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Questão 1: Qual comentário Aaron Carroll faz a respeito do uso de 

maconha, memória e desempenho acadêmico? 

 

Resposta: A maconha pode causar dano à memória, está associada a um desempenho 

acadêmico inferior, e seu uso está vinculado a um êxito menor nas fases posteriores da 

vida. 

 

Questão 2: Qual é o relato do Conselho Nacional para o Alcoolismo e a 

Dependência às Drogas em relação ao consumo de álcool e crimes violentos 

nos Estados Unidos? 

 

Resposta: O Conselho Nacional para o Alcoolismo e a Dependência às Drogas relata 

que o consumo de álcool é um fator presente em 40 por cento de todos os crimes violentos 

nos Estados Unidos, incluindo 37 por cento dos estupros e 27 por cento das agressões 

agravadas. 

 

Questão 3: O que pesquisadores descobriram em um estudo pediátrico que 

investigou os fatores associados à morte de jovens delinquentes? 

 

Resposta: Os pesquisadores descobriram que cerca de 19 por cento dos delinquentes e 

11 por cento das delinquentes tinham transtornos relacionados ao uso de álcool. 

Constataram também que, mesmo cinco anos depois de cumprir sentença, aqueles com 

problema com o álcool tinham um risco 4,7 vezes maior de morrer por causas externas, 

como homicídio, do que os que não tinham esse tipo de transtorno. 

 

Questão 4: Que estatísticas são apresentadas por Aaron Carroll, sobre 

estudantes universitários, quando ele diz “...quando a mais velha das minhas 

crianças partir para a faculdade num futuro não muito distante, eis o que eu 

vou pensar:...”? 
 

Resposta: A cada ano mais de 1.800 estudantes universitários morrem por acidentes 

relacionados com o álcool. Cerca de 600.000 se ferem quando estão sob influência do 

álcool, quase 700.000 são agredidos e quase 100.000 são atacados sexualmente, cerca 

de 400.000 têm relações sexuais sem proteção e 100.000 estão alcoolizados demais para 

saber se consentiram. Os números relativos à maconha não chegam nem perto desse 

patamar. 

 


