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O que se escuta nas ruas é que a maconha não vicia e não é prejudicial. 
Frequentemente você vai ouvir pessoas que justificam seu uso, alegando que ela 
é mais segura do que o álcool. É o mesmo que dizer que é mais seguro esmurrar 
alguém no rosto com uma luva de boxe, em vez de com um punho nu. Ambas as 
formas de bater machucam e as duas estão erradas! 
 

Essas alegações perigosas de que a maconha não é tóxica e não vicia estão prejudicando nossos jovens e suas chances 

de um futuro saudável e de sucesso. Isto não passa de propaganda, sem qualquer evidência comprovável. Na verdade, a 

ciência conta uma história muito diferente. 

 

A ciência vem mostrando claramente que o cérebro humano continua a desenvolver-se até o início dos 20 anos de idade. 

Assim, a introdução de qualquer substância tóxica no cérebro causa prejuízo ao seu desenvolvimento normal. Alguns 

destes prejuizos tornam-se permanentes e vão alterar a vida do indivíduo. 

 

Doença Mental  

Uma infinidade de pesquisas mostram a ligação do uso de maconha com doenças mentais como: esquizofrenia, 

transtorno bipolar, depressão e transtorno de ansiedade. Um estudo holandês de 4000 pessoas da população em geral 

revelou que aqueles que usavam grandes quantidades de cannabis multiplicaram por sete a probabilidade de ter 

sintomas psicóticos em três anos mais tarde. A pesquisa indica que o uso da maconha está ligado com o aparecimento 

de sintomas psicóticos como também com o agravamento dos sintomas existentes. Rebecca Kuepper liderou uma equipe 

de pesquisa que descobriu que "o uso da maconha é um fator de risco para o desenvolvimento de sintomas psicóticos 

incidentes. O uso contínuo de cannabis pode aumentar o risco de transtorno psicótico por  impactor  os efeitos dos 

sintomas”. Há uma preocupação especial sobre a associação da esquizofrenia com aqueles que iniciam o uso de 

maconha em uma idade precoce. 

 

Memória e Encolhimento do QI  
No mês passado, cientistas do Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch, em Melbourne, na Austrália, comprovaram a 

suspeita de longa data, de que o uso pesado de maconha por longo período causa danos à memória cerebral e à 

capacidade de aprendizagem. A pesquisa mostrou que quanto antes as pessoas colmeçam o abuso de cannabis, pior o 

dano. Eles relataram uma redução do volume de massa branca, o sistema complexo de fiação cerebral, de mais de 80 

por cento nos usários de maconha estudada. Eles concluíram que essa redução estava ligada à perda de memória e de 

concentração; e que os usuários têm dificuldade para aprender coisas novas e de se lembrar das coisas. Suas 

descobertas somam-se a evidências anteriores mostrando que o hipocampo, a área do cérebro envolvida na memória, 

encolheu entre os usuários pesados. 

 

Uma outra pesquisa com descoberta significativa liberada em agosto acrescenta mais preocupações sobre a maconha. 

Um estudo de coorte (painel de faixa etária) de longo prazo, com mais de 1.000 neozelandeses, liderada pela Dra. 

Madeline Meier, pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Duke, envolveu indivíduos que iniciaram o uso de 

maconha na adolescência e seguiram usando por anos subsequentes. Os resultados da pesquisa mostraram uma 

diminuição média de QI de 8 pontos entre as idades de 13 e 38 anos. Abandonar o uso não pareceu reverter a redução 

de QI. 
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Novas evidências confirmam que o hipocampo encolhe em usuários 
abusivos de maconha. Os que desenvolvem desde cedo o abuso de 
maconha, têm mais redução no volume de substância branca, ligada à 
memória, à concentração e à capacidade de aprender coisas novas. 
 

A mudança nos níveis de THC  
A maior parte dos pais tampouco reconhece como a maconha se tornou mais potente ao longo dos anos. Eles acham 
que a maconha ainda é aquela coisa fraca dos anos 60 e início dos anos 70, quando o nível médio de THC era inferior a 
1%.  THC é o composto da maconha que “dá o barato” e dispara alucinações e demais experiências do tipo psicóticas. 
 
De acordo com o mundialmente renomado especialista em maconha, Dr. Mahmoud El Sohley que dirige o Projeto de 
Maconha no Centro Nacional de Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Mississipi, a taxa média de THC era 0,74% em 1975 e aumentou para 10% em 2009, com algumas amostras superando 
os 30%. Há alguns anos atrás, ele previu que as taxas médias atingiriam 15% em 2019. 
 
Com base em relatórios recentes de outras fontes, agora estamos vendo taxas médias de 14%, com algumas amostras 
atingindo enormes níveis de THC, da ordem de 38%. Isso tem um impacto profundo sobre o nível de comprometimento e 
as nas propriedades alucinógenas da maconha sendo usada hoje! Isto está gerando uma onda de motoristas 
desorientados em nossas rodovias e afetado nossos locais de trabalho. Segundo o Departamento de Transportes  do 
Colorado, os motoristas que testaram positivo para maconha em acidentes automobilisticos fatais, dobrou entre 2006 e 
2010. 
 
Estes níveis elevados de THC são extremamente preocupantes quando você percebe que temos atualmente uma séria 
epidemia de drogas nos Estados Unidos, especialmente com a nossa juventude, e maconha é a droga de escolha 
preferida pela maioria. Estudantes do ensino médio hoje em dia, estão mais propensos a usar maconha do que fumar 
cigarros. 
 
Pesquisas Recentes 
De acordo com resultados da Pesquisa Nacional sobre o Abuso de Drogas entre adolescentes lançado este mês pelo 
Centro Nacional de Abuso e Dependência de Substâncias da Universidade de Columbia (CASA), 2012 é o sexto ano 
consecutivo em que 60 por cento ou mais dos adolescentes no segundo grau relataram que suas escolas estão 
infectadas por drogas. A pesquisa também revelou: 

 Seis de cada dez escolas de segundo grau e uma em cada três escolas de ensino médio estão infectadas por 
drogas. 

 Quase nove em cada dez alunos do segundo grau indicaram que sabiam de colegas que se drogam, bebem ou 
fumam durante o dia de aula. 

 Cinqüenta e dois por cento dos estudantes do ensino médio pesquisados relataram saber de um lugar dentro ou 
perto da escola, onde os alunos vão usar drogas. 

 Quarenta e quatro por cento sabiam sobre um estudante que vendia drogas em sua escola, e entre os que 
sabiam, 91 por cento conhecia alguém que vendia maconha. 

Então, devemos nos perguntar: "Como podem os alunos fazerem o seu melhor em seus estudos, se os seus cérebros 
estão prejudicados com drogas e / ou álcool?" 
 
Ao contrário da crença popular, esta epidemia de drogas não afeta apenas o jovem "ruim" ou "marginal". Ela atinge a 
todos os segmentos de nossa população jovem, incluindo estudantes brilhantes e mesmo os atletas. 
 
A pesquisa anônima da Associação Colegiada Nacional de Atletas com mais de 20.000 atletas em 2009 constatou que 
22,6% admitiu ter usado maconha no ano anterior. Entre os esportes dos homens, o lacrosse (NT: esporte popular nos USA, 

com 10 jogadores de cada lado carregando um taco com uma rede, buscando chegar ao gol adversário) liderou com quase metade 
(48,5%) dos jogadores pesquisados admitindo o uso de maconha. Nos esportes femininos, o hóquei em campo viu mais 
de um terço (35,7%) de suas jogadoras usando a substância. 
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As pesquisas mostram que 24% dos estudantes secundaristas, de 
todas as idades, usou maconha contra apenas 15% que 
experimentaram o tabaco. Por que motivo os pais e os líderes 
nacionais não estão suficientemente alarmados para enfrentar esta 
questão uma vez que quase um quarto de nossos estudantes já 
foram apresentados à maconha? 

Talvez a falta de preocupação com esse problema seja devida ao 
fato de que a maioria do público simplesmente não entende o 
quanto a maconha é prejudicial de verdade.  

Talvez parte desse falta de reação se deva ao fato de que muitas 
pessoas aceitaram como válida a bobagem de que a maconha - 
uma erva daninha tóxica - seja um medicamento e, portanto, não 
pode ser “assim tão prejudicial”.  

 
O Caso dos Estados nos EUA com Maconha Medicinal 
 
Relatórios provenientes de Estados que legalizaram a maconha sob o disfarce da medicina nos mostram que a maconha 
está sendo desviada para jovens e adultos que não estão registrados como os assim chamados pacientes, bem como 
vêm sendo desviados para outros Estados . Uma avaliação superficial  de 3 semanas pela Área Rocky Mountain de Alta 
Intensidade no Tráfico de Drogas no Estado de Colorado revelou que 23 Estados foram identificados como destino de 
“maconha medicinal”  do Colorado (NT: a liberação é para uso exclusivo dentro do Estado). O relatório indicou que a avaliação 
é provavelmente relata apenas uma pequena amostra relacionada ao desvio. 
 
Num estudo com adolescentes em dois programas de tratamento de abuso em Denver, liderada por Stacy Salomonsen-
Sautel, os pesquisadores descobriram que 74 por cento dos adolescentes usavam maconha que foi prescrita para outra 
pessoa, em média 50 vezes. 
 

De acordo com Wall e outros no livro  Adolescent Cannabis Use from 2002 to 2008: “Higher in States with 
Medical Cannabis Laws, Cause Still Unclear (2011)), entre os jovens de idade 12 a 17, as taxas de uso de maconha 

são maiores nos Estados com leis de "maconha medicinal" (8,6 por cento), comparado com Estados sem tais leis (6,9 por 

cento). De acordo com Cerde e Outros no estudo  Medical cannabis laws in 50 states: ‘Investigating the 
relationship between state legalization of medical cannabis and cannabis use, abuse and dependence ência, 

os moradores dos Estados onde existe lei de "maconha medicinal "  têm taxas de abuso / dependência quase duas vezes 
maior do que Estados sem tais leis. 

Com um deslocamento da atitude do 
público em direção à tolerância do consumo 
de maconha e aprovação de leis que a 
rotulam como pseudo medicina, será de se 
admirar que estejamos vendo um aumento 
no uso de maconha? A verdadeira questão 
é, no entanto, quando é que os nossos 
dirigentes, os políticos, os pais e todos 
nossos cidadãos acordarão e perceberão 
que temos de rejeitar qualquer forma de uso 
de maconha e devemos agir proativamente 
contra aqueles que buscam fazer do uso da 
maconha algo normal e fazer-nos crer que o 
uso não é maléfico? 
 
Nesta época de eleições, ouvimos muitos 
falando sobre "mudança" em ambos os 
partidos políticos. Nós precisamos de 
mudança, com certeza, ou mais 
precisamente, precisamos de uma 
revolução - uma que envolva  um  levante 
responsável contra o uso de drogas, seu 
cultivo e o tráfico! 

 
                   O Levante, Honore Daumier, 1848 

 

Sobre a Autora: Calvina Fay é a Diretora Executiva da Drug Free America Foundation, Inc., uma 
organização nacional e internacional sobre políticas e prevenção de drogas com sede em St. Petersburg, 
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