
m em dez adultos brasileiros já experimentou 
maconha e cerca de 1% da população mas
culina pode ser considerada dependente. Os 
números são do Levantamento Nacional de 

Álcool e Drogas (Lenad), divulgado no final de julho pelo 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas 
Públicas do Álcool e Outras Drogas (Inpad), da Univer
sidade Federal de São Paulo (Unifesp). Pesquisadores 
entrevistaram cerca de 4 mil pessoas com mais del4 de 
anos de 149 cidades. Elas responderam, de forma sigilosa, 
um questionário que avaliou o padrão de uso de substân
cias químicas, lícitas e ilícitas, entre elas a Cannabis. Entre 
os dados que chamaram a atenção está a quantidade de 

adultos e adolescentes que usam a erva diariamente: 1,5 
milhão. Desses, 1,3 são dependentes. 

Os resultados surpreenderam, tanto pela fatia da popula
ção que assumiu que consome a droga ilegalmente quanto 
pela proporção de dependentes. Segundo a coordenadora 
da pesquisa, Clarice Madruga, o método de avaliação usado 
foi a Escala de Severidade da Dependência (SDS, na sigla em 
inglês), um conjunto de 5 perguntas ao usuário (vergráfico ao 
lado, com as respostas de adultos e adolescentes), como "Você 
gostaria de parar?" ou "Acha que seu uso de maconha está 
fora de controle?". A escala, porém, não mede frequência nem 
quantidade do uso da droga, apesar de avaliar "a percepção 
do problema", explica Clarice. 



Em entrevista coletiva à imprensa, o psiquiatra 
Ronaldo Laranjeiras, diretor do Inpad, discutiu 
possíveis consequências de subestimar os riscos 
do consumo da Cannabis, principalmente entre 
adolescentes, referindo-se a estudos que associam 
o uso de maconha na juventude ao desenvol
vimento de esquizofrenia, como o trabalho da 
Universidade de Maastrich, na Holanda, publicado 
no British MedicaiJournal: depois de acompanhar 
cerca de 2 mil voluntários entre 14 e 24 anos por 
quase uma década, os pesquisadores relacio
naram o uso de maconha à maior propensão a 
desenvolver psicose na vida adulta. É importante 
ressaltar, porém, que o estudo permite estabelecer 
relação com aparecimento de sintomas psicóticos 
em uma parcela reduzida de usuários, o que não 
significa necessariamente esquizofrenia. 

REFLEXOS DA PROIBIÇÃO 
Especialistas são unânimes sobre os problemas 
do uso de, não apenas maconha, mas quaisquer 
substâncias químicas entre pessoas com menos 
de 21 anos, pois algumas partes do cérebro, 
como o córtex pré-frontal, associado à inibição 
de impulsos, por exemplo, ainda não estão 
completamente amadurecidas. No entanto, os 
critérios usados pelo Lenad para atestar depen
dência de boa parte da população de usuários 
são considerados superficiais por cientistas que 
estudam os efeitos da Cannabis no cérebro, como 
o neurocientista João Menezes, do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). "Com a metodologia 
utilizada não é possível falar em dependência, no 
máximo uso problemático. Por exemplo, frente 

a uma das perguntas do questionário, 'Já quis 
parar?', o usuário pode responder afirmativa
mente, já que se trata de droga ilegal, o que pode 
implicar constrangimento", diz, ressaltando que 
a avaliação do padrão de uso acaba sofrendo 
os reflexos da proibição. Segundo Menezes, a 
incidência de dependência apontada é muito 
alta em comparação a levantamentos recentes 
em outros países e publicados em periódicos 
internacionais: as estatísticas de dependência 
raramente ultrapassam 10% dos usuários. 

A maconha é uma planta com diversos com
ponentes ativos, conhecidos como canabinoides. 
O T H C é o principal psicoativo, indutordos efeitos 
mais conhecidos, como confusão mental e esque
cimento, e também de sintomas psicóticos. Mas 
existem vários outros, aproximadamente 70, com 
atividades até antagônicas aoTHC, como o canabi-
diol (CDB), redutor da ansiedade e com potencial 
antipsicótico. A dependência e as consequências 
do uso prolongado dependem de muitos fatores, 
como a quantidade de cada um desses compo
nentes na droga consumida e a predisposição a 
desenvolver sintomas psicóticos de quem usa. 
"Em uma minoria de usuários pode ser grave o 
suficiente para requerer tratamento, mas a grande 
maioria abandona o hábito espontaneamente ou 
não apresenta uso problemático", diz o neurocien
tista, enfatizando que o julgamento preliminar do 
potencial de dependência da droga pode atrasar a 
implementação de políticas públicas que podem 
ajudar na prevenção e no tratamento de usuários 
com uso problemático. 
Saiba mais sobre a relação 
entre maconha e transtornos psicóticos no site: 
vvvvw.mentecerebro.com.br 

http://vvvvw.mentecerebro.com.br
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