
A expressão MACONHA refere-se às folhas, 
flores, caules e sementes secas das plantas 
Cannabis sativa ou cannabis indica. 

A planta contém a substância psicoativa 
THC (tetra-hidrocarbinol) de alteração 
da mente e outros compostos semelhantes.

A exposição a níveis mais elevados de 
THC tem uma chance maior de reação 
prejudicial. 

A química de produtos comestíveis com 
maconha também aumenta a probabilidade 
de reações prejudiciais. 

Os produtos comestíveis levam mais tempo 
para serem digeridos e produzem um 
‘barato’. 

Portanto, as pessoas podem consumir mais 
para sentir os efeitos mais rapidamente, 
levando a consequências perigosas.
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MACONHA E CONDUÇÃO  
DE VEÍCULOS
• Quando sob a influência de THC, não 
é seguro dirigir e reagir aos perigos na 
estrada, como acontece com o álcool.

• A combinação de bebida alcoólica com 
maconha potencializa os efeitos, o que 
significa que o dano é pior em conjunto 
do que com uma ou outra substância 
isoladamente.

MACONHA E ÁLCOOL
• Quando as pessoas fumam maconha 
e bebem álcool ao mesmo tempo podem 
sentir náuseas e/ou vômitos, ou podem 
reagir com pânico, ansiedade ou paranoia. 
Isso aumenta o risco de pessoas vulneráveis 
apresentarem sintomas psicóticos.

• Algumas evidências comprovam que a 
presença de álcool em seu sangue provoca 
uma absorção mais rápida de THC. Isso 
pode levar a maconha a ter um efeito 
muito mais forte do que normalmente teria 
e poderia resultar em efeitos adversos 
(‘greening out’).

• ‘Greening out’ é um termo mencionado 
comumente em situações em que as 
pessoas se sentem doentes depois de fumar 
maconha. Elas ficam pálidas, suam muito, 
sentem tonturas, náuseas e podem mesmo 
começar a vomitar. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para indicações de Centros de Ajuda para abuso 
de substâncias Ligue para 1-800-662-HELP ou 
consulte o site https://www.samhsa.gov/find-help/
national-helpline  

A faculdade College of Emergency Physicians de 
Massachusetts Agradece à Divisão de Toxicologia 
Médica da Universidade de Massachusetts -  
https://umasstox.com/ 

Fatos sobre THC e Maconha em folheto do Instituto 
Nacional sobre Abuso de Drogas  
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/
marijuana#ref 



CANABINÓIDES SINTÉTICOS 

• Eles surgiram como produtos químicos para 
pesquisas. NUNCA foram destinados ao consumo 
humano!

• Não existem normas para supervisionar 
a produção dos inúmeros tipos de produtos 
químicos ilegais de maconha sintética, não 
havendo, portanto, nenhuma garantia de 
segurança.

• Existem produtos sintéticos capazes de causar 
qualquer tipo de sintoma, desde uma agitação 
extrema do usuário até a indução do estado  
de coma.

• A grande variedade de apresentações 
dos produtos pode dificultar o tratamento da 
intoxicação e causar eventuais lesões em diversos 
órgãos do corpo.

SÍNDROME DE HIPEREMESE 
POR CANABINÓIDE

• Esta é uma doença que provoca vômitos e 
dores abdominais graves todos os dias, capazes 
de interferir na sua vida diária normal.

• Em geral, começa após dias, semanas, ou até 
mais tempo do uso diário da maconha.

• As pessoas podem encontrar alívio com 
banhos quentes de chuveiro e o quadro clínico 
desaparece com frequência após parar o uso  
da maconha.

Canabinóides 
Sintéticos

CRIANÇAS EXPOSTAS A 
PRODUTOS COMESTÍVEIS 

• Os produtos comestíveis são embalados como 
doces e outras guloseimas.

• Isso os torna apetitosos para as crianças e 
estas vão comê-los em grandes quantidades por 
serem saborosos.

• As crianças correm alto risco de intoxicação 
devido às concentrações elevadas de THC em 
produtos comestíveis.

• Elas vão sentir batimentos cardíacos elevados, 
agitação, irritabilidade, sonolência grave e podem 
parar de respirar.  

 

DABS (CONCENTRADOS  
DE CANNABIS)

• Dabs em várias formas, tais como wax, glass 
ou shatter, são pequenas porções de THC 
altamente concentrado em uma forma semelhante 
à cera.

• A alta concentração de THC no produto final 
apresenta um risco significativo de overdose.

PRODUTOS COMESTÍVEIS
• O THC é adicionado a biscoitos, brownies, 
doces, manteigas, bolos, chocolates, óleos vegetais, 
bebidas, etc.

• Os sintomas e experiências afetam pessoas 
distintas de maneira diferente. Ao usar o THC, uma 
pessoa pode não sentir os mesmos efeitos que as 
outras pessoas. 

• Os sintomas ao ingerir THC podem ser 
diferentes do que ao fumar THC.

• O início dos sintomas pode levar 60 minutos e 
depois durar de 4 a 12 horas. 

• Cada produto comestível pode conter grandes 
quantidades de THC, de modo que um produto 
(por exemplo, uma barra de chocolate ou um 
brownie inteiro) é feito para ser consumido em 
pequenas porções e destina-se a vários usos. 

• Um brownie inteiro ou uma barra de chocolate 
podem conter até 100 mg de THC - equivalente a 
10 a 20  vezes a dose sugerida!

• A ingestão muito rápida de uma grande 
quantidade do produto pode levar a overdoses 
significativas.

• A overdose pode causar agitação, paranoia, 
ansiedade e alucinações. 

• Os efeitos da overdose são difíceis de se prever 
e podem expor os usuários ao risco de lesões em si 
mesmos e em outras pessoas.

Você pode dizer a diferença?


