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Quais são as perguntas que 

precisamos fazer?

 1. Há segurança no consumo da maconha em crianças e adolescentes?

 2. O uso da maconha recreacional em jovens e gestantes é inofensivo?

 3. Há riscos para o desenvolvimento do feto e da criança? 

 4. O uso da maconha pode causar dependência química similar a 
outras substâncias psicoativas?

 5. Mito ou fato: maconha pode levar ao desenvolvimento de 
transtornos psicóticos e esquizofrenia?

 6. Há risco de porta de entrada para o uso de outras drogas?

 7. Há outras perguntas ainda sem resposta? 
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Cartilha sobre Maconha do CFM

Objetivo:

Apresentar evidências científicas 

sobre efeitos do uso recreacional 

e medicinal da Cannabis sativa, 

aos médicos, autoridades 

governamentais e outras agências 

e organizações da sociedade civil.

As evidências apresentadas 

nesta conferência estão 

documentadas na Cartilha “A 

tragédia da maconha: causas, 

consequências e prevenção.”
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O consumo de maconha é inofensivo 

para a criança e o adolescente?
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O consumo de maconha no mundo
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Crença: Uso da maconha é inofensivo!

Pesquisas demonstram, de forma consistente, que quanto 

menos inofensiva um jovem acredita que seja uma droga, 

maior será a  probabilidade de usá-la.
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Formas: diversificação dos produtos
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Diversificação dos produtos
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Diversificação dos produtos
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Percepção de Risco dos Jovens em uso 

regular de Marijuana
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Uso de cigarros de tabaco e marijuana: 

série histórica, NIDA
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Aumento do uso de marijuana em escolares

do 8º, 10º e 12º ano, NIDA.
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Consumo de marijuana e de cigarros entre 

estudantes do ensino médio, NIDA.
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Experimentação e Uso da marijuana 

no Brasil, Lenad, 2012.
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Idade de Experimentação da marijuana 

no Brasil, Lenad, 2012.
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Efeitos da Exposição pré natal a Cannabis

 1. Estudos experimentais: concentrações moderadas de THC, quando 
administradas a grávidas e nutrizes:

 podem ter efeitos duradouros sobre o recém-nascido, incluindo 
aumento da resposta ao estresse e padrões anormais de interação 
social. 

mostraram déficits de aprendizado naqueles que foram 
expostos à maconha no período pré-natal.

 2. Pesquisas com humanos mostram que bebês de                       
usuárias de maconha durante a gravidez:

 exibiram respostas alteradas a estímulos visuais, 
aumento de tremor e gritos agudos, o que pode                        

indicar problemas de desenvolvimento neurológico.
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Marijuana e Gravidez

 Efeitos provavelmente similares ao uso de tabaco

 O desenvolvimento de psicose pode estar relacionado à potência da 

maconha.
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Efeitos Neonatais da Exposição a Cannabis 

 1. Aborto Espontâneo:  duas vezes o risco

2. Baixo Peso ao nascer: os níveis de COHb chegam a 5 vezes maior ao 
fumar maconha comparado aos níveis do cigarro de tabaco.

3. Malformações congênitas:  consumo de maconha 30 dias antes da 
gravidez e durante o 1º. Trimestre aumenta do risco de anencefalia, 
atresia esofágica, hérnia diafragmática e gastrosquise.

 4. Uso diário de Cannabis: aumentor em 3,2 vezes o risco de psicose

 Uso de Cannabis de alta poténcia skunk): aumenta em 4,8 vezes o 
risco de psicose.
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Cannabis passa pelo leite materno?

1. Há que quantidades moderadas de THC fluem para o leite materno
quando a nutriz usa Cannabis.

 com o uso regular, o THC pode se acumular em altas
concentrações no leite materno humano.

 Como o cérebro do bebê ainda se encontra em processo de
formação, o THC consumido pelo leite materno pode afetar o
desenvolvimento desse órgão.

 Dadas todas esses riscos, as mães que amamentam
devem ser desencorajadas a usar maconha.

 As mulheres que usam Cannabis medicinal devem
considerar a sua suspensão durante a amamentação.
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Efeitos da Exposição pré-natal a Cannabis no 

período escolar

 1. Crianças expostas à maconha durante a gravidez são mais propensas:

 lacunas em habilidades de resolução de problemas, memória e na 
atenção 

 probabilidade de usar maconha como adulto jovem, mesmo 
considerados outros fatores que influenciam o uso de drogas 
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Cannabis tem risco para a adolescência?

Há evidências limitadas de associação entre o consumo de maconha
e o desenvolvimento cognitivo durante a adolescência.

 estudos sugerem que há deficiências nos domínios cognitivos
da aprendizagem, memória e atenção em indivíduos que
pararam de fumar Cannabis.

 O consumo durante a adolescência está relacionado a:  
deficiências no desempenho acadêmico e educação 
subsequentes, emprego e renda, relações e papéis sociais
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Crença: Consumo de Marijuana melhora o 

desempenho universitário!

Jovens que fumam maconha todo final de semana por dois anos:

6 x mais chances de abandonar o ensino médio do que os não-fumantes, 

3 x menos probabilidade de entrar na faculdade do que não-fumantes, 

> 4 vezes menos chances de obter um diploma universitário.
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A maconha atrapalha o desenvolvimento do 

cérebro?
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Idade precoce na iniciação afeta o cérebro?

Sim! Revisões sistemáticas sugerem idade precoce de iniciação do uso
de Cannabis tende a estar ligada a maiores diferenças na função
cerebral durante a vida adulta.

 o cérebro só completa o desenvolvimento em torno dos 25 anos de
idade

 exposição a substâncias psicoativas durante esse período, quando
o cérebro sofre uma rápida transformação, pode ter impacto mais
duradouro no desempenho cognitivo

 estudos sugerem que há deficiências nos domínios cognitivos da
aprendizagem, memória e atenção em indivíduos que pararam de
fumar Cannabis.
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Crença: Consumo de Marijuana melhora a 

memória e a capacidade de trabalho!

Adolescentes que eram usuários pesados de maconha - fumavam 

diariamente por cerca de três anos – tinham anormalidades em 

suas estruturas cerebrais relacionadas à memória de trabalho e 

apresentavam baixo desempenho nas tarefas de memória.
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A maconha é uma porta de entrada para 

outras drogas?

Há evidência moderada de associação entre uso de Cannabis e
desenvolvimento de dependência de substância e/ou distúrbio de
abuso de substâncias, incluindo álcool, tabaco e outras drogas ilícitas.

Há evidências limitadas de associação estatística entre uso de
Cannabis e início do uso do tabaco, e entre uso da Cannabis e padrões
de consumo e/ou de mudança para outras substâncias lícitas e ilícitas

Alguns estudos sugerem que o uso da maconha provavelmente
precede o de outras substâncias lícitas e ilícitas e o 

desenvolvimento de adição a outras substâncias
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A maconha é uma porta de entrada para 

outras drogas?

Há evidência moderada de associação entre uso de Cannabis e
desenvolvimento de dependência de substância e/ou distúrbio de
abuso de substâncias, incluindo álcool, tabaco e outras drogas ilícitas.

Há evidências limitadas de associação estatística entre uso de
Cannabis e início do uso do tabaco, e entre uso da Cannabis e padrões
de consumo e/ou de mudança para outras substâncias lícitas e ilícitas

Alguns estudos sugerem que o uso da maconha provavelmente
precede o de outras substâncias lícitas e ilícitas e o 

desenvolvimento de adição a outras substâncias

Hasin e cols. “The National Epidemiologic Survey on
Alcohol

and Related Conditions (NESARC)”,
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Doença Mental pode favorecer o risco para 

abuso de substâncias?

A doença mental pode ser um fator de risco potencial para o
desenvolvimento de um transtorno de abuso de substâncias.

As pesquisas sugerem que indivíduos que estão em risco de
ter um transtorno de saúde mental, ou aqueles que experimentam
sintomas subclínicos, podem ser mais propensos do que outros a
usar drogas como forma de automedicação.

Transtornos mentais:
O uso de substâncias pode ser um fator de risco potencial
para o desenvolvimento de transtornos mentai
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Transtornos Mentais & Uso da Maconha

 Usuários pesados de Cannabis são mais propensos a relatar
pensamentos suicidas que os não usuários.

 O consumo regular da substância tende a aumentar o risco de 
desenvolvimento de transtorno de ansiedade social.

 Há vários estudos associando o uso de maconha ao aumento do risco 
de transtornos psiquiátricos: psicose (esquizofrenia), depressão, 
ansiedade, distúrbios por outras substâncias psicoativas

A quantidade de droga usada, a idade na época do primeiro uso 
(experimentação) e a vulnerabilidade genética exercem influência.

 Uso diário de Cannabis:  3,2 vezes o risco de psicose

 Uso de Cannabis de alta potência (skank):  4,8 x o risco de psicose.
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Crença: consumo de Marijuana melhora a 

memória e a capacidade de trabalho!

 Altos níveis de uso de Skank podem afetar a substância branca do cérebro, 

tornando menos eficiente a comunicação entre os hemisférios cerebrais.

 O desenvolvimento de psicose pode estar relacionado à potência da maconha.

a) Imagem lateral de DTI do corpo caloso,  em vermelho e sobreposta em RNM de fundo 

do cérebro. 

b) Substância branca é vista de frente como obtida por imageamento por tensores de 

difusão. 
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Marijuana e o cérebro
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Crença: o aumento do THC não apresenta 

efeitos danosos à saúde.
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Evidências substanciais sobre consumo 

problemático da Cannabis na adolescência
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Evidências moderadas e limitadas sobre consumo 

problemático da Cannabis na adolescência
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Efeitos Adversos à Saúde do Uso da Maconha

Prejuízo para a memória de curto prazo: dificulta a aprendizagem e 

a retenção de informações;

Disfunção na coordenação motora: interfere nas habilidades de 

condução e aumenta o risco de lesões;

Alteração no juízo critico: aumenta o risco de comportamentos 

sexuais que facilitam a transmissão de DST.

Em doses (ou maconha concentrada: skank) elevadas , paranoia e 

psicose

Efeitos do uso em curto prazo
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Sumário: evidências dos efeitos saúde do 

Uso da Maconha

Dependência (9% dos usuários; 17% daqueles que começam a usar 

na adolescência; e em 25 a 50% dos que são usuários diários)

Altera o desenvolvimento do cérebro (neuroplasticidade)

Má performance educacional, maior probabilidade de abandonar a 

escola

Insuficiência cognitiva: < QI nos usuários frequentes durante a 

adolescência 

↓ satisfação e realização na vida (baseada em medidas subjetivas e 

objetivas em comparação com a população geral)

Sintomas de bronquite crônica

↑ risco de transtornos de psicose crônica (incluindo esquizofrenia) 

em pessoas com predisposição a tais distúrbios

Efeitos do uso em longo prazo: o efeito é fortemente influenciado 

pelo consumo precoce na adolescência.
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Obrigado pela 

assistência

A droga termina em voga, quando levada à 

toga; quando a pessoa roga.


