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Com certeza já ouviste falar da cannabis e dos seus derivados (haxixe, mari-
juana, etc.) e, possivelmente, conheces alguém que a consome. Apesar de se
tratar de drogas ilegais, são muitos os adolescentes que as consumiram pelo
menos uma vez ao longo da sua vida.

A extensão do uso de derivados da cannabis foi possível porque muitas pes-
soas acreditam que se trata de uma substância natural, que não acarreta ris-
cos para a saúde. Mas fica a saber que se trata de uma opinião sem
fundamento.

Muitos estudos científicos demonstraram que o consumo contínuo de haxixe
ou marijuana provoca graves problemas respiratórios e cardiovasculares, difi-
culdades na aprendizagem, alterações psicológicas (apatia, depressão) e pro-
blemas de dependência. Mesmo consumos esporádicos ou em doses baixas,
em algumas circunstâncias de risco (por exemplo, na condução de veículos a
motor ou no manuseamento de maquinaria), podem provocar acidentes que
põem em perigo a vida dos consumidores.

Embora alguns dos componentes da cannabis estejam a ser utilizados no tra-
tamento de certas doenças, é do teu interesse saber que a cannabis não é
uma substância terapêutica.

Grande parte da informação de que dispõem os adolescentes sobre a canna-
bis não é exacta e inclui tópicos e mitos distintos, promovidos em diferentes
sectores sociais, que tentam criar uma cultura favorável à cannabis. A imagem
da folha de marijuana aparece em t-shirts, isqueiros, carteiras, revistas, etc.
e identifica-se com ideias anti-sistema, ecologistas, pacifistas, tolerantes,
rebeldes, …. Com isto tudo apenas se pretende apoiar e legitimar o seu
consumo. Lembra-te que se desenvolve um importante e lucrativo negócio à
volta da cannabis, que os traficantes e distribuidores estão interessados em
expandir.

1. Isto interessa-te
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Por isso, convém estares bem informad@, reflectires sobre as verdadeiras ra-
zões que levam alguns dos teus coleg@s ou amig@s a consumir haxixe ou
marijuana e saberes que, em determinados contextos e etapas da vida, o uso
destas substâncias torna-se altamente prejudicial para a saúde e para o de-
senvolvimento pessoal e social adequado dos consumidores.

INFORMA-TE:
NÃO TE DEIXES MANIPULAR

DESCOBRE AS VERDADEIRAS CONSEQUÊNCIAS
QUE ADVÊM DO CONSUMO
DE HAXIXE E MARIJUANA.
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O QUE É A CANNABIS?

A cannabis ou cânhamo é uma planta conhecida em botânica como “canna-
bis sativa”, da qual se extraem diversos derivados, entre os quais os mais co-
nhecidos são:

O haxixe, que é uma resina viscosa de cor castanha obtida a partir das
flores das plantas fêmeas depois de prensadas. Vulgarmente designado
de“chocolate” ou “bolota”.

A marijuana é obtida a partir da trituração das flores, folhas, sementes e talos
secos da planta. O preparado daí resultante tem diferentes cores (verdes,
castanhos, etc.) e é conhecida vulgarmente por “maria” ou “erva”. Estes
produtos fumam-se (no caso do haxixe misturado com tabaco claro ou louro)
em forma de cigarros conhecidos por “ganza” ou “charros”.

A substância activa principal, responsável pelos efeitos manifestados após o
consumo de cannabis, é o THC (sigla de delta9-tetrahidrocanabinol), apesar
de terem sido identificados perto de sessenta compostos químicos de tipo
canabinóides, na planta, capazes de alterar o funcionamento dos nossos
neurónios. O haxixe tem normalmente uma concentração maior de THC do
que a marijuana.

COMO ACTUA NO ORGANISMO?

Quando se fuma um charro de haxixe ou marijuana os níveis de THC no
sangue aumentam rapidamente, alcançando a sua máxima concentração
depois de alguns minutos.

2. Coisas que deves sabersobre a cannabis
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Apesar de os efeitos dos canabinóides serem quase imediatos depois do
consumo, a sua absorção pelo organismo é lenta. Só uma ínfima parte chega
directamente ao cérebro, sendo o resto depositado nos tecidos gordurosos
do organismo, de onde são eliminados lentamente. Este processo de absorção
explica porque é que os seus efeitos se fazem sentir, mesmo depois de vários
dias do consumo de haxixe ou marijuana.

É IMPORTANTE SABERES QUE:

É POSSÍVEL DETECTAR RESTOS
DE CANABINÓIDES NA URINA DOS

CONSUMIDORES, MESMO PASSADAS
VÁRIAS SEMANAS APÓS TER SIDO
CONSUMIDO PELA ÚLTIMA VEZ.
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Os derivados da cannabis provocam uma vastíssima gama de efeitos físicos
e psicológicos, alguns mesmo em doses baixas, uma vez que estas substân-
cias interferem numa série de processos cerebrais básicos. Parte destes
sintomas aparecem poucos minutos após o consumo e mantêm-se por
algumas horas.

Os efeitos da cannabis não são iguais em todas as pessoas, variando em
função das características do consumidor (idade, personalidade), as expecta-
tivas depositadas no consumo (os efeitos esperados), as doses consumidas,
as experiências prévias com a substância, o ambiente de consumo (sozinh@
ou acompanhado) ou o tempo decorrido entre consumos. Inicialmente, os
consumidores têm uma sensação de euforia à qual se segue uma fase de
depressão.

SINTOMAS OU EFEITOS APÓS O CONSUMO DE CANNABIS

• Excitação inicial.

• Descontracção, problemas de coordenação intelectual e sono.

• Hilaridade (riso fácil), loquacidade e maior sociabilidade.

• Alteração do ritmo cardíaco e da pressão arterial.

• Deterioração da memória e aprendizagem: confusão, dificuldade em
memorizar tarefas simples e em expressar-se clara e correctamente.

• Dificuldade em realizar cálculos e em concentrar-se.

• Alteração da atenção e a alerta (aumento do tempo de reacção).

• Alteração do sentido do tempo (sensação de que decorre mais lentamente).

• Distorção dos sentidos (alteração das cores, sons, distâncias, etc.).

3. Efeitos da cannabis
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• Desaceleração dos movimentos e problemas de coordenação.

• Secura da boca.

• Avermelhamento dos olhos.

• Aumento de apetite, com predisposição ao consumo de doces.

Quando se consomem doses elevadas, ou se a concentração de canabinóides
de haxixe ou de marijuana for elevada, é frequente produzir-se uma “queda”,
caracterizada por uma descida brusca da tensão, enjoo e palidez, que pode vir
acompanhado de náuseas e vómitos. Em algumas ocasiões, especialmente se
se consumiu álcool ou outras drogas, pode provocar perda de consciência,
devendo consultar-se os serviços de saúde de urgência.

Geralmente, algumas pessoas, após consumirem doses elevadas, apresentam
certos sintomas, como crises de ansiedade, estados de pânico e paranóia ou
alucinações.

Embora o consumo de cannabis seja sempre de conduta nociva, torna-se
especialmente perigoso em certas circunstâncias, podendo ter consequências
fatais:

Se consumires haxixe ou marijuana não deves conduzir veículos motorizados,
realizar trabalhos perigosos ou desportos que requeiram concentração.

Se tens algum problema psicológico, cardiovascular ou respiratório podes
sofrer graves complicações associadas ao consumo: NÃO EXPERIMENTES
ESTAS SUBSTÂNCIAS SOB NENHUM PRETEXTO.

NÃO BRINQUES COM A TUA VIDA

NÃO CONSUMAS HAXIXE OU MARIJUANA.
MAS, SE CONSUMIRES, EVITA-O PELO MENOS

EM SITUAÇÕES ESPECIAIS DE RISCO QUE PONHAM
EM PERIGO A TUA INTEGRIDADE FÍSICA.
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À margem dos sintomas que aparecem depois de fumar haxixe ou marijuana,
é importante saberes que o consumo contínuo destas substâncias tem a médio
e longo prazo um impacto muito negativo sobre a saúde, provocando múltiplos
transtornos físicos e psicológicos, alguns particularmente graves.

CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE

• Uma síndrome de falta de motivação, caracterizada pelo desinteresse pelas
coisas, o empobrecimento afectivo, o abandono, a depressão.

• Acidentes de trânsito.

• Alterações no metabolismo, com aumento do apetite.

• Redução do sistema imunitário, das defesas do organismo para fazer face
a possíveis infecções.

• Alterações respiratórias (laringite, bronquite e asma).

• Afecta o funcionamento das hormonas sexuais: ciclos menstruais sem
ovulação, redução do número e mobilidade de espermatozóides e
diminuição do apetite sexual.

• Em pessoas com certa predisposição, facilita o aparecimento de transtor-
nos psiquiátricos graves (surtos de esquizofrenia, alucinações, paranóia).

• Problemas cardiovasculares.

• Processos cancerígenos semelhantes aos do tabaco (cancro do pulmão, etc.).

• Dependência física e psicológica.

4.Consequências paraa saúde e o rendimento es-
colar devido ao consumo
contínuo de cannabis
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• Tolerância (diminui o efeito provocado pela mesma dose, por isso é preciso
consumir maiores quantidades de cannabis para conseguir o efeito
desejado).

• Síndrome de abstinência associado à interrupção do consumo (com o
aparecimento de ansiedade, tensão, tremores, insónia e perda do apetite).

AINDA PENSAS QUE O HAXIXE
OU A MARIJUANA SÃO

SUBSTÂNCIAS INOFENSIVAS?

Não penses que estes efeitos são exagerados ou que pretendem simplesmente
alarmar-te. As consequências descritas procedem de rigorosos estudos cientí-
ficos e coincidem com as opiniões expressadas pelos próprios consumidores.
Grande parte dos adolescentes que consomem cannabis afirmam ter sofrido
problemas, como perda de cor, tristeza, apatia ou depressão, dificuldades no
estudo, doenças ou problemas físicos, problemas económicos, absentismo
escolar e brigas ou agressões, associados ao uso desta substância.

Talvez não saibas, mas o consumo de haxixe ou marijuana facilita o contacto
com outras drogas. Os estudos confirmam que, com muita frequência, os
consumidores de cannabis fumam, bebem álcool e já provaram outras drogas
ilícitas como a cocaína ou o ecstasy. NÃO INICIES UM CAMINHO QUE SE
PODE TORNAR MUITO PERIGOSO.

É IMPORTANTE SABERES QUE:

O CONSUMO DE HAXIXE OU MARIJUANA
DURANTE A ADOLESCÊNCIA DIFICULTA
OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO

E MATURIDADE FÍSICA, INTELECTUAL E AFECTIVA.
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Além das consequências para a nossa saúde, o consumo de haxixe ou
marijuana repercute de forma muito negativa no rendimento escolar, já que
altera o processo de aprendizagem e a memória. Os adolescentes que
consomem estas substâncias têm dificuldade em seguir as explicações
dos professores nas aulas, resolver exercícios, concentrar-se quando estudam,
lembrar-se dos temas tratados na aula ou memorizar o que estudaram.

PROBLEMAS ESCOLARES

• Reduzido rendimento escolar (têm notas baixas e um maior número de
reprovações).

• Problemas com os professores (distraem-se, interrompem a aula, etc.).

• Problemas de relação com os coleg@s.

• Absentismo escolar (ausentam-se da aula sem justificação).

• Fracasso escolar (repetem de ano com maior frequência).

• Falta de motivação para continuar a estudar.

É IMPORTANTE SABERES QUE:

O CONSUMO DE HAXIXE OU DE MARIJUANA
REDUZ O RENDIMENTO ESCOLAR
E PODE LEVAR AO FRACASSO

NO SISTEMA EDUCATIVO, LIMITANDO
AS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO SOCIAL.

NÃO FECHES AS PORTAS DO TEU FUTURO
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Nem toda a gente joga de forma limpa quando fala da cannabis e dos seus
efeitos. Há pessoas interessadas em promover o seu consumo, que lançam
mensagens positivas sobre substâncias como o haxixe ou a marijuana. Por
isso, existem entre os adolescentes muitos mitos e ideias erradas sobre estas
substâncias e os seus efeitos. Talvez tu ou os teus amig@s pensem que são cer-
tas as seguintes afirmações:

O MITO A REALIDADE

5. Algumas ideias erradassobre a cannabis

“O haxixe e a mari-
juana não são real-
mente drogas”

“A cannabis não
provoca depen-
dência,
o seu consumo
pode ser controla-
do”

São drogas com um impacto muito negativo no
comportamento e na saúde física e mental dos seus
consumidores. Além disso, são ilegais, estando
sancionadas pela legislação em vigor:

• O consumo em lugares públicos é uma infracção
grave, sancionada com uma multa de 300 a 30.050 €
• O cultivo, elaboração, tráfico, promoção do con-
sumo ou a posse para tais fins, é sancionado com
multas e penas de prisão de um a três anos.

• A condução de veículos motorizados sob a influên-
cia da cannabis está sancionada com penas de de-
tenção, multa e privação do direito de conduzir de
um a quatro anos.

Está cientificamente provado que o seu consumo con-
tínuo e prolongado provoca tolerância, dependência e
uma síndrome de abstinência característica. Anual-
mente cerca de 5.000 pessoas iniciam tratamento por
problemas de abuso ou dependência de cannabis em
Espanha.
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“É um produto
natural,
inofensivo”

O facto de ser uma droga de origem natural não quer
dizer que não tenha efeitos negativos para a saúde.
O tabaco também é um produto natural e o seu
consumo é uma das principais causas de morte no
mundo.

O MITO A REALIDADE

“A cannabis
tem efeitos
terapêuticos”

Os usos médicos de cannabis correspondem na sua
maioria a fármacos obtidos em laboratório, e não ao
haxixe ou à maconha. O consumo de haxixe ou
marijuana com fins recreativos não tem utilidade
terapêutica nem acarreta benefício algum para a
saúde dos consumidores, antes pelo contrário.

“A cannabis é a
droga das pessoas
animadas e liberais”

A cannabis conduz a uma atitude passiva perante a
vida e os problemas sociais. Se queres mesmo ser
uma pessoa solidária, há centenas de projectos com
os quais podes cooperar. Ao adquirires haxixe ou
marijuana só contribuis para enriquecer ainda mais os
traficantes de drogas.
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6. Razões que levam alguns
adolescentes a consumir
cannabis e conselhos
para não o fazer

Porque todos o
fazem, para estar
na moda.

Se queres seguir a moda a sério faz como muitos ado-
lescentes, que não consomem haxixe ou marijuana.
Por cada rapaz/raparig@ que consome estas subs-
tâncias há pelo menos três que não o fazem.

Para
o divertimento,
dançar

Apesar de tentarem “vender” o haxixe e a marijuana
como drogas inofensivas, que ajudam os jovens a
divertir-se, o certo é que normalmente o seu
consumo provoca passividade, sono e apatia. O que
tem isto de divertido?

A cannabis é incompatível com a diversão e não ajuda
a melhorar as relações sociais, dado que muitos
rapazes/raparig@s rejeitam os consumidores de
drogas.

RAZÕES PARA ... E DICAS PARA NÃO O FAZER
CONSUMIR

Por curiosidade,
para sentir novas
sensações

Agora já conheces os efeitos e sintomas que os
derivados da cannabis provocam. Não é muito
inteligente experimentar sintomas desagradáveis,
nem manter condutas perigosas simplesmente para
experimentar.
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Para descontrair
e esquecer
os problemas

Consumir cannabis para descontrair ou fugir dos
problemas pessoais ou familiares não vai ajudar a
resolvê-los. Pelo contrário, corre-se o risco de provo-
car um novo e grave problema como o da depen-
dência a esta substância.

RAZÕES PARA ... E DICAS PARA NÃO O FAZER
CONSUMIR

Porque não
conseguem
deixar

Evita que te aconteça como a muitos consumidores
que, progressivamente, e sem tomarem consciência
disso, acabaram por precisar do consumo de haxixe
ou marijuana para combater o mal-estar que sentem
quando não o fazem. Não te tornes num “agarrad@”
a droga nenhuma.

SÊ INTELIGENTE E NÃO CONSUMAS
HAXIXE OU MARIJUANA

O USO DESTAS SUBSTÂNCIAS, COMO DAS
RESTANTES DROGAS, IMPLICA GRAVES
RISCOS PARA A TUA SAÚDE E PARA O TEU

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL ADEQUADO.
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a) REJEITA AS PRESSÕES DOS TEUS AMIG@S PARA
CONSUMIRES CANNABIS

Quando os teus amig@s te incentivarem a experimentar haxixe ou marijuana
diz-lhes as razões pelas quais decidiste não consumir cannabis nem nenhuma
outra droga, sabendo que deves sentir-te muito orgulhos@ disso. Podes dizer-
lhes, simplesmente, que não desejas consumir nenhuma substância que
prejudique a tua saúde e que não necessitas de drogas para te divertires e te
sentires bem.

Se tens consciência que não deves consumir drogas, mantém-te firme na tua
posição e exige aos outros respeito pela tua decisão. Lembra-te que ninguém
que seja teu amig@ ou que goste de ti de verdade te incentivará a consumir
drogas ou a teres condutas perigosas e prejudiciais para ti.

b) NÃO DEIXES QUE TE MANIPULEM, MANTÉM-TE IN-
FORMAD@ SOBRE OS VERDADEIROS EFEITOS DO
HAXIXE E DA MARIJUANA

Como sabes, há pessoas que defendem o consumo do haxixe ou da marijuana
e que tentam criar uma opinião favorável, entre os adolescentes e os jovens,
a respeito destas substâncias, divulgando diferentes mitos ou a imagem da
folha de marijuana em diferentes artigos (roupa, complementos, etc.).
Pretendem que sejas permissiv@ com o seu uso, que não dês importância ao
facto de algum amig@ ou conhecid@ as consumir, ou que ignores os riscos
que o seu consumo acarreta.

Lembra-te que as decisões que vais tomando ao longo da tua vida, em especial
quando afectam directamente a tua saúde e bem-estar, devem basear-se

7. Sugestões para continuaresa viver sem cannabis
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em informações comprovadas e autênticas. NÃO DEIXES QUE TE CONTEM
HISTÓRIAS. Descobre os verdadeiros efeitos do haxixe ou da marijuana e os
riscos inerentes ao seu consumo e mantém uma posição clara de rejeição em
relação ao seu uso: NÃO ENTRES NO JOGO DOS TRAFICANTES.

c) APRENDE A ENFRENTAR OS PROBLEMAS

Se tens problemas que te preocupam de maneira especial (com a família,
amig@s, escola, etc.) é importante saberes que fugir deles tomando drogas
não vai fazer com que fiquem resolvidos, pelo contrário, só conseguirás
agravá-los.

Os problemas não se resolvem sozinhos e a melhor maneira de solucioná-los
é ter a cabeça fresca. Pensa sobre as possíveis soluções, fala deles com os teus
pais, professores ou pede a algum profissional (psicólogo escolar, etc.). Vais
ver como muitas das situações que podem parecer-te impossíveis de resolver
ou excessivas têm solução.

DEFENDE O TEU DIREITO A SER
DIFERENTE, A PROTEGER A TUA SAÚDE

CADA UM DE NÓS TEM A SUA PERSONALIDADE,
AS SUAS IDEIAS E IDENTIFICAMO-NOS COM

VALORES E ESTILOS DE VIDA DIFERENTES, QUE NOS
AJUDAM A DECIDIR AQUILO QUE É VERDADEIRAMENTE

IMPORTANTE E PELO QUAL VALE A PENA LUTAR.

NÃO TE LIMITES A FAZER AS COISAS
APENAS PORQUE OS OUTROS AS FAZEM

OU PORQUE ESTÃO NA MODA
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LEMBRA-TE:

SE GOSTAS DE TE CUIDAR (DE CORPO E MENTE),
DE TE SENTIRES BEM, SERES UMA PESSOA DINÂ-

MICA E ACTIVA, DE GOZAR E DE TE
DIVERTIRES COM OS OUTROS RAPAZES/

RAPARIG@S, A CANNABIS PODE TORNAR-SE
UM GRANDE OBSTÁCULO NO TEU CAMINHO.

A DECISÃO É TUA
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8. Onde podes obterinformações e ajuda?

NÃO HESITES

SE TIVERES QUALQUER TIPO DE PROBLEMA
COM A CANNABIS, PEDE ORIENTAÇÃO
E AJUDA PARA O ULTRAPASSAR.

Consulta o Departamento de Orientação
do teu Centro Educativo.

Podes informar-te também através da página
da Internet do Comisionado Regional para
la Droga: www.jcyl.es/crd, onde se encontra

o guia de recursos sobre drogas.

LEMBRA-TE QUE NÃO ESTÁS SOZINH@
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