-te que a igualdade
de género é baseada em coisas que não têm nada a ver com o consumo
de tabaco. Uma forma de demonstrar que és tanto ou mais inteligente
que os rapazes é evitar condutas perigosas.

É IMPORTANTE SABERES QUE:

AS MULHERES SÃO MAIS SENSÍVEIS AOS
EFEITOS NOCIVOS DO TABACO QUE OS HOMENS.

ALÉM DISSO, TÊM MAIS DIFICULDADES
EM DEIXAR O TABACO.

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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Há uma razão fundamental para não experimentares: é uma droga que
provoca graves danos para a saúde. Mas se achares que este não é um
motivo suficientemente importante, aqui tens muitas outras razões
para não fumares:

• Para te manteres em forma e poderes praticar desporto sem problemas.

• Porque o seu sabor é desagradável.

• Para não sentir enjoos ou vomitar.

• Para poderes estar perto dos teus amig@s evitando o mau hálito.

• Porque não queres que outros rapazes/raparig@s te rejeitem.

• Porque não gostas das rugas.

• Porque não queres colocar em perigo a saúde das pessoas de quem
gostas.

• Para não contaminar.

• Para demonstrar que és uma pessoa informada, que sabe que o que
é inteligente, o que de verdade se usa, é não ligar ao tabaco.

• Porque tens muitas outras coisas nas quais investir adequadamente o
teu dinheiro (ir ao cinema, comprar um livro ou um disco, roupa, etc.).

• Para te sentires à vontade contigo mesmo, porque gostas de coisas
naturais, sem aditivos, e não necessitas de drogas para gozar a vida.

• Porque és uma pessoa independente, com os teus próprios critérios e
gostos, que não se limita a fazer o que os outros fazem.
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• Porque conheces outras formas mais eficazes de descontrair e controlar
o stress ou a ansiedade, como praticar desporto ou fazer exercícios de
relaxamento, respirando de forma lenta e profunda durante alguns
minutos.

• Para evitar discussões com os pais e irmãos.

• Porque queres viver mais anos e com melhor saúde.

LEMBRA-TE:

NÃO PRECISAS DE FUMAR TABACO NEM CONSUMIR
NENHUMA OUTRA DROGA PARA GOZAR A VIDA,

DIVERTIR-TE, PRATICAR DESPORTO, ESTUDAR, ETC.

SÊ INTELIGENTE, QUE NINGUÉM TE VENDA FUMO

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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Se apesar de tudo já começaste a fumar, oferecemos-te a seguir uma
série de razões para que deixes de o fazer:

• Ficarás menos cansad@ e terás uma maior capacidade física (irá custar-
te menos fazer desporto e aumentará o teu rendimento).

• Melhorará o aspecto da tua pele e os teus dentes estarão mais brancos.

• Desaparecerá o mau hálito da tua boca.

• A tua roupa deixará de ter um cheiro desagradável.

• Economizarás muito dinheiro que poderás utilizar noutras coisas (cada
fumador gasta em média mais de 660 euros por ano em tabaco).

• Evitarás o risco de contrair cancro ou de sofrer outras doenças graves.

LEMBRA-TE:

EXISTE UMA RAZÃO FUNDAMENTAL
PARA DEIXARES DE FUMAR:

IRÁS SENTIR-TE SATISFEIT@ CONTIGO MESM@
POR TERES RECUPERADO A TUA LIBERDADE.

ESTÁS A TEMPO DE ABANDONARES UM HÁBITO
QUE TE IRÁ CAUSAR MUITOS PROBLEMAS.
NÃO ESPERES QUE SEJA DEMASIADO TARDE.
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OS ADOLESCENTES E O TABACO

Deves saber que quanto mais tempo fumes mais intenso será o vício do
tabaco e maiores as tuas dificuldades em abandonar este hábito.
ANIMA-TE, com um pouco de vontade é possível deixares de fumar,
agora que ainda não fumas há muito tempo. Para consegui-lo só tens
que seguir alguns conselhos.

CONSELHOS PARA DEIXAR DE FUMAR

1. Faz uma lista de todos os cigarros que fumas por dia e anota a razão
pela qual o fazes.

2. Faz outra lista com todas as razões pelas quais gostarias de deixar de
fumar.

3. Escolhe um dia para deixares de fumar.

4. Comunica aos teus amig@s a tua decisão de deixar de fumar, tal irá
ajudar a manteres-te firme no teu compromisso.

5. Procura convencer algum amig@ para que se anime a deixar de fumar
contigo.

6. Até que chegue o dia que escolheste para deixar de fumar:

• Procura acender o primeiro cigarro um pouco mais tarde que o
resto dos dias.

• Antes de acender cada cigarro pensa na razão pela qual o fazes e
se realmente é imprescindível que o fumes.

• Tenta fumar de forma espaçada, não fumes o cigarro até ao fim
(apaga-o a meio).

• Leva a lista que fizeste com as razões para não fumar juntamente
com o maço de tabaco e procura lê-la sempre antes de acenderes
um cigarro.

• Não aceites o tabaco que te oferecem, diz apenas que te estás a
preparar para deixares de fumar e que preferes que não o façam.

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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7. Quando chegar o dia escolhido para deixares de fumar:

• Bebe bastante água ou sumos naturais que irão ajudar-te a eliminar a
nicotina.

• Não tomes café ou bebidas alcoólicas.

• Segue uma dieta rica em legumes, frutas e cereais.

• Passeia e prática exercício físico.

• Procura manter-te ocupad@ todo o dia.

• Evita ir a locais onde se fume ou encontrar-te com amig@s que o façam.

• Diz aos teus amig@s e conhecidos que evitem fumar na tua presença.

• Se, em algum momento, sentires um intenso desejo de fumar, procura
um rebuçado ou pastilha sem açúcar.

• Guarda nummealheiro o dinheiro que terias gasto em tabaco.

7. Depois de alguns dias sem fumar poderás comprovar que o pior já
passou e que não é tão difícil como pensavas. Para continuares sem
fumar podes seguir estes conselhos:

• Se, em algum momento, tiveres vontade de voltar a fumar, lembra-
te que já deixaste este hábito e todas as razões que te levaram a isso.

• Ajudar-te-á beber água ou sumos e praticar exercício físico ou de
descontracção (enche os teus pulmões de ar, retém-no o máximo
de tempo que conseguires e expulsa-o lentamente. Repete este
exercício durante alguns minutos).

• Evita as situações que possam fazer com que voltes a fumar,
nomeadamente consumir álcool (perderás a tua capacidade de
autocontrolo) ou ir a locais onde estejas rodeado de fumadores.

• Se sentires algum destes sintomas (mau humor, problemas em dormir
ou concentrar-te, aumento de apetite), lembra-te que os mesmos se
devem ao facto de estares a fazer uma desintoxicação do tabaco.
Ânimo, apenas irão durar alguns dias.

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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• Leva em conta que cada dia que passar será mais fácil estar sem
fumar. Sem te dares conta verás que estás a esquecer o tabaco e
irás sentir-te muito bem contigo própri@ por teres sido capaz de
ultrapassar esta prova.

PARABÉNS, terás conseguido acima de tudo fazer algo muito positivo pela
tua saúde e a dos que te rodeiam. Agora podes animar os teus amig@s e
familiares (irm@os, pais, etc.) para que deixem de fumar também.

LEMBRA-TE:

O TABAGISMO É UM VÍCIO
MUITO PERIGOSO QUE PODE SER ULTRAPASSADO

COM UM POUCO DE VONTADE.

DÁ O PASSO: CORTA COM O TABACO.

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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a) REJEITA AS PRESSÕES DOS TEUS AMIG@S
PARA FUMAR

Ao longo da tua vida receberás propostas para que experimentes o tabaco.
Irão dizer-te “não vai acontecer nada por experimentares” (embora estejas
a dar o primeiro passo para te viciar no tabaco) ou que “toda a gente fuma”
(embora sejam mais numerosos os não fumadores).
Não te deixes influenciar ou pressionar pelo que dizem ou façam os teus
amig@s. SÊ TU PRÓPRI@, decide livremente o que gostas e o que não gos-
tas, o que te convém e o que não te convém. Podes ter a certeza de que
quando decidires não fumar estarás a tomar uma decisão muito inteligente,
da qual nunca te irás arrepender.

b) REJEITA AS PRESSÕES DA PUBLICIDADE

Os anúncios tentam persuadir-te com mensagens que te dizem que,
fumando, conseguirás prazer, liberdade, amizade, diversão, sedução, etc.
MANTÉM OS OLHOS BEM ABERTOS: apenas pretendem que gastes o
teu dinheiro em tabaco, sem se importarem nada com a tua saúde.

c) MANTÉM-TE INFORMAD@ SOBRE
OS VERDADEIROS EFEITOS DO TABACO

Deves conhecer todos os riscos e danos provocados pelo tabaco. Por isso,
antes de experimentares o tabaco, convém reflectir seriamente sobre as
vantagens (se encontrares alguma) e os inconvenientes que daí advêm.

Decisões tão importantes como esta, que podem comprometerem gra-
vemente a tua saúde, não podem ser tomadas superficialmente, mas
devem estar baseadas em informações comprovadas, reais, científicas.
PENSA BEM, USA A CABEÇA.
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8. Sugestões para te manteresà margem do tabaco
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DEFENDE O TEU DIREITO A SER DIFERENTE,
INDEPENDENTEMENTE DAS MODAS

E INFLUENCIAS EXTERNAS

TENS A VIDA TODA PELA FRENTE.
CUIDA DA TUA SAÚDE PARA PODERES

DESFRUTÁ-LA PLENAMENTE

OS ADOLESCENTES E O TABACO
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NÃO TE ESQUEÇAS
QUE NÃO ESTÁS SOZINH@

Se tiveres qualquer tipo de problema relacionado
com o tabaco, NÃO HESITES, pede ajuda.
Consulta o Departamento de Orientação

do teu centro educativo.

Podes também obter informações através
da página da Internet
do Comisionado Regional

para la Droga: www.jcyl.es/crd, onde se encontra
o guia de recursos sobre drogas.

NÃO ESPERES QUE SEJA DEMASIADO TARDE
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9. Onde podes obterinformações e ajuda?
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