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DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIA 

Foram revisados artigos nas bases de dados do MEDLINE (PubMed) e outras fontes de 

pesquisa, sem limite de tempo. A estratégia de busca utilizada baseou-se em perguntas 

estruturadas na forma P.I.C.O. (das iniciais “Paciente”, “Intervenção”, “Controle”, 

“Outcome”). Foram utilizados como descritores: Cannabis, Marijuana Smoking, Marijuana 

Abuse, Substance-Related Disorders, Street Drugs,  Psychotropic Drugs, Substance 

Withdrawal Syndrome, Disease Progression, Prevalence, Age of onset, Risk, Social 

Facilitation, Cannabinoids, Endocannabinoids, Receptors, Drug; Receptors, Cannabinoid; 

Receptor, Cannabinoid, CB1; tetrahydrocannabinol, physician-patient relations, drug 

effects, brain/drug effects, adverse effects, abnormalities, drug-induced, time factors, 

complications, toxicity, comorbidity, mental disorders, psychoses, substance-induced; 

cognition, cognition disorders, cognition disorders/chemically induced*; psychotic disorders, 

bipolar disorder, schizophrenia, attention deficit disorders with hyperactivity, alcoholism, 

alcohol drinking, ethanol/adverse effects, depressive disorder, depression, 

depression/chemically induced, anxiety disorders, adolescent behavior, ethanol/adverse 

effects, lung diseases, respiratory system, respiratory tract diseases, cardiovascular 

diseases, heart rate, myocardial infarction, central nervous system, memory, cephalometry, 

cerebral cortex, cerebral ventricles, regional blood flow, tomography, emission-computed; 

magnetic resonance imaging, brain mapping, brain chemistry/drug effects, 



neoplasm/chemically induced, pregnancy, maternal exposure, lactation, prenatal exposure 

delayed effects, embryonic and fetal development, infant, newborn; concept formation/drug 

effects, congenital abnormalities, brain/growth & development, psychomotor performance, 

verbal learning/drug effects, attention/drug effects, intelligence/drug effects, violence, 

accidents, traffic; automobile driving, diagnostic, genetic predisposition to disease, gene 

expression, gene frequency, genotype, genome-wide association study*, behavior, 

addictive/genetics*; diseases in twins, twins, dizygotic; twins,monozygotic; marijuana 

abuse/therapy*; therapeutic use, buspirone, narcotic antagonists, tiazoles, 

tetrahydrocannabinol/therapeutic use,  neuropsychological tests, intelligence tests, 

cognitive therapy, psychotherapy, brief; family therapy, interview, psychological, 

reinforcement (psychology); reinforcement, social; motivation, reward*, combined modality 

therapy, prevention & control, rehabilitation,  substance abuse treatment centers. Estes 

descritores foram usados para cruzamentos de acordo com o tema proposto em cada 

tópico das perguntas P.I.C.O. Após análise desse material, foram selecionados os artigos 

relativos às perguntas que originaram as evidências que fundamentaram a presente 

diretriz. 

 

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIA 

 Revisão sistemática de estudos experimentais e observacionais realizada;  

 Revisão de trabalhos observacionais e experimentais, sobretudo Ensaios 

Clínicos Randomizados Duplo-cego;  

 Revisão de estudos de meta-análise (diretrizes internacionais sobre 

tratamento de cada dependência, revisões Cochrane) e, 

 Em todas as revisões foram identificados os estudos com evidência A para 

estabelecer a melhor conduta a ser traçada em relação ao tratamento do 

tabagismo.   

 

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA 

A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência. 

B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência. 

C: Relatos de casos (estudos não controlados). 

D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos 

fisiológicos ou modelos animais. 

 

OBJETIVOS 

1. Auxiliar o médico que faz atendimento no Sistema Único de Saúde em todos 

os outros níveis a detectar precocemente, orientar, tratar ou encaminhar ao 

serviço especializado o usuário problemático de substâncias, as diretrizes 

assistenciais baseadas em evidências científicas. 

2. Fundamentar as políticas preventivas e as medidas de controle da oferta 

desta substância, em especial. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Décadas de desinformação, adoção de medidas para controle da oferta de 

drogas sem respaldo científico, vem produzindo cada vez mais confusão, 

contradição e ambivalência na sociedade brasileira. A exposição à queima do 

tabaco para aqueles que não fumam, e o uso de álcool por motoristas na condução 

de veículos, são eventos já registrados como danosos no imaginário coletivo. As 

consequências do uso crônico da maconha e outras drogas, ainda carecem de 

divulgação sobre os estudos realizados nas últimas duas décadas e carregam o 

estigma de “droga leve, natural, que não faz mal”, principalmente entre os  

adolescentes, tornando a prevenção uma política distante. 

A influência da justiça criminal na "guerra às drogas", os atuais esforços 

dos ativistas para flexibilizar o uso e a engenhosidade farmacológica visando o 

lucro privado, vem  agindo na contramão das evidências científicas. O Uruguai foi o 

primeiro país latinoamericano a legalizar a produção, a distribuição, a 

comercialização e o uso desta substância. Contemporaneamente, vários estados 

norte-americanos o fizeram ou estão em processo de fazê-lo. O impacto destas 

ações e consequentemente, o aumento do acesso, da disponibilidade e do uso da 

substância e suas consequências, vem sendo acompanhados pela epidemiologia 

mundial (UNODC, UNGASS), pela Organização Mundial de Saúde e pelas 

instituições não governamentais que estudam o tema. Os resultados das pesquisas 

são preocupantes, pois modificam o desenvolvimento humano, desde o feto até o 

adulto, muitos dos quais são citados nesta revisão. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

A maconha, nome popular da Cannabis sativa, é a droga ilícita mais 

usada no mundo, a terceira mais conhecida e usada recreacionalmente, depois do 

tabaco e do álcool. Amplo estudo realizado nos Estados Unidos encontrou um risco 

de dependência de 9% para usuários de maconha, atingindo até 16% entre 

aqueles com iniciação mais precoce na adolescência; 32% para tabaco, 23% para 

heroína, 17% para cocaína e 15% para álcool. Taxas semelhantes foram obtidas 

em estudos posteriores9(A)18(A). 

A pesquisa sobre comorbidade nos Estados Unidos (National 

Comorbidity Survey) analisou uma amostra representativa da população americana 

e encontrou que 4% dos entrevistados (15 e 54 anos) preencheram critérios para 

dependência de maconha, com um risco maior de desenvolvimento de 

dependência entre 1 e 3 anos após a primeira experiência21,22(A). Avaliando não 



somente a progressão, como a prevalência do uso de maconha entre os anos de 

1991-1992 e 2001-2002, em uma amostra de 42.862 e 43.093 pessoas, 

respectivamente, observou que não houve aumento significativo dos resultados na 

população geral, onde a prevalência de uso foi de 4% em ambos os períodos. 

Entretanto, houve um aumento significativo das taxas de abusadores ou 

dependentes entre os usuários de maconha entre os anos de 1991-1992 e 2001-

2002 (30,2% e 35,6%, respectivamente). Este aumento pode estar relacionado, em 

parte, ao aumento do potencial aditivo da maconha, ou seja, houve um aumento de 

66% no teor de ∆9-THC na amostra analisada em 2001-2002 (5,11%) 

comparativamente a de 1991-1992 (3,01%) 22(A). 

Estudo prospectivo com acompanhamento por 12 anos, demonstrou que 

1 em cada 4 usuários de maconha desenvolveram síndrome de dependência no 

período compreendido entre a adolescência e a idade adulta jovem. Se esse risco 

fosse distribuído igualmente ao longo desses 12 anos, cerca de 4% dos usuários 

se tornariam dependentes a cada 2 anos23(A). Há diferenças significativas entre o 

gênero, sendo mais frequente entre os homens do que em mulheres (22% versus 

15%), e sendo frequente a associação com o tabagismo24(A). 

A Associação Psiquiátrica Americana realizou um estudo retrospectivo do 

grupo de trabalho sobre Transtornos por Uso de Substâncias para elaborar a 4ª 

versão do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, e constatou uma 

progressão para dependência nos abusadores de álcool e cannabis, mas não nos 

de cocaína e de opiáceos25(B). Outro estudo apontou que de cada 11 indivíduos 

que usaram maconha no mínimo, uma vez na vida, pelo menos 1 desenvolveu 

dependência em 10 anos pelos critérios da DSM IV-TR19(D). O uso eventual de 

maconha tende a evoluir para o uso regular e daí para a dependência. 

O relatório da World Drug Survey (2016) mostrou que em 2014 cerca de 

4% da população mundial consumia maconha, taxa aparentemente estável desde o 

ano de 199815(D). O uso é intermitente e limitado, no entanto, estima-se que 20 a 

30% a consomem semanalmente e 10% diariamente ( + 2 refs) 

Hassin DS, Sarvet A, Cerdá M, Keves KM, Stohl M, Galea S, Wall MM. 

US Adult Illicit Cannabis Use, Cannabis Use Disorder and Medical Marijuana Laws. 

JAMA Psychiatry. 2017 Jun; 74(6): 579-610, (A);  

Cailkins JP, Kilmer B, Reuter PH, Midgette G. Cocaine's fall 

and marijuana's rise: questions and insights based on new estimates of 

consumption and expenditures in US drug markets. Addiction. 2015 

May;110(5):728-36) (B).  



No Brasil o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID) em 

2005 encontrou nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 5% de uso na vida, e 

no Sudeste, 8,4% (refs). Em 2012 foi realizado o 2º Levantamento Nacional sobre 

Drogas (LENAD II) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), financiado 

pela Secretaria Nacional sobre Drogas (SENAD), envolvendo 4.200 domicílios de 

14 municípios com mais de 1.000.000 de habitantes, representativos da população 

brasileira. Cerca de 3,4% dos adolescentes e 2,5% dos adultos usaram nos últimos 

12 meses, 5,8% dos adultos e 4,3% dos adolescente referiram já terem usado esta 

substância pelo menos uma vez na vida16(A). A prevalência de consumo de 

maconha no Brasil se manteve estável, quando comparou-se com o levantamento 

anterior realizado em 200617(B).  

 

A DEPENDÊNCIA 

Pesquisas com animais comprovaram um dos critérios que compõem a 

Síndrome de Dependência, o desenvolvimento da tolerância, ou seja, a 

necessidade de doses maiores de maconha para obter os mesmos efeitos antes 

atingidos com doses menores26(B). Em relação aos seres humanos os sinais de 

tolerância são bem documentados, e em regra gerais aparecem com doses acima 

de 3mg/kg/dia27-29(D). Apesar do aumento das pesquisas, poucos são os estudos 

randomizados e longitudinais. Consequentemente, os danos causados pela 

maconha são subestimados, pois não são tão facilmente detectados1(D). 

 

Quadro 1 – Tipos de Usuários (refs) 

Usuários regulares/pesados: os que fumam diariamente ou quase todos os dias. 

Estimativa da carga: números de cigarros de maconha fumado por dia x número de anos que 

fuma. Ex: 1 cigarro/dia, durante 5 anos 

Para o tabaco a carga tabágica é estimada pelo número de cigarros fumado por dia x número de 

anos/20. Ex: 20 cigarros/dia x 30 anos/20 

 

PADRÃO 

A adolescência é um momento de maior vulnerabilidade e que pode 

favorecer a experimentação e a manutenção do uso de substâncias. Fatores de risco 

como o baixo rendimento escolar, uso de álcool e o tabaco, ou o grupo de amigos 

usuários, o envolvimento em atos de delinquência, a desestrutura familiar, entre 

outros, contribuem para a iniciação e manutenção do uso de maconha, assim como 

de escalada para outras substâncias5(C).  



A maconha é um componente causal de patologia mental que interage com 

outros, tais como vulnerabilidade genética, condições ambientais e de 

neurodesenvolvimento8(A). A combinação de diversas abordagens que permitam 

avaliar os indivíduos sob diferentes aspectos, tais como clínica, psicossocial, 

terapêutica, neuropsicológica, neuroimagem (estrutural, funcional e molecular), 

psiconeuroendocrinologia e genética, proporcionará dados mais precisos sobre as 

conseqüências do uso agudo e crônico da maconha11(A);12(A);13(A);14(A). 

Estudos mostram que os indivíduos têm iniciado o uso bem mais cedo e 

a concentração de delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC), principal substância com 

poder dependógeno, aumentou muito8(A). Há apresentações com concentração 

30% maior do que há 20 anos2(D)3(D). Quanto mais cedo, frequente e prolongado 

o uso, maior a vulnerabilidade para posteriores problemas.  

Embora grande parte da investigação sobre a maconha e saúde mental 

incidiu sobre a sua relação com a Psicose, a dependência é o problema mais 

comum. Estima-se que 9% das pessoas que experimentem esta droga 

desenvolvam dependência18(A). A dependência de maconha, um transtorno mental 

adquirido, com características de cronicidade e recorrência, caracterizado por 

compulsão, impulsividade, envolve áreas responsáveis pelo aprendizado e 

memória, resultando em consumo repetitivo da substância, em detrimento das 

consequências negativas, critérios estes, presentes no Manual de Transtornos 

Mentais, quarta edição, texto revisado (DSM-IV-TR)19. No DSM V20, abuso e 

dependência foram reunidos em um único diagnóstico: "transtorno de uso de 

cannabis" (TUC) (APA, 2013). Na atual classificação, os problemas relacionados à 

maconha variam em um continuum, iniciando pelo uso recreativo, regular e 

evoluindo para o uso dependente, quando se instala a Síndrome de Dependência, 

o que causa polêmica até hoje18(A). O reconhecimento da existência dessa 

síndrome é importante, pois seu desenvolvimento pode aumentar o risco de 

transtornos psiquiátricos graves como psicoses, bipolaridade, depressão, 

ansiedade e transtornos da personalidade21(A). A rápida progressão do primeiro ao 

consumo de maconha para uso regular e para uso dependente entre os 

adolescentes, diminuiu a chance de se aplicar a prevenção.  

A Síndrome de Abstinência ocorre quando a concentração desta 

substância no sangue e outros tecidos declina, em um indivíduo que manteve um 

uso pesado e prolongado, evidenciada por um conjunto de alterações fisiológicas, 

comportamentais e cognitivas desagradáveis, que levam ao reinicio do uso para 

seu alívio14(A). Frequentemente, nesses períodos, passa utilizando a substância 



durante o dia inteiro, começando logo após o despertar20(D). Os estudos sugerem 

que a abstinência é mais prevalente entre os adolescentes usuários de maconha 

que procuram por tratamento (84,4%), apesar de uma frequência relativamente 

baixa de reconhecimento do problema (37,8%) por parte dos profissionais da 

saúde e dos próprios pacientes51(B). A presença da  síndrome geralmente ocorre 

em pacientes com um perfil psiquiátrico pré-morbido grave (bipolares e 

depressivos) (+ 1 ref). Não perceber os sintomas e sinais da abstinência reforça a 

crença sobre o “baixo risco da maconha” e pode, minimizar as consequências.  

Bonnet U, Preuss U. The cannabis withdrawal syndrome: current 

insights. Subst Abuse Rehabil. 2017; 8: 9–37) (A). 

Estudo recente comparou a abstinência de nicotina com a de maconha: 

são semelhantes em magnitude e curso do tempo53(B)54(B). Os critérios de 

classificação da Síndrome de Abstinência da Maconha no DSM V são: A. a 

cessação do uso intenso e prolongado de maconha; B. 3 ou mais dos seguintes 

sintomas surgidos dentro de vários dias após a interrupção: 1. irritabilidade; 2. 

nervosismo; 3. alteração do sono; 4. diminuição do apetite; 5. inquietação; 6. humor 

deprimido; 7. sintomas físicos e desconforto20(D). Os usuários diários desenvolvem 

sintomatologia mais intensa que os usuários esporádicos. Os sintomas de privação 

mostram um pico de gravidade 10 dias após a última utilização, seguido por um 

declínio gradual ao longo dos 20 dias seguintes. 

A revisão do conceito de Síndrome de Abstinência da maconha deixou 

clara sua existência, como fator de recidiva e a alteração de bem estar do 

dependente55(D),56(A),14(A),57(A),58(A). Existem fatores já estudados que podem 

interferir no seu aparecimento: uso concomitante de outras drogas, ambiente social 

e personalidade do usuário54(B). 

Um estudo feito em uma população de 72 adolescentes (14 a 19 anos), 

mostrou que o tipo de sintomas de abstinência neles é semelhante aos 

encontrados em  adultos na mesma situação, com exceção da magnitude (mais 

brandos na adolescência). O tempo de uso e a frequência aumentam a intensidade 

da abstinência e, provavelmente, a gravidade da dependência53(B).  

O Δ9-THC foi administrado pelas vias intravenosa de macacos, 

intramuscular e oral observaram-se sintomas de abstinência, após a interrupção da 

administração da substância, tais como, agressividade, anorexia, bruxismo, 

irritabilidade, observados em humanos59,60(D). Usuários de maconha internados 

receberam placebo, 20 e 30 mg de Δ9-THC oral e 30 mg. Aqueles com placebo 



apresentaram muitos sintomas (ansiedade, depressão, irritabilidade, diminuição da 

qualidade e da quantidade de sono)61(A). 

Uma pesquisa conduzida por 28 dias evidenciou agressividade em 

pacientes que tinham interrompido o uso de maconha desde o início do estudo 

(comprovado por testes toxicológicos de urina diários). Este resultado de um 

aumento da agressividade é observado do terceiro ao sétimo dia de abstinência. 

Os pacientes que faziam uso diário de maconha ficaram visivelmente mais 

agressivos do que os que fumavam eventualmente62(C).  

A progressão rápida do uso inicial para o regular de maconha foi descrita 

por 78,6% dos adolescentes americanos (165 homens e 64 mulheres) entre 13-19 

anos, mais rápida ainda se associada ao álcool. Destes, 82,1% apresentavam 

transtorno de conduta; 17,5%, depressão maior e 14,8% transtorno com deficit de 

atenção/hiperatividade. Aproximadamente, 1/3 da amostra admitiu não ter controle 

sobre seu consumo63(A). Dois terços deles relataram abstinência, 35% afirmaram 

sentir vontade de parar de usar maconha, mesmo tendo história de tentativas 

anteriores frustradas. Estudo com a população alemã, 27,3% da amostra (14 a 17 

anos), afirmaram ter vivenciado algumas tentativas frustradas de interrupção do 

uso64(A).  

Um dos motivos que dificulta a assimilação dos conceitos científicos é o 

contexto sociocultural e a dinâmica legislativa, que flexibiliza as leis, diminuindo a 

percepção de risco e aumentando a aceitação social do uso52(B). A tendência atual 

é rever a importância do papel da maconha como fator de agravo a saúde, 

principalmente, entre os adolescentes na vida escolar e social. Estudar a influência 

da mídia quando divulga uma pesquisa sobre alguns dos canabinóides para uso 

médico médico sem esclarecer o suficiente sobre a questão30(B). E registrar que 

existem poucas pesquisas sobre as consequências associadas ao uso, quando 

comparadas com outras drogas, que diminui a adesão ao tratamento baseado em 

abstinência30(B).  

 

TRATAMENTO 

O tratamento é composto por intervenções psicossociais como a terapia 

Cognitivo Comportamental; a Entrevista Motivacional e o Manejo de Contingência 

(Contingency Management)32,33(D,A), as Terapias de Família e de Suporte e as 

psicofarmacológicas30,31(B,D). A Terapia Multidimensional Familiar 

(Multidimensional Family Therapy), a MDFT é um programa de tratamento 

ambulatorial para adolescentes com problemas de comportamento baseado na 



abordagem familiar, que foi eficaz em adolescentes com diferentes gravidades do 

abuso e dependência de maconha43(B)44(D). Ao comparar a MDFT com a terapia 

de grupo e a intervenção educacional multifamiliar, as três mostraram benefício. A 

primeira foi superior em relação às duas citadas, ao avaliar o desempenho 

acadêmico, social e familiar, além de manutenção do benefício, no seguimento de 

até 1 ano45(A).  

Em 2003, os governos da Bélgica, França, Alemanha, Holanda e Suíça 

concordaram que havia necessidade de um programa de tratamento para 

adolescentes dependentes de maconha por meio de um estudo transnacional 

chamado INternational CAnnabis Need for Treatment, o INCANT, ensaio 

randomizado controlado que comparou a MDFT com tratamento convencional 

(TAU) ou seja, intervenções comportamentais, incluindo  a Psicoterapia Individual, 

a Terapia Cognitivo Comportamental e a Incentivo-motivacional (Contingency 

Management). As avaliações foram feitas no início e aos 3, 6, 9 e 12 meses, após a 

randomização. Um total de 450 casos (13 a 18 anos) foram avaliados, na Bélgica, 

Suíça, França, Alemanha e Holanda (Bruxelas, Berlim, Paris, Haia e Genebra). O 

estudo incluiu adolescentes com TUC e pelo menos um pai disposto a participar. A 

randomização foi estratificada quanto ao gênero, idade e nível de consumo. As 

entrevistas foram aplicadas para o estudo do padrão de consumo, funções mentais, 

problemas comportamentais e de funcionamento em relação à família, escola, 

colegas e tempo de lazer. A MDFT e a Terapia Individual (TI) reduziram as taxas de 

comportamentos externalizantes e internalizantes e melhoraram o funcionamento 

familiar dos adolescentes, sendo que a MDFT foi superior à TI quanto ao 

decréscimo nas taxas de sintomas externalizantes46,47(A). 

A Terapia Cognitivo-Comportamental com Entrevista Motivacional mostrou-

se efetiva em outro estudo32(A). O Programa de Doze Passos são parte integrante 

do tratamento da dependência de substâncias, pois melhoram a efetividade dos 

tratamentos50(D). Para tratar dependentes de maconha não foi utilizado. Ensaios 

clínicos randomizados com jovens usuários de maconha, avaliando a eficácia da 

intervenção breve, demonstraram reduções significativamente maior em 3 meses 

de seguimento42(A). 

Ainda não existem medicações específicas para o tratamento de 

dependência de maconha, apesar das pesquisas com dronabinol, nefazodona, 

bupropiona, mitrazapina, divalproato de sódio, que não se mostraram melhores que 

o placebo34(A),35(A),36(A),37(D).  



Os estudos dos receptores canabinóides continuam utilizando os 

bloqueadores desses receptores31(A). Gorelick sugere que o propranolol possa ser 

eficaz para alguns sintomas de intoxicação; os antipsicóticos para psicose induzida 

por maconha, e gabapentina para a síndrome de abstinência da maconha, sendo 

que as medicações que não se mostraram eficazes foram: dronabinol e vários 

antidepressivos, anticonvulsivantes e ansiolíticos31(D). Mason e cols (2012) 

empregando a gabapentina demonstraram eficácia no tratamento com redução 

significativa de detecção de metabólitos de maconha nos testes toxicológicos 

urinários em relação ao placebo (p=0,004), assim como significativa redução da 

sintomatologia da Abstinência (p<0.001) e melhora das funções executivas (p= 

0,029)38(B). 

O Baclofeno, um agonista seletivo de GABA-B foi estudado para 

tratamento da síndrome de abstinência e prevenção de recaída em álcool e 

cocaína39(C). Um estudo de Imbert e cols (2014) fornece suporte preliminar para a 

utilização de baclofeno no tratamento da dependência de maconha, especialmente 

para consumidores pesados40(C). No entanto, são necessários mais estudos. 

De um modo geral, os princípios de tratamento dos Transtornos por Uso 

de Substâncias (TUS) combinam os tratamentos disponíveis às necessidades do 

paciente, sendo baseados nas melhores evidências disponíveis até o 

momento41(D).  

Na Europa, até recentemente, os transtornos relacionados ao uso de 

maconha entre adolescentes, como transtornos mentais e comportamentais, não 

eram vistos como necessitando de tratamento. Isso mudou 

consideravelmente48(A). O risco que a maconha representa para a saúde do 

adolescente não pode ser mais negligenciado, uma vez que estes são mais 

vulneráveis ao uso desta substância, podendo comprometer o seu estágio de 

desenvolvimento mental e causar significativos prejuízos à cognição, nos jovens 

que apresentam uma diátese para a psicose. As medidas de política de saúde 

pública devem usar uma perspectiva multifacetada e estratégica, a fim de evitar 

que adolescentes consumam esta droga49(B).  

  

COMORBIDADES 

A relação entre o uso da maconha e as morbidades psiquiátricas entre 15 e 

35 anos vem causando interesse ao longo da última década, especialmente, na 

faixa etária em função de aspectos do tratamento. Estima-se que, nos Estados 

Unidos, entre 2004 e 2011, o número de admissões de pacientes adolescentes 



entre 12 e 17 anos com problemas decorrentes da maconha nas Emergências 

hospitares aumentou, significativamente, passando de 80 para 100 visitas por por 

100.000 habitantes (p<0,001)65(A). A exposição precoce à maconha pode ser 

associada a uma maior probabilidade de ocorrência de transtornos mentais 

necessitando atendimento médico66(D). No entanto, somente parte destes 

pacientes com estes problemas de saúde decorrentes do consumo de maconha 

são vistos por profissionais da saúde32,67(A). 

Nos últimos anos, investiu-se em pesquisas visando avaliar a amplitude dos 

efeitos do uso desta droga, pois os maiores prejuízos relacionados ao uso são os 

transtornos mentais, cognitivos e estruturais do sistema nervosos central3(D). O 

uso crônico de maconha tem sido associado com o aumento das taxas de 

ansiedade, depressão, bipolaridade e esquizofrenia4(D);5(A);6(A);7(A)76(A). 

Outro transtorno comórbido associado ao é a dependência de outras 

substâncias, provavelmente intermediado, por um ‘overlapping genético’ que, 

quando associado ao início precoce de uso de maconha, predispõe ao uso de 

outras substâncias psicoativas, depressão e suicídio77(B).  

 

PSICOSE 

A utilização de maconha tem sido, consistentemente, associada com 

desencadeamento, agravamento e manutenção de transtornos mentais, sendo que 

os transtornos psicóticos são os mais graves e com maiores evidências106(D)107(B). 

Alguns estudos investigaram a relação do consumo de maconha com a 

precipitação ou agravamento de episódios de depressão e 

bipolaridade108,109(A)110,111(B). A dificuldade na recuperação dos sintomas afetivos, 

maior número de internações, piora na adesão ao tratamento, risco aumentado de 

suicídio, maior agressividade e pobre resposta ao lítio estão associados a 

consumo78(A),112(B)113(A).  

A associação entre o uso da maconha e sintomas psicóticos é descrita na 

literatura desde o século XIX 124(D). A partir da década de 1980, houve vários 

registros sólidos da associação entre o uso da maconha e sintomas psicóticos, 

incluindo a associação entre o uso da maconha e o desencadeamento de 

esquizofrenia. Estudo de seguimento avaliou 45.570 militares ao longo de 15 anos 

e descreveu que indivíduos em uso “pesado” da droga (mais que 50 ocasiões 

neste período) mostraram um risco 6 vezes maior para o desencadeamento de 

esquizofrenia em relação aos não usuários (RR=6,0). Apontou o uso da droga 

como um provável fator independente relacionado à esquizofrenia125(A). Outro 



estudo analisou 50.087 indivíduos e o uso de maconha foi associado a um risco 

maior de desenvolvimento de esquizofrenia tanto para usuários apenas de 

maconha como para usuários de maconha e outras drogas. Além disso, para 

“usuários pesados” (mais de 50 vezes no período) o risco relativo associado foi de 

6,7 (RR=6,7). Portanto, o uso da droga pode ser associado ao desencadeamento 

da esquizofrenia com a possibilidade de uma relação causal126(A). 

A idade de início do uso de maconha é um dos fatores preditivos para o 

aparecimento de transtornos psiquiátricos, posteriormente102(D). Investigações 

longitudinais demonstram um associação consistente entre o uso de maconha na 

adolescência e psicose, e portanto, evitável103(D). O alerta em saúde pública de 

que o consumo de maconha pode aumentar o risco de psicoses104(A). A ligação 

entre o consumo e esquizofrenia pode decorrer de causalidade direta, interações 

gene-ambiente, etiologia, ou auto-medicação compartilhada para os sintomas pré-

mórbidos105(A). 

Atualmente, observa-se que houve um aumento de consumidores no início 

da adolescência com padrão mais intenso de consumo, e o aumento da taxa de 

primeiro episódio psicótico precoce (PEP) foi encontrada113(A),114(B).  

Uma das possíveis relações causais entre consumo de maconha e 

episódios psicóticos pode residir nas mudanças genéticas introduzidas no cultivo 

desta droga, hoje com uma maior concentração do Δ9-tetra-hidrocanabinol (Δ9-

THC), quando pacientes com primeiro episódio de psicose faziam uso diário de 

maconha117(B). Este estudo concluiu que estes pacientes, ao consumirem 

maconha de alta potência (sinsemilla, sem semente ou skunk). tornavam-se mais 

suscetíveis a desenvolverem surto psicótico. No sudeste de Londres, onde foi 

realizado este estudo, continha entre 12% e 18% de Δ9-THC. Uma das possíveis 

explicações para o aumento de psicose em usuários de maconha de alta potência 

pode residir na capacidade deste principio ativo aumentar a concentração de 

dopamina em regiões cerebrais. Mulltiplica-se por 6 a chance de desenvolver 

psicose para os usuários freqüentes de maconha (OR=6,4) e por 2 para quem faz 

uso por mais de 5 anos (OR=2,1)109(A). Uma série de estudos sobre o aumento de 

dopamina estimulado pelo Δ9-THC e o surgimento de psicose precoce foram 

desenvolvidos118(D). A potência da cannabis e padrão de uso foram investigados e 

associados à mudanças no corpo caloso (CC) (sua organização microestrutural) e 

o aparecimento do PEP em indivíduos sem psicose, comparando usuários e não-

usuários119(A). Os CC de 56 pacientes consumidores  em PEP (37) e 43 indivíduos 

sem psicose (22) por meio de tractografia (ressonância magnética que avalia fibras 



nervosas por tensor de difusão de imagem): na amostra total, os usuários de 

maconha de alta potência apresentaram maior média de difusão no CC, sendo que 

os usuários diários com ou sem psicose tiveram alteração maior na organização 

microestrutural do CC119(A).  

A maconha sintética (composto adulterado com canabinóides sintéticos, 

agonista do receptor de canabinóides, como o JWH-018) mostra riscos de 

desenvolvimento de psicose e overdose109(A). O primeiro estudo foi desenvolvido 

em 2010120(D). Este estudo examina os efeitos do JWH-018 em uma população 

psiquiátrica, onde os relatos de episódios de ansiedade e reagudizações de 

perturbações psicóticas, associadas ao uso foram frequentes: com doença 

psicótica, 69% dos que fumaram esta droga, reagudizaram e depois melhoraram. 

O JWH-018 pode precipitar psicose em indivíduos vulneráveis, que devem evitar o 

uso. 

Existe consenso na literatura de que a maconha pode causar sintomas 

psicóticos agudos, tais como paranóia, dependente da dose122(A). Aqueles com 

uma doença psicótica que não cessam têm um prognóstico pior, do que aqueles 

que param123(A) . 

Estudo recente examinou 410 pacientes com PEP e 370 controles 

populacionais. O risco de ter um episódio agudo de psicose aumenta 3 vezes 

naqueles com transtorno esquizotípico se usar skunk (Δ9-THC sete vezes maior 

que na maconha), em comparação com aqueles que nunca consumiram maconha 

(OR 2.92, p= 0.001). O uso diário de skunk induziu a um maior risco de psicose 

quando comparado aqueles que não usam (OR ajustado 5.4; p = 0.002)127(A).  

Um estudo de coorte, acompanhando 1037 indivíduos, desde o 

nascimento até os 26 anos, com avaliações de sintomas psicóticos e o uso de 

drogas, aos 11, aos 15, aos 18 anos e aos 26 anos de idade, por meio de relatos 

próprios e avaliação de sintomas psiquiátricos concluiu que o uso de maconha aos 

15 e 18 anos foi associado à ocorrência de sintomas psicóticos aos 26 anos em 

10%, em comparação com 3% do grupo controle, mesmo quando a ocorrência de 

sintomas psicóticos (com características esquizofreniformes)128(A). Replicando o 

estudo, uma pesquisa longitudinal foi realizada na Holanda com 4.045 indivíduos 

sem evidências de sintomas psicóticos e 59 indivíduos com sintomas psicóticos 

confirmou que o uso de maconha aumenta o risco de psicose e piora o prognóstico 

do quadro naqueles com psicose primária129(A). O uso da maconha foi avaliado ao 

longo dos 3 anos do estudo e multiplicou-se por 2,76 vezes a chance (OR=2,76) de 

ocorrência de sintomas psicóticos; considerando-se sintomas psicóticos graves 



com necessidade de cuidados médicos a chance aumenta para 24 vezes 

(OR=24,17).  Mais de 50% dos casos de psicoses foram atribuídos ao abuso e  

dependência de maconha.  

Foram selecionados estudos prospectivos que avaliaram a sequência 

temporal entre o uso de maconha e o aparecimento de sintomas psicóticos. Em 6, 

os dados mostram a existência de uma associação significativa entre o uso de e 

transtornos psicóticos, risco aumentado entre 1,2 e 2,8), particularmente entre os 

indivíduos vulneráveis à psicose no momento da inclusão131(D). Existe uma 

associação entre o uso de maconha e desenvolvimento de psicoses, entre elas, a 

esquizofrenia130(B).   

Na Nova Zelândia, um estudo de coorte com 1.265 crianças (desde 

nascimento até os 25 anos) os sujeitos foram avaliados quanto ao uso de maconha 

e sintomas psicóticos aos 18, 21 e 25 anos: usuários diários de maconha 

apresentaram uma probabilidade multiplicada por 1,6 a 1,8 de manifestar sintomas 

psicóticos em relação aos não usuários. Este estudo sugere que a relação causal, 

provavelmente, é no sentido de que o uso da maconha desencadearia fenômenos 

psicóticos e não o inverso131(D). 

 Estes achados são confirmados no estudo desenvolvido para avaliar se o 

uso de maconha aumenta risco de resultados psicóticos de forma independente 

dos efeitos da intoxicação aguda109(A). O Δ9-THC (particularmente, em alta doses) 

pode causar psicose transitória, dependente da dose aguda (sintomas positivos e 

negativos da esquizofrenia). Além disso, estudo epidemiológico prospectivo, 

longitudinal, relata consistentemente uma associação independente entre o uso e 

esquizofrenia em que o consumo de maconha precede psicose, principalmente 

aquela com alta potência e alto teor de Δ9-THC134(A). 

 

TRANSTORNO DE HUMOR 

A associação entre uso de maconha em pacientes bipolares com 

características de cicladores rápidos e elevado grau de ansiedade presente 

também foi observada. Há associação frequente entre consumo elevado de 

maconha em pacientes que fazem abuso ou dependência de cocaína, com 

OR=2,39 para abuso e OR=4,87 para dependência, podendo também, nestes 

casos, predispor à depressão e ao suicídio77(B). Uso pode ser responsável pelo 

desencadeamento de transtornos do humor bipolar e tentativa de 

suicídio78(A),79(A).  



Metanalise recente mostrou que existe a associação entre o uso de 

maconha e a exacerbação dos sintomas maníacos em pacientes com transtorno 

bipolar primário, um aumento de 3 vezes no aparecimento das crises115(D). 

Estudos passaram a investigar a relação do consumo de maconha com a 

precipitação ou agravamento de episódios de transtornos do humor109(A)112(B). O 

consumo de maconha afeta à expressão sintomatológica de mania e subsequente 

risco de desenvolver transtorno bipolar112(B). O uso de substâncias em bipolares 

pode estar associado a uma série de características negativas, como dificuldade na 

reabilitação, maior número de internações, piora na adesão ao tratamento, risco 

aumentado de suicídio, agressividade e a uma pobre resposta ao lítio111(B). 

Estudos longitudinais confirmam a hipótese que o uso prolongado e intenso 

de maconha esteja relacionado com um risco maior de desenvolvimento de doença 

bipolar e depressão maior em indivíduos inicialmente sem esses quadros121(B). 

 

ANSIEDADE 

Apesar de que a direção causal entre uso de maconha, ansiedade e medo 

não esteja bem estabelecida, é um dos quadros observados, frequentemente. 

Segundo metanálise recente, os Transtornos de Ansiedade podem ocorrer entre 

usuários infrequentes de maconha, como também, após o primeiro uso, e o 

desencorajamento80(D),10(D). Alguns indivíduos podem experimentar um quadro 

mais grave com confusão, amnésia, delírios, alucinações, ansiedade, agitação e 

hipomania, sem muita mudança no comportamento, e que desaparecem após a 

abstinência, e cuja observação clínica associa a presença de transtornos mentais 

primários em usuários pesados117(B).  

O uso frequente de maconha entre os jovens multiplica por cinco vezes a 

chance de depressão e ansiedade ao longo da vida (OR=5,6) e estes sintomas 

podem, além da ação direta da maconha, estar associados a eventos 

psicossociais, por exemplo, à adoção de um estilo de vida baseado na 

contracultura e eventos circunstanciais, fracasso ou abandono escolar, 

desemprego e crime; todos são fatores que podem levar a taxas mais elevadas de 

transtornos mentais116(A). 

 

TRANSTORNOS MENTAIS PRIMÁRIOS E MACONHA 

Entre os transtornos psiquiátricos primários mais frequentes destacam-se 

os transtornos psicóticos, transtornos do humor, transtornos de ansiedade e o 

déficit de atenção e hiperatividade9(D). Em uma amostra de canadenses adultos 



com Transtorno de Deficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), encontrou-se uma 

robusta associação entre este transtorno e uso problemático de álcool e maconha, 

relevantes entre homens impulsivos e mulheres desatentas82(A).  

Pacientes portadores de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) têm 

três vezes mais chance de utilizar maconha (OR=3,36)114(B). Estes aspectos são 

melhores esclarecidos em um estudo evidenciando um elevado grau de depressão 

e ansiedade, principalmente entre mulheres jovens que utilizaram.  

Da mesma forma, há evidência de que o desenvolvimento de psicose é 

dose-dependente, mais consistente para os indivíduos vulneráveis e para aqueles 

que tiveram o início precoce de maconha durante a adolescência131(D). Um estudo 

de coorte populacional realizado na Nova Zelândia encontrou que o uso da 

maconha estava associado à emergência de psicose em usuários portadores de 

uma variação alélica do gene da enzima COMT (catechol-O-methyltransferase). A 

interação entre predisposição genética e a exposição ambiental à maconha no 

desenvolvimento dos quadros psiquiátricos, já que os indivíduos portadores de 

genes relacionados com a esquizofrenia têm uma chance muito maior de 

desenvolver a doença quando usam maconha do que os que não têm o gene e que 

isto pode representar um estressor ambiental que interage com uma predisposição 

genética induzindo o transtorno psicótico135(A) .  

             Usuários crônicos de maconha ou com alta potência e alto teor de Δ9-THC 

e esquizofrênicos mostram volumes reduzidos na amígdala e hippocampo. Este 

achado pode explicar a pior evolução clinica nos indivíduos com esquizofrenia com 

uso de maconha, porque essas alterações morfológicas são susceptíveis de 

contribuir à exacerbação dos sintomas observados em esquizofrenia136(A) . Estudo 

de metanálise descreveu um risco de 2,1 no sentido de que o uso de maconha 

pode desencadear sintomas psicóticos em pessoas vulneráveis e esta 

predisposição não poderia ser explicada por nenhuma outra variável111(D).  

Em estudo de revisão narrativa mostra a associação entre uso da maconha 

e sintomas psicóticos, descrevendo prováveis fatores genéticos associados ao 

desencadeamento de sintomas psicóticos9(D). A hipótese de que o consumo de 

maconha (Δ9-THC) agrava os sintomas da esquizofrenia, porque envolvem 

desequilíbrio nos sistemas dopaminérgico e canabinóide com o aumento da 

liberação de dopamina132,133(D).  Quando a associação entre o uso de maconha e 

transtornos psiquiátricos é observada, geralmente ocorre a piora do transtorno 

psiquiátrico102(D). 

 



COGNIÇÃO 

Evidências clínicas e experimentais apontam para prejuízos, decorrentes da 

intoxicação aguda por maconha nas funções cognitivas superiores, particularmente 

na memória, atenção e organização, assim como na integração de informações 

complexas86(A);87 (A);18(A);88 (A);89 (A) 90(A)91(B).  

O uso crônico da maconha provoca déficits de aprendizagem, diminuição 

das habilidades mentais, especialmente, da atenção e memória, prejuízo da 

capacidade motora e diminuição progressiva da motivação. Usuários frequentes de 

maconha têm alterações sensíveis em relação à concentração e tendem a 

desenvolver problemas com a memória recente, além do prejuízo no desempenho 

de tarefas com etapas múltiplas4(D). A gravidade destes deficits cognitivos está 

diretamente relacionada à precocidade do envolvimento com esta droga e ao 

tempo de exposição à mesma92(D). Estudo prospectivo envolvendo 70 jovens 

canadenses, acompanhados dos 17 aos 20 anos, para a avaliação do impacto do 

consumo de maconha sobre o quociente de inteligência (QI) concluiu que o 

consumo recente de 5 ou mais cigarros de maconha por semana produziu um 

efeito negativo sobre QI global. Entre os usuários pesados que já não estavam 

usando a substância nos últimos meses, o efeito não foi observado.Portanto, a 

maconha não tem um impacto negativo a longo prazo sobre a inteligência global, 

em indivíduos que se tornaram abstêmios desta droga93(B).  

Na Nova Zelândia, estudo de coorte de nascimento de 1.037 indivíduos de 

38 anos de idade, nascidos entre 1972 e 1973, e uso persistente de maconha foi 

associada com uma redução de até 6 pontos de QI quando medidos à idade de 7-

13 anos, com declínio evidente para aqueles que desenvolveram dependência de 

maconha na adolescência, e também entre aqueles que, com 38 anos, 

consumiram esta droga menos do que uma vez por semana94(A). 

Outro estudo foi desenvolvido para avaliar os efeitos do uso regular da 

maconha sobre a neurocognição: usuários atuais pesados quando comparados 

aos não usuários de maconha, apresentaram, como esperado, pior desempenho 

cognitivo, incluindo o QI geral, a memória, a velocidade de processamento, o 

vocabulário, a atenção e o raciocínio abstrato. Os ex-fumantes de maconha não 

apresentaram estas alterações cognitivas, podendo levar à conclusão de que estes 

deficits cognitivos sejam reversíveis, após um período prolongado de abstinência 

da droga95(B). No entanto, estes resultados diferem de outros estudos recentes, 

envolvendo adolescentes usuários pesados de maconha que se tornaram 

abstinentes: mesmo após um mês de abstinência monitorada, os usuários de 



maconha na adolescência ainda demonstraram déficits neuropsicológicos em 

comparação com os não-usuários, na atenção e a memória de curto prazo, assim 

como diminuição na velocidade psicomotora. O uso da maconha durante a 

adolescência pode influenciar negativamente a neuromaturação e, 

consequentemente, o desenvolvimento cognitivo, resultando em mais graves 

consequências cognitivas futuras, em comparação com o uso desta droga iniciado 

na vida adulta, possivelmente interrompa a poda da massa cinzenta ou a 

mielinização da substância branca, especialmente no córtex pré-frontal, principal 

sede das funções executivas superiores11(C). 

Um estudo de neuroimagem volumétrica do encéfalo por ressonância 

magnética de 4 Tesla detectou uma estrutura anormal (menor) no cortex órbito-

frontal mediano (CPOFm) de usuários crônicos (4 anos) de maconha, durante a 

adolescência, que são consistentes com ruptura dos processos de 

desenvolvimento neurológico associadas. Esta alteração estrutural se relacionou 

significativamente com os défices neuropsicológicos sutis: deficiência nas funções 

executivas relacionada à atenção, pior atenção complexa e maior deficiência na 

memória de trabalho. A relação era positiva: entre os  usuários de maconha havia 

uma relação entre as variáveis: memória de trabalho mais pobre, menor volume de 

CPOFm, que não se detectou no grupo de controles saudáveis. Além disso, o 

córtex orbitofrontal está localizado em estreita proximidade com redes subcorticais 

envolvidas no sistema de recompensa e emoção e está envolvida na via 

mesolímbico-dopaminérgica, um circuito chave na dependência de drogas90(A).  

Estudos longitudinais descobriram que a iniciação ao uso de maconha precoce  

(antes dos 18 anos) está relacionada com cognição mais pobre, incluindo a 

atenção, capacidade executiva, QI verbal, e uma redução de desvio padrão sobre o 

QI em larga escala, mesmo após a abstinência prolongada95(B).  

Alterações cognitivas mais graves como dificuldades de aprendizagem entre 

adolescentes que se desenvolveram sob a ação da maconha, em comparação com 

adultos que não receberam esta droga durante sua neuromaturação96(D). A 

hipótese que o uso precoce de maconha está associado ao aumento de anomalias 

morfométricas, eletrofisiológicas e cognitivas entre usuários de maconha adultos foi 

confirmada97(B)98,99(C). Mas não se sabe se a abstinência continuada da maconha 

a partir dos resultados a longo prazo, pode levar a uma completa recuperação 

cognitiva ou a desenvolvimentos neurológicos saudáveis subsequentes, entre os 

adolescentes usuários.  



Crane e cols encontrou diferenças quanto ao sexo, idade de inicio do uso e 

funcionamento neuropsicológico: entre mulheres, o inicio precoce de maconha 

associou-se a níveis educacionais mais baixos, QI baixo e mães com baixa 

escolaridade baixa e alterações na memória episódica100(A). Diferenças sexuais 

nos efeitos agudos da maconha sobre a cognição (atenção, flexibilidade cognitiva, 

a estimativa de tempo e processamento viso-espacial) em usuários ocasionais de 

maconha (que fumavam uma vez ao mês) em ambos os sexos101(B). As mulheres 

pediram para interromper a sessão de fumar com mais frequência do que os 

homens, provavelmente levando a uma subestimação das diferenças quanto às 

respostas individuais destas às vivências subjetivas de desprazer frente às 

alterações cognitivas. 

É necessário informar os adolescentes e seus pais ou responsáveis sobre o 

potencial de riscos a longo prazo decorrentes do uso de maconha. Cabe enfatizar 

as conseqüências das possíveis alterações cognitivas decorrentes do uso pesado 

desta droga e sua repercussão no desenvolvimento do indivíduo, particularmente 

no campo acadêmico e sócio-ocupacional. Por outro lado, estudos longitudinais 

são fundamentais para ajudar a descartar as influências pré-mórbidas na função 

cognitiva e avaliar a trajetória de desenvolvimento de funcionamento 

neuropsicológico entre os adolescentes usuários de maconha ao longo do tempo. 

O uso da maconha e outros derivados estão associados a prejuízos cognitivos 

importantes, principalmente em funções executivas, memória e concentração, 

sendo que o uso pesado, particularmente nos adolescentes, poderão se apresentar 

de forma irreversível.  

As evidências deixam claro que a maconha é mais prejudicial para o 

desenvolvimento neuropsicomotor quanto mais cedo ocorrer o início de seu uso, 

quanto mais anos de uso, quanto maior a concentração de THC e se houver 

exposição intra-uterina156(D). 

A maconha é a droga ilícita mais usada por grávidas e estudos com animais 

e fetos humanos abortados evidenciam efeitos deletérios cerebrais devidos à 

exposição intra-uterina à maconha que podem determinar alterações na vida 

adulta, inclusive na predisposição para o consumo da droga154(B). Vários estudos 

mostram que a maconha pode produzir alterações cognitivas. Usuários crônicos 

apresentam déficits em várias áreas, incluindo aprendizado verbal, memória de 

curto prazo, atenção e funções executivas157(B). O impacto cognitivo é maior 

quanto mais precoce e maior a duração do uso. Ainda não está claro se as 

alterações cognitivas melhoram com a abstinência prolongada e estudos maiores 



investigando a irreversibilidade dos déficits neuropsicológicos associados ao uso 

prolongado desta substância são necessários158(D). Evidências a partir de estudos 

em que os animais foram expostos no pré-natal ou durante o período da puberdade 

e adolescência observaram-se maiores efeitos adversos imediatos sobre cognição 

e comportamento, em comparação com animais expostos durante a vida adulta, 

assim como tais efeitos persistiram na idade adulta sem re-exposição aos 

canabinóides159(D). 

Em um estudo de coorte, o declínio no QI foi particularmente evidente para 

aqueles que desenvolveram dependência de maconha na adolescência, e 

manteve-se evidente, mesmo para aqueles que, com a idade de 38 anos, 

consumiram esta droga menos do que uma vez por semana94(A). 

Existe uma relativa escassez de literatura sobre as conseqüências 

neurocomportamentais na prole e particularmente, os efeitos intra-útero que 

aparecem na idade adulta160(B). No entanto, há um grau de consistência nos 

dados, tanto em estudos transversais e longitudinais, onde filhos de usuárias foram 

seguidos por alguns anos em 2 estudos de coorte, um envolvendo uma amostra de 

baixo risco e, do outro, uma amostra de alto risco: o QI global não é afetado pela 

exposição, mas os aspectos da função executiva como a atenção, cognição visual 

e interpretação abstrata estão negativamente associados com a exposição, efeitos 

da droga nos receptores de canabinóides, e no pré-frontal161,162(B). Apesar de não 

ter sido possível evitar a influência de todos os fatores complexos, o impacto 

durante a gravidez e no período neonatal devem ser considerados167(D).  

  

TRÂNSITO 

Diversos estudos têm demonstrado um risco aumentado 2 a 3 vezes de 

acidentes com veículos em indivíduos que dirigem sob ação da droga, chegando a 

ser 6 vezes maior na primeira hora após o consumo e 2 vezes após 2 horas, 

comparado com não usuários. Um estudo recente realizado na Noruega concluiu 

que dirigir sob ação da maconha oferece um risco de baixo a moderado de 

provocar colisão de trânsito81(A).  

São descritas complicações orgânicas decorrentes do consumo de 

maconha: há piora de problemas preexistentes, como doenças brônquicas e 

infertilidade (reduz a quantidade de testosterona, a saúde dos espermatozoides, 

além de alterações de secreção de hormônios sexuais que poderiam ser 

associadas à maior dificuldade de implantação embrionária)10(D). Repercussões no 



desenvolvimento do feto pelo consumo no período pré-natal foram 

encontradas1(A).  

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

              A maconha contém 7.000 substâncias tóxicas à saúde e entre elas 

constam os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e outros carcinógenos em 

concentrações tão altas quanto as encontradas na folha do tabaco. Quando em 

combustão, tornam-se responsáveis por: aumento na frequência de processos 

inflamatórios das vias aéreas, bronquite crônica e doença pulmonar obstrutivo 

crônica (DPOC), sendo que a associação entre a maconha fumada e o 

desenvolvimento de câncer de pulmão permanece ainda 

inconclusivas68(C),69(A),70(C),71(A). Estudos recentes sugerem uma ação 

broncodilatadora produzida pela maconha nos usuários em fase inicial do 

consumo71(A). Achados recentes relacionam o Δ9-THC, justamente como protetor 

do aumento induzido pelas citoquinas na permeabilidade do epitélio das vias 

aéreas por meio da ativação do receptor CB2, agindo desta forma como agente 

anti-inflamatório ao inibir as alterações induzidas pela inflamação na 

permeabilidade das células epiteliais das vias aéreas72(A). 

As complicações respiratórias da maconha decorrem de a sua fumaça 

apresentar uma relação de similaridade com a composição química daquela do 

tabaco137(B). Exceto pela a nicotina, presente no tabaco, e os cerca de 60 

canabinóides, presentes na cannabis, os efeitos do consumo da maconha pouco 

diferem do tabaco. Provavelmente devido ao fato de haver um menor número de 

estudos e com menor número de sujeitos, devido a menor prevalência do uso, da 

droga ser proscrita na grande maioria dos países, da elevada concomitância do 

consumo de maconha e tabaco, da menor duração média do consumo ao longo 

dos anos e da forma de fumar, podem todos estes fatores explicar as diferenças 

observadas e os dados serem inconclusivos, apesar do emprego de métodos de 

pesquisa bem controlados. 

O consumo de maconha está associado a um maior risco de sintomas 

respiratórios como tosse, sibilância, expectoração, asma e dispnéia68(A). Contem 

substâncias tóxicas em concentrações tão altas quanto às encontradas na folha do 

tabaco e, quando fumada, tornam-se responsáveis por inúmeras consequências, 

tais como maior frequencia de processos inflamatórios e infecciosos das vias 

aéreas, bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC e enfisema 

com características diferentes de que quando é ocasionado por inalação da fumaça 



do tabaco. Isso se deve ao modo de fumar a maconha ser distinto do que fumar 

tabaco: a inalação é muito mais longa e profunda, seguida de uma apneia 

prolongada (para que maiores quantidades de Δ9-THC sejam absorvidas pela 

corrente sanguínea levando-o ao sistema nervoso central). Com isso, uma 

quantidade de alcatrão e da maioria das substâncias tóxicas se acumulam em 

maior concentrações nos pulmões. Essa fisiologia do fumar maconha leva a 

grandes bolhas nos pulmões, podendo ocasionar hiperinsuflação, pneumotórax, 

pneumomediastino e outras situações graves68(A). No entanto, os estudos não 

conseguiram evidenciar declínio da função pulmonar ou obstrução ao fluxo aéreo, 

como ocorre com o consumo do tabaco, provavelmente em decorrência da ação 

broncodilatadora da maconha em sua fase de consumo inicial71(A) assim como à 

suposta ação antinflamatória da maconha72(A). Em alguns estudos detectou-se 

aumento da resistência das vias aéreas e hiperinsuflação com o abuso ou 

dependência da maconha, mas sem obstrução ao fluxo aéreo e sem alteração da 

difusão de gases, indicando um predomínio das alterações nas vias aéreas mais 

calibrosas, centrais, e não nas pequenas vias aéreas, e nem redução das trocas de 

gases, como ocorre nos tabagistas71(A)97(B). Em outros estudos, com uso de 

exames de imagem pulmonar, também não evidenciaram a presença de enfisema 

nos moldes encontrados entre os usuários e tabaco. Especula-se se que o modo 

de fumar maconha, maiores volume por tragada (30 a 60% maior), a inspiração 

profunda e pausa inspiratória, poderia explicar o achado de hiperinsuflação, uma 

vez que não se deve à doença obstrutiva68(A). 

            O consumo de maconha queimada pode ser cancerígena para o homem 

(presença de quantidades semelhantes de cancerígenos, os fumantes de maconha 

inalam mais profundamente, retém mais alcatrão e material particulado do que os 

consumidores de tabaco e, de estudos demonstrarem mutagenicidade em animais) 

mas os estudos, até o momento, são inconclusivos68(A ),69(A),70(C),71(A). Com 

relação ao câncer de pulmão e asma  alguns demonstraram associação138,139(C) e 

outros não140(D), necessitando assim de mais estudos para confirmação. Também, 

diferentemente do tabaco, o aumento da incidência de cânceres em outros sítios 

como esôfago, pâncreas, rim e colo de útero, não foram comprovados até o 

momento. O uso misto maconha e tabaco tem sido o grande obstáculo para 

resultados mais consistentes.  

 

 

 



SISTEMA CARDIOVASCULAR 

            Estudo envolvendo cerca de 4.000 pacientes acometidos de infarto agudo 

do miocárdio encontrou risco 4,8 vezes maior (IC95%: 2,4 a 9,5) de IAM até 1 hora 

após o consumo da maconha, que caiu para 1,7 vezes (IC95%: 0,6-5,1) entre 1 e 2 

horas após o consumo, quando comparado com não usuários72(B). Baseado no 

risco e na prevalência de fumantes de maconha no mundo, estima-se em 0,8% a 

fração atribuível à maconha de todos os IAM que ocorrem no mundo73(B). A 

maconha pode desencadear o infarto do miocárdio devido o aumento da  

freqüência cardíaca e do consumo de oxigênio, levando ao aumento do débito 

cardíaco. Os níveis de carboxiemoglobina se elevam a valores superiores ao do 

cigarro comum74(B). Está descrita também a presença de insuficiência coronária e 

infarto do miocárdio por fluxo lento das artérias coronárias em pacientes 

dependentes de maconha75(A). 

 

FERTILIDADE 

   Há evidências de que o sistema reprodutivo feminino pode ser afetado pelo 

sistema endocanabinoide (SEC), particularmente, pelo ∆9-THC, que desregula o 

eixo hipotálamo-pituitário-ovariano, impedindo a liberação hipotalâmica do 

hormônio gonadotrófico e reduzindo a produção de estrógeno e de progesterona, 

induzindo a ciclos menstruais anovulatórios, gravidez ectópica e abortos 

espontâneos83(A).  

 

GESTAÇÃO 

  Uma questão atual diz respeito às consequências do uso de maconha no 

pré-natal, pois com mais acesso a droga mais mulheres em período fértil 

consomem. Com a exposição do feto à droga, altera-se seu desenvolvimento 

neurológico, resultando em hiperitividade, déficits cognitivos e mudanças nos 

receptores dopaminérgicos. O aumento da concentração de Δ9-THC na maconha 

produz alterações mais graves84(D).  

  Um estudo desenvolvido por Warshak e colaboradores não encontrou 

evidências de aumento de risco de anomalias fetais, ainda que reconheçam que 

havia uma tendência destes recém-nascidos serem menores para a idade 

gestacional e necessitarem de cuidados em unidade de tratamento intensivo 

neonatal 85(B). Sendo a maconha a substância ilícita mais consumida, durante a 

gravidez e amamentação141(A). Poder prever os efeitos do uso abusivo de 

maconha durante a gestação e amamentação e suas repercussões sobre o 



desenvolvimento do sistema nervoso e comportamento do filho ao longo da vida, 

se constitui importante desafio e uma necessidade de desenvolvimento de 

estratégias para tratar o problema. Diversas variáveis devem ser levadas em conta 

como: o tempo de exposição, a dose e via de consumo da droga, além do uso 

concomitante de outras substâncias psicoativas142(A). A estas dificuldades em 

documentar padrões de consumo e suas consequências, se somam as influência 

de fatores sociais e genéticos, na condução de estudos prospectivos. 

Estudos utilizando animais roedores143(D) constataram que a exposição 

maternal, mesmo a baixas doses de compostos canabinóides resultou em 

alterações na prole, particularmente na atividade locomotora atípica, assim como 

em alterações cognitivas, comportamentais e emocionais. Algumas das 

anormalidades comportamentais observadas podem estar relacionadas a 

alterações nos níveis de hormônio do estresse, cortisol, induzidas pela exposição 

maternal à maconha. Com isto estes autores concluíram que há crescentes 

evidências, baseadas em estudos animais, mostrando que as drogas canabinóides 

são neuroteratogênicas, induzindo a anormalidades duradouras 

predominantemente neurocomportamentais na prole exposta. Estes diversos 

achados pré-clínicos143(D) alinham-se com os de outros estudos clínicos que 

relatam alterações na prole de gestantes usuárias de maconha, principalmente 

hiperatividade, deficiência cognitiva e emocional. Um estudo interessante foi 

desenvolvido avaliando o risco de consumo de maconha durante a gravidez e 

defeitos nos recém nascidos na ilha do Hawaii (USA) entre os anos de 1986 e 

2002144(A). Neste estudo encontraram, entre as mulheres usuárias de maconha na 

gravidez, resultados significativamente maiores do que o esperado, 39% de todos o 

nascidos com defeitos (de nascimento) nesta população estudada, eram filhos de 

mulheres que haviam consumido maconha na gravidez.  E apresentavam-se com 

predomínio de defeitos congênitos associados ao sistema nervoso central, sistema 

cardiovascular, fissuras orais, membros e sistema gastrointestinal144(B). 

Em um estudo de coorte de nascimento, a dependência à maconha de uso 

persistente foi associada com uma redução de até 6 pontos de QI94(A). 

Explicações para estas alterações centram-se em um grande corpo de evidências 

que sugere que a exposição aos canabinóides, os componentes psicoativos da 

planta Cannabis sativa (maconha) e os seus homólogos endógenos, agem através 

do acoplamento aos receptores da proteína G, em CB1 e CB2145(B). Pesquisas 

anteriores já haviam descrito o impacto do consumo de cannabis na gravidez e os 

papéis potenciais dos endocanabinóides nas anormalidades de expressão da 



enzima que metaboliza os endocanabinóides (hidrolase do amido do ácido graxo = 

FAAH) em aborto espontâneo recorrente. Estudo encontrou a localização dos 

receptores CB1 presentes em todas as camadas da membrana, com expressão 

particularmente forte no epitélio amniótico e células reticulares e células da camada 

decídua materna145(B). Isto torna a placenta humana um alvo provável para a ação 

dos canabinóides e seu metabolismo, estando relacionadados, pelo menos em 

parte, com os maus resultados associados ao consumo de cannabis e 

consequentes patologia no sistema endocanabinóide durante a gravidez e período 

pós-natal, podendo provocar alterações na maturação do cérebro da criança. 

Corroborando com esta hipótese existem os achados recentes)que encontraram o 

consumo de cannabis periconcepcional parecendo estar associado com risco 

aumentado de anencefalia (OR = 1,7)146(B). Outros estudos também colaboram 

com este entendimento do modo de ação dos canabinoides sobre, particularmente, 

o sistema nervosa central da criança. Uma das maneiras de entendermos este 

fenômeno é avaliando o modo de ação dos canabinoides sobre o desenvolvimento 

de vários sistemas de neurotransmissores. Em particular, vários estudos têm 

demonstrado efeitos de canabinóides sobre a maturação catecolaminérgica147(D), 

serotonérgica148-149(D), gabaérgica149(D) e glutamatérgica150(D). Dois estudos 

reforçam esta hipótese glutamatérgica, ao estudar população de roedores prenhes 

sob a ação de cannabinoides, onde demonstraram que a ativação crônica do 

receptor CB1 durante a gravidez prejudica a neurotransmissão glutamatérgica 

cortical na prole151,152(D).  

Em conjunto, estes resultados sugerem a existência de uma interação 

neuroquímica entre CB1 e receptores NMDA. Em particular, os resultados 

apresentados indicam que uma estimulação prolongada pré-natal do receptor CB1 

pode levar a uma resposta reduzida do receptor NMDA cortical e também no 

sistema opióide153(D). Tudo isso reforça a idéia que endocanabinóides 

desempenham um papel crítico no desenvolvimento cerebral, e que a 

segmentação do sistema endocanabinóide por exposição a maconha pode levar à 

permanente mudanças no desenvolvimento neurocomportamental da prole 

exposta153(D). Tais achados corroboram as alterações mesocorticolímbicas 

(comportamento emocional) em fetos de mulheres que consumiram maconha 

durante a gravidez, que se mantiveram com os ajustes de outras variáveis141(A). 

Outro estudo de neuroimagem desenvolvido em prole que no pré-natal 

esteve exposta, constatou que estas crianças apresentavam mais erros em relação 

aos participantes não expostos,resultados que mostram mudanças na atividade 



neural154(B). Por outro lado, fatores genéticos, ambientais e sociais também podem 

influenciar os efeitos neurobiológicos da exposição à maconha intra-útero em seres 

humanos155(D). 

 

GENÉTICA 

Os estudos com gêmeos, avaliando abuso de maconha, investigam se a 

vulnerabilidade ao consumo desta droga se deve a influências genéticas ou 

ambientais e os resultados não têm levado a consenso. A primeira metanálise de 

estudos com gêmeos usuários de maconha, a fim de obter estimativas mais 

precisas da magnitude relativa das influências genéticas e ambientais sobre o 

início da cannabis e o uso problemático concluiu que a vulnerabilidade, tanto para 

a iniciação ao consumo de cannabis quanto ao uso abusivo é fundamentalmente 

hereditária. Este estudo afirma que a vulnerabilidade para iniciar o uso de cannabis 

é, em parte, devida ao mesmo conjunto de genes que induzem ao progresso no 

uso de cannabis. A iniciação ao consumo tem 48% de vulnerabilidade relacionada 

com a hereditariedade para homens e 40%  para mulheres, enquanto que o 

consumo e abuso de cannabis está relacionada com hereditariedade em 51% para 

homens e 59% para mulheres164(B). 

Em mulheres, há controvérsias, pois existem trabalhos demonstrando que a 

contribuição genética relativa foi menor, e a contribuição ambiental superior, para a 

iniciação do consumo de cannabis em comparação com uso problemático165(B). 

Isso pode ocorrer porque os estágios iniciais do processo de consumo de cannabis 

são mais sensíveis a fatores ambientais, como estresse precoce, ambiente familiar 

adverso, a disponibilidade de drogas e uso por pares, ao passo que a 

probabilidade de dependência é mais influenciada por fatores biológicos, tais como 

diferenças individuais na resposta física à droga. 

A vulnerabilidade genética geral ao uso de drogas pode ser relacionada com 

genes subjacentes e características de personalidade como a busca da novidade, 

para atributos bioquímicos ou para a vulnerabilidade para desenvolver transtornos  

psiquiátricos165(B). No entanto, em relação aos transtornos de abuso de droga em 

geral, estudos de associação ampla de genoma têm encontrado dezenas de genes 

que podem contribuir para esta vulnerabilidade. Muitas dessas variantes genéticas 

são susceptíveis de alterar a especificação e manutenção de conexões 

neuronais153(D)165(B). Também constataram que a percepção do uso da substância 

entre irmãos, amigos e colegas da escola estão fortemente associados com o 

abuso ou dependência de cannabis em adultos jovens. Influências ambientais são 



mais importantes no que refere ao início de uso de maconha para mulheres do que 

para os homens e sugerem que estas podem ser mais sensíveis aos programas de 

prevenção e intervenção. 

Estudos realizados em famílias, gêmeos, envolvendo adotivos sugerem 

relevância do fator hereditário no uso e dependência da cannabis166,167(D), muito 

embora os fatores sócio-econômicos e ambientais também sejam relevantes. 

Diversos estudos têm encontrado associação da dependência com polimorfismo 

associado ao gene ANKFN1, do cromossoma 17 e ao gene ABCB1, alterariam a 

distribuição, degradação e o efeito do Δ9-THC em indivíduos mais vulneráveis 

tornando-os usuários crônicos ou dependentes166,167(D)168(B). 

Três vias possíveis de interações entre genótipo, o consumo de cannabis e 

psicose têm sido exploradas. O genótipo DRD2 (OMIM 126450) influenciou a 

probabilidade do aparecimento de um transtorno psicótico em indivíduos que 

usaram maconha: entre os usuários ocasionais e diários, portadores do DRD2, 

rs1076560 e do T alelo a probabilidade de desenvolver psicose foi de 3 a 5 vezes 

maior169(A). 

 

Quadro 2: Efeitos agudos, crônicos e efeitos adversos da maconha 

Efeitos 

Agudos 

 Ansiedade e pânico, especialmente em usuários iniciais 

 Prejuízos em atenção, memória e no desempenho psicomotor 

durante a intoxicação. 

 Possível aumento do risco de acidentes se a pessoa dirige um 

automóvel sob efeito da maconha, especialmente se a maconha for 

usada junto com o álcool 

 Risco aumentado para sintomas psicóticos entre aqueles indivíduos 

vulneráveis pela história pessoal ou familiar 

Efeitos 

Crônicos 

 Bronquite crônica, possivel relação com asma, e alterações 

histopatológicas que podem ser precursores para o desenvolvimento 

de cânceres, ainda em discussão dado o casuísmo pequeno após 

controlar para uso de tabaco e devido a possivel viés de informação 

por ser droga ilícita. 

 Síndrome de Dependência de Maconha, caracterizada por 

incapacidade de parar ou controlar o uso da cannabis 

 Prejuízos de memória e atenção que permanecem enquanto o 

usuário fica cronicamente intoxicado, e que podem ou não ser 

reversíveis apos abstinência prolongada. 



Possíveis Efeitos 

Adversos (a serem 

confirmados) 

 Aumento do risco de cânceres na cavidade oral, faringe e esôfago. 

Leucemia entre recém-nascidos expostos no útero 

 Problemas no desempenho escolar em adolescentes e baixa 

produtividade em adultos em profissões que requerem alto nível de 

desempenho cognitivo 

Grupo com maior 

risco para 

apresentação de 

efeitos adversos 

 Adolescentes com história de baixo rendimento escolar, que 

começaram a usar maconha no início da puberdade, apresentam 

maior risco de usar outras drogas ilícitas ou de se tornarem 

dependentes de maconha 

 Mulheres que continuam a usar maconha durante a gravidez podem 

aumentar o risco de dar a luz um bebe com baixo peso 

 Indivíduos com asma, bronquite, enfisema, esquizofrenia e 

dependência de álcool ou de outras drogas, cujas doenças podem 

ser exacerbadas pelo uso de maconha 

Adaptado de Hall & Solowij, 19982(D); Volkow et al 20164 (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Principais efeitos adversos agudos e crônicos associados ao uso da 

maconha  

Agudos 

Ansiedade, Reação de pânico e sintomas psicóticos, mais frequentes em usuários 

recentes/iniciantes ou pesados  

Redução tempo de reação, processamento de informação, coordenação perceptivo-motora, 

redução da performance motora e da atenção. 

Alucinações visuais e auditivas  

Aumento da incidência de acidentes em motoristas em uso da droga (dose-dependente)  

Aumento da frequência cardíaca  

Aumento da frequência cardíaca, do risco de angina e de Infarto Agudo do Miocárdio  

Hiperemia conjuntival, aumento do apetite, midríase  

Risco de pneumotórax em usuários com enfisema  

Crônicos 

Dependência  

Maior risco de recém nascido com baixo peso  

Maior frequência de sintomas respiratórios-tosse, expectoração e sibilância  

Redução de defesas pulmonares e maior risco de infecções respiratórias  

Aumento da incidência de sintomas e distúrbios psicóticos e de precipitação de esquizofrenia 

em indivíduos suscetíveis  

Aumento do risco de angina e infarto  

Piora da função cognitiva e deficit de aprendizado, da memória e da atenção, em usuários 

pesados  

Maior incidência de infecções respiratórias  

 

 Treinamento dos profissionais da saúde para desenvolvimento de 

habilidades na comunicação aos usuários sobre os riscos do consumo desta 

substância. A prevenção passa por uma maior conscientização da população 

quanto aos riscos decorrentes do consumo abusivo da maconha. Os profissionais 

da saúde devem estar atentos, também, à possibilidade da existência de 

comorbidades, tanto as psiquiátricas, quanto às físicas, assim como às possíveis 



consequências negativas do consumo desta substância no pré-natal e as ações 

negativas sobre o desenvolvimento do feto. Por outro lado, levar em conta que 

existe uma tendência à legalização da maconha, como já está ocorrendo em 

alguns países e, consequentemente, uma minimização dos riscos de seu consumo, 

tanto por parte dos profissionais da saúde quanto da população em geral. 

Existem evidências suficientes para alertar os jovens e a sociedade em geral 

que o uso de maconha pode aumentar o risco de desenvolver doença psicótica, 

doença afetiva bipolar, doença depressiva e ansiosa, se o uso de maconha se 

associar a vulnerabilidade individual ou familiar. Esta associação com cannabis 

pode desencadear, manter e agravar o curso e a refratariedade ao tratamento 

destes transtornos psiquiátricos. 

A associação entre sintomas psicóticos e o consumo dos derivados da 

Cannabis sativa é longamente conhecida. Nos últimos trinta anos, diversos estudos 

têm estabelecido uma relação de causa e efeito, sendo evidente que o uso de 

maconha pode desencadear sintomas psicóticos. Estes sintomas podem variar em 

intensidade e duração de acordo com fatores como vulnerabilidade do indivíduo, 

idade de inicio do abuso, quantidade e tipo de droga consumida. Atualmente 

considera-se o consumo de cannabis um fator de risco evitável para 

desenvolvimento de psicoses, incluindo a esquizofrenia. 

O consumo de cannabis está associado a um maior risco de sintomas 

respiratórios como tosse e expectoração, mas os estudos ainda não evidenciaram 

declínio da função pulmonar ou obstrução ao fluxo aéreo, como ocorre com o 

consumo do tabaco. Os fatores relacionados: menor número de estudos e com 

pequeno número de sujeitos, deconhecimento da real prevalência do uso desta 

droga ser proscrita na grande maioria dos países, da elevada concomitância do 

consumo de maconha e tabaco, da falta de informação precisa da duração média 

do consumo ao longo dos anos e da forma de fumar, podem estar na raiz das 

diferenças observadas e certamente exerce influência no fato de muitos dados 

serem inconclusivos. No entanto é importante que o médico inclua na sua 

anamnese perguntas sobre consumo de maconha. Da mesma forma recomenda-

se que este se mantenha atualizado com os resultados das pesquisas. Desta 

maneira poderá informar e educar os seus pacientes sobre esses possiveis riscos 

para a saúde decorrente do consumo desta substância que, mesmo com o uso 

recreativo, ainda assim confere riscos para saúde em geral e ao sistema 

respiratório em particular. Por outro lado, se recomenda o desenvolvimento de 

novos estudos com uma cuidadosa consideração das deficiências mencionadas 



acima, incluindo investigações científicas básicas em modelo animal que 

aprofundem a exploração do impacto do consumo de maconha sobre o aparelho 

respiratório.  

O uso de maconha durante a gestação pode ser associado a uma série de 

problemas obstétricos. Este consumo também pode influenciar o desenvolvimento 

do feto, sendo associado à redução do peso e altura do recém nascido. Estudos 

apontam que crianças, expostas à maconha durante a gestação, pode apresentar 

problemas de desenvolvimento e prejuízos cognitivos em relação às funções 

executivas. A exposição maternal durante a gestação a drogas canabinóides pode 

levar a permanentes mudanças no desenvolvimento neurocomportamental da prole 

exposta. 

Na fase inicial de desenvolvimento infantil existem poucos estudos e poucas 

evidências para um efeito de maconha pré-natal sobre o crescimento ou 

comportamento. No entanto, para além da idade de 3 anos, há uma confluência 

dos resultados das diferentes coortes muito sugestivo de uma associação entre a 

exposição à maconha no pré-natal induz prejuízo neuropsicológico em diversos 

aspectos de comportamento cognitivo  e funções executivas mediadas 

principalmente pela região pré-frontal. Funções cognitivas como atenção, 

impulsividade e resolução de problemas, em situações que exigem a integração de 

habilidades básicas de visuoperceptivas, parecem particularmente prejudicadas. 

Recomendação: A interação da vulnerabilidade hereditária, em parte devida ao 

mesmo conjunto de genes que induzem ao progresso no uso de cannabis e das 

influências ambientais relaciona-se tanto a iniciação ao consumo de cannabis 

quanto ao uso abusivo. Em mulheres, a contribuição genética relativa foi menor, e 

a contribuição ambiental superior, para a iniciação do consumo de cannabis. 

Influências ambientais são mais importantes no que refere ao início de uso de 

maconha para mulheres do que para os homens e sugerem que estas podem ser 

mais sensíveis aos programas de prevenção e intervenção. Transtornos como as 

psicoses apresentam maiores evidências da influência genética.  

 

Como a maconha é a droga ilícita mais usada em todo mundo, nos últimos 

15 anos pesquisas vem aumentando. É a terceira mais popular, depois do tabaco e 

do álcool, se considerarmos o uso recreacional. Apesar de seu uso geralmente ser 

intermitente e limitado, de 20-30% dos usuários farão uso frequente e crônico, o 



que leva a 9% de dependentes, taxa comparada à dependência de álcool, 

problema de saúde pública no Brasil e no mundo hoje. 
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