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Cannabis

Substância activa
•	THC	(Tetracannabinol)

Estatuto jurídico 
•	o	cultivo,	a	posse,	o	consumo	e	o	
comércio	são	proibidos	no	Luxemburgo

Formas de consumo
•	em	geral,	fumado	com	tabaco	(charro,	
ganza,	erva,	bongo)
•	pode	também	ser	misturado	com	
alimentos	(bolo	de	erva,	iogurte)

Início e duração dos efeitos
•	fumado:	ao	fim	de	alguns	segundos	
até	4	horas
•	ingerido:	após	cerca	de	meia	hora		
até	8	horas

Efeitos
•	descompressão,	euforia,	riso	
incontrolável,	sensação	de	bem-estar
•	distorção	da	percepção	espácio-
temporal,	reacções	lentas
•	estimulação	do	apetite
•	boca	seca,	irritação	dos	olhos,	aumento	
da	tensão	arterial	

Riscos de dependências
•	o	consumo	regular	pode	provocar	
dependência	psíquica
•	o	debate	sobre	a	dependência	física	
é	controverso.	Quando	o	cannabis	é	
misturado	com	tabaco,	passa	a	haver	
uma	dependência	física	da	nicotina

Riscos associados
•	quando	fumado,	afecta	as	vias	
respiratórias
•	desmotivação,	falta	de	vigor,	
indiferença

[ ganza, macanha, pedra ]



Cannabis: uma droga leve

A cannabis não causa dependência. Depois do cannabis, 
passa-se directamente para a heroína.	 –	 A	 realidade	 situa-
se,	 evidentemente,	 entre	 a	 banalização	 e	 a	 dramatização	 da	
cannabis.	 Tal	 como	 qualquer	 outra	 substância	 psicotrópica,	
a	 cannabis	 pode	 conduzir	 a	 uma	 dependência.	 E,	 tal	 como	
qualquer	outra	substância	psicotrópica,	consumir	cannabis	não	
significa	necessariamente	experimentar	outras	drogas.

O	 consumo,	 posse,	 o	 comércio	 ou	 o	 cultivo	 de	 cannabis	 são	
proibidos	e	punidos	no	Luxemburgo.	Não	há	nenhuma	excepção	
a	esta	regra.	Note-se,	contudo,	que	cerca	de	32%	da	população	
europeia	 com	 idades	 entre	 os	 15	 e	 os	 34	 anos	 declaram	 ter	
consumido	cannabis	pelo	menos	uma	vez	na	vida.

Um	 condutor	 sob	 a	 influência	 de	 cannabis	 fica	 facilmente	
confuso.	 As	 suas	 reacções	 ficam	 lentas	 quando	 se	 encontra	
perante	 uma	 situação	 inesperada.	 Por	 outro	 lado,	 com	 a	
diminuição	 da	 atenção	 e	 do	 desempenho,	 não	 está	 em	 boas	
condições	 para	 pegar	 no	 volante.	 Contudo,	 não	 existem,	
actualmente,	 estudos	 que	 demonstrem	 o	 aumento	 do	 risco	
de	 acidente	 rodoviário	 sob	 a	 influência	 de	 cannabis.	 Um	 teste	
de	despistagem	de	cannabis	pode	ser	feito	pelo	teste	da	saliva	
durante	de	um	controle	rodoviário.

O cannabis e a condução

O cannabis: não há problema com a  
lei se for para consumo pessoal



 

O consumo de qualquer substância psicotrópica pode conduzir a uma 

dependência. É necessário ser-se particularmente prudente:

•	quando	não	se	pode	controlar	a	qu
alidade	de	um	produto

•	quando	há	consumo	simultâneo	d
e	diferentes	substâncias	psicotrópic

as

•	na	adolescência	(maturidade	física
	e	psicológica)

•	na	condução	de	um	veículo	ou	na	u
tilização	de	máquinas	industriais

O consumo de substâncias psicotrópicas está contra-indicado durante a 

gravidez e o aleitamento

O consumo de substâncias  

psicotrópicas comporta riscos



Ce
PT
©
20
13
		–
		D
es
ig
n:
	im
ed
ia

de segunda a sexta feira : 9 – 13 horas

frono@cept.lu
4977 77-55

Precisa de informações sobre  

DEPENDÊNCIAS, 

DROGAS &  

SERVIÇOS DE AJUDA ?

Biblioteca 
www.cept.lu 

de segunda a quinta feira :  

9 – 13 horas /14 – 17 horas 

sexta feira : 9 – 13 horas 

8-10 rue de la Fonderie 

L-1531 Luxembourg
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de Prévention des Toxicomanies e financiada pelo 
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