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Uma publicação do Comitê de Escolas Livres de Drogas, outono de 2021 
Comitê  de Escolas L ivres de Drogas da Western CT Coal i t ion :  

She i la Lev ine,  Chai rpe rson -  Bethel  HS, Hi lary Hughes-  Brookf ie ld HS, Cai t l in  Lewis,  Mayte Robal ino -  Danbury HS,  
Jess ie  Dil lon- Van Wattum- Rogers  Park MS, John Webber,  Dianna Dinardo,  DJ J imenez -  A l ternat ive  Center  for Exce l l ence  Danbury,  
Jenny Casey-  Immacul ate  HS, Cindy Hol t,  Broadv iew MS, Kate Planz -  New Fai rf ie ld HS, Martha Shi l s tone,  Suzanne Tyler -  Newtown 

HS, Dr. Paula Grayson,  Newtown School s ,  Magg ie  Mer iwe ther,  Yvonne Lerner-  Ridgef ie ld HS,  Maryanne  P ie rat t i -  Joel  Barl ow HS 
 

 

 

Legalização da Cannabis – Riscos para os Jovens 
 

O governo federal classifica a cannabis como uma Substância Controlada de Classe I, que o Departamento 

Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) descreve como “uma droga sem uso médico atualmente aceito e com 

alto potencial para abuso”. No entanto, 18 estados, incluindo Connecticut, legalizaram o uso adulto de 

cannabis e 36 estados a aprovaram para uso medicinal.  

 
Alguns destaques da nova lei de Connecticut (CT): 

A posse e o consumo de cannabis são legais para adultos com 21 anos ou mais a partir de 1º de julho de 
2021. Os adultos com 21 anos ou mais podem portar 1,5 onças (aproximadamente 42 gramas) de cannabis 
em público e até cinco onças (aproximadamente 141 gramas) em um recipiente fechado ou em casa.* 

Cria um sistema de venda de cannabis no varejo, tornando uma contravenção de Classe A vendê-la a 
qualquer pessoa com menos de 21 anos. 
Componente "Anfitrião Social" – nenhuma pessoa permitirá conscientemente que qualquer pessoa menor de 

21 anos possua maconha em sua casa ou moradia. 

Não há limites especificados na lei para potência em produtos combustíveis, vaporizados ou 

concentrados. Para comestíveis ou bebidas, é permitido um máximo de 5mg de THC por porção. 

A publicidade não pode apelar ou ter como alvo qualquer pessoa com menos de 21 anos. 

O consumo em veículos é proibido. 
* 1 onça de cannabis = 28 gramas ou o suficiente para 30 ou mais “baseados” 

 

Para uma visão geral da Lei de Legalização da Cannabis de Connecticut – Ato Público 21-1, clique aqui 

 
Com essas mudanças na política, cultura e maior disponibilidade, mais e mais pessoas estão usando 

cannabis. Verificamos o impacto que isso teve nas atitudes e comportamentos dos jovens.  

Aqui está o que os dados nos dizem em todo o país e na região 5: 

Conforme indicado no gráfico abaixo, os jovens da 

nossa região não acham que a maconha seja tão 

prejudicial quanto o álcool, fumar cigarros ou fazer 

uso indevido de medicamentos controlados 
 

 

 

 

 

 

a vaporizada também foi relatada 

localmente. Em uma escola secundária, dos 

23% dos entrevistados que relataram 

vaporizar, 50% disseram que vaporizam 

maconha. 

  

Percepção de Risco da Maconha (%) 
Escolas de Ensino Médio da Área Western CT Coalition 2019  
Resultados da Pesquisa de Atitudes e Comportamentos do 

Search Institute 

Escola A Escola B Escola C 
Medicamentos 
Prescritos 

Tabaco Álcool Maconha 

https://pttcnetwork.org/sites/default/files/2021-10/Connecticut%20PA%2021-1%20fact%20sheet.pdf
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Dados Nacionais 

O gráfico à esquerda é da pesquisa 

Monitorando o Futuro (Monitoring the Future, 

em inglês) de 2019. Ela mostra que a vaporização 

de maconha no mês anterior entre os alunos do 

12º ano quase dobrou em um único ano, de 7,5% 

para 14% – o segundo maior salto de um ano já 

registrado para qualquer substância nos 45 anos 

de história da pesquisa. 

(O maior foi o de 2017-2018 com a vaporização 

de nicotina no mês anterior entre os alunos do 

12º ano). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fatos e Tendências sobre a Maconha 
A maconha de hoje é muito mais forte do que costumava ser. O tetraidrocanabinol, 

ou THC, é o ingrediente ativo da maconha que causa intoxicação. A quantidade 

de THC encontrada na maconha hoje pode chegar a 30% em 

comparação com menos de 10% nas décadas de 1970, 80 e 90. Instituto Nacional de 

Abuso de Drogas 

Os dispositivos de vaporização tornaram-se uma forma mais comum de os 

adolescentes usarem maconha. Os jovens consideram que esse tipo de uso é mais 

seguro, pois não estão fumando, mas há risco de consumir altas 

concentrações de THC – de até 80-90% já foram relatadas. 

Ninguém com menos de 21 anos deve usar maconha. O cérebro dos jovens 

ainda está se desenvolvendo até os 25 anos de idade. Usar uma substância como a 

maconha durante esse período crucial de crescimento e vulnerabilidade é 

particularmente prejudicial. HHS.gov. Gabinete do Cirurgião-Geral 

 Com base em pesquisas e evidências científicas, estes são os riscos para os jovens que usam cannabis: 
New England Journal of Medicine 

Dependência - Há evidências que sustentam que o uso precoce de maconha e a dependência indicam um risco 

aumentado de uso de outras drogas ilícitas. 

Deficiências Cognitivas de Longa Duração - incluindo capacidade diminuída de analisar visualmente, prestar 

atenção e controlar impulsos. 

Doença Mental – O  uso de maconha está associado a psicoses, incluindo aquelas associadas à esquizofrenia. 

Ele tem sido associado a um risco aumentado de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão na idade 

adulta. 

Outros efeitos adversos do uso a longo prazo na adolescência incluem resultados educacionais 

insatisfatórios, diminuição da satisfação e realização com a vida e QI mais baixo. 
 

 

Esta publicação é parcialmente financiada pelo Departamento de Saúde Mental e Serviços de Dependência de CT. Western CT Coalition 203-743-7741 www.wctcoalition.org 

O que os pais podem fazer? Converse com seus filhos… 

Os pais têm uma influência significativa na decisão dos filhos de experimentar drogas.  

Nunca é muito cedo para iniciar conversas sobre o uso de drogas e álcool. A idade de início do uso de 

substâncias pode ser tão cedo quanto 9-10 anos de idade. 

Seja direto e honesto. Conheça os fatos  
 

*O AUMENTO DE 2018-2019 É O SEGUNDO MAIOR SALTO DE UM ANO JÁ 

REGISTRADO PARA QUALQUER SUBSTÂNCIA NOS 45 ANOS DA PESQUISA (A 

VAPORIZAÇÃO DE NICOTINA FOI A MAIOR DE 2017-2018) 

VAPORIZAÇÃO ENTRE ADOLESCENTES SOBE SIGNIFICATIVAMENTE* 

Talk They Hear you é um programa desenvolvido pela SAMHSA 

http://www.wctcoalition.org/

