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RESUMO 

 

BENEVENUTO, S. G. M.Associação do uso recreacional da maconha durante a 
gestação com desfechos gestacionais e comportamentais em 
camundongos.[Associationoftherecreational use of marijuana 
duringpregnancywithgestationaloutcomesandbehavior in mice].2016. 83 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

A maconha é a droga ilícita mais consumida entre gestantes. Entretanto, os efeitos 

do uso materno sobre a gestação e o desenvolvimento fetal não são bem 

esclarecidos. Estudos experimentais e epidemiológicos apresentam resultados 

conflitantes devido à via de administração, tempo de exposição, dose e como  a 

toxicidade da Cannabis é testada. Neste estudo experimental foram investigados o 

efeitos da inalação materna da fumaça de Cannabis sativa, aproximando as reais 

condições de uso da droga por humanos. Camundongas gávidas (n=20) foram 

expostas diariamente durante 5 minutos à fumaça decorrente da queima de 

maconha ( 0,2 g de Cannabis), ou ao ar filtrado, a partir do 5,5° dia gestacional (DG) 

ao 17,5° DG. A ingestão de alimentos e o peso materno foram registrados. Análise 

por ultrassom foram realizadas entre o 10,5° e o 16,5° DG. No 18,5° DG metade das 

fêmeas foram eutanasiadas para a a avaliação dos fetos a termo, reabsorções e 

placentas. A duração da gestação, desfechos neonatais e comportamentais em 

neonatos e adultos foram avaliados na outra metade. A exposição diária de 5 min 

(dose baixa) durante e gestação resultou em redução do peso ao nascer mas o 

tamanho da prole não foi alterado; no entanto, o número de filhotes machos por 

prole foi maior.  Além disso, o peso líquido da placenta foi aumentado e a proporção 

feto\placenta foi diminuída em machos, mostrando um efeito específico do sexo. A 

exposição também alterou a força muscular e reflexos em neonatos, além de causar 

prejuízos na memória e efeito ansiolítico na prole exposta. Em conclusão, nossos 

resultados indicam que o fumo da maconha durante a  gestação, mesmo em doses 

baixas, pode ser embriotóxico, fetotóxico e pode alterar o comportamento em 

neonatos e adultos. 

 

Palavras-chave: Cannabis sativa. Gravidez. Desenvolvimento fetal. Implantação 

embrionária. 

  



19 
 

ABSTRACT 

 

BENEVENUTO, S. G. M.Association of the recreational use of marijuana during 
pregnancy with gestational outcomes and behavior in mice.[Associação do uso 
recreacional da maconha durante a gestação com desfechos gestacionais e 
comportamentais em camundongos].2016. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) 
– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 

 

Marijuana is the most used illegal drug among pregnant women. However, the 

effects of maternal use on pregnacy and fetal development are not well understood. 

Experimental and epidemiologicals studies have show conflicting results due to the 

route of administration, duration of exposure, dose, and a toxicity of Cannabis is 

tested. In this experimental study we investigated the effects of maternal inhalation of 

smoke Cannbis sativa , approaching the actual drug use conditons for humans. 

Pregnant mice (n=20) were exposed (only noise) daily for 5 min to smoke resulting 

from burning marijuana (0.2g Cannabis), or filtered air, from gestational day (GD) 

5.5° to GD 17.5°. Food intake and maternal weight were recorded. Ultrasound 

analysis was performed on 10.5 and 16.5° GD. On 18.5° GD half the mice were 

euthanized for evaluation of term fetus, resorptions and placenta. The duration of 

pregnancy nad neonatal outcomes were assessed in the other half. The daily 

exposure of 5 min (low dose) during pregnancy resulted in reduced brth weiht but the 

size of the offspring was not changed; however, the number of males per offspring 

pups was higher. In addition, the liquid was increased placental weight and fetal ratio 

placenta was decreased in males, showing a particular effect of sex.The exposure 

also altered muscle strength and reflexes in newborns and cause impars in memory 

and anxiolytic effects in exposed offspring. In conclusion, our results indicate that 

smoking marijuana during pregnancy, even in low doses, can be embryotoxic, 

foetotoxic and may change in the behavior in neonates and adults. 

 

Keywords: Cannabis sativa. Pregnancy.Fetaldevelopment.Embyoimplantation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Cannabis sativa é uma planta da família das Canabiáceas, cultivada em 

várias regiões de climas temperados do mundo e conhecida popularmente no Brasil 

como maconha. A Cannabispossui uma composição complexa que contém 

aproximadamente 480 substâncias químicas, incluindo 70 tipos de canabinóides. Os 

canabinóides são os constituintes ativos da maconha e entre eles está o Δ9- 

tetrahidrocanabinol (Δ9- THC ou somente THC), que é a principal substância 

psicoativa (ASHTON, 2001). A Cannabis pode ser utilizada de diversas formas, por 

via oral ou inalação da fumaça da queima. Alguns dos efeitos decorrentes do seu 

uso são: euforia, sentimento de calma, relaxamento, percepções alteradas, aumento 

do apetite e intensificação de experiências sensoriais comuns (HALL; SOLOWIJ, 

1998). 

Nos últimos anos o consumo da Cannabis sativa entre as idades de 15- 64 

anos foi estimado em 180,6 milhões de usuários (3,9%) no mundo (UNODC, 2009). 

Segundo o estudo desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo em 2012, 

cerca de 4,3% dos adolescentes e 5,8% dos adultos brasileiros usaram maconha 

alguma vez na vida (INPAD, 2012). Grupos vulneráveis como gestantes, 

principalmente adolescentes, também tem sido relatadas como usuárias de drogas 

ilícitas, incluindo a maconha (CRIPPAet al., 2005).  

Apesar do conhecimento dos efeitos negativos na saúde fetal, o uso de algum 

tipo de droga ainda é bastante comum entre as gestantes com idades entre 15- 44 

anos. De acordo com o Serviço Administrativo de Saúde Mental e Drogas de Abuso 

dos Estados Unidos (SAMHSA, 2009) os resultados de 2004 e 2005 apresentaram 

que 3,9% das gestantes relataram o uso de alguma droga ilícita no mês anterior a 

pesquisa. No trabalho realizado por Bessa et al. (2010) foram observados índices 

alarmantes do uso de drogas entre adolescentes gestantes na cidade de São 

Paulo,em que a prevalência de uso de maconha na gestação foi de 4% e de uso 

concomitante de maconha e cocaína 6%. 

Diversos estudos experimentais e epidemiológicos mostraram que a 

exposição a preparados de Cannabisdurante a gestação e lactação podem provocar 

efeitos teratogênicos e neurocomportamentais (FRIED et al., 2002; CAMPOLONGO 
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et al., 2009; BESSA et al., 2010;BATALLA et al., 2013). Entretanto, os resultados 

ainda são esparsos e fragmentados.  

Sabe-se que o principal componente psicoativo da Cannabisé capaz de 

cruzar a barreira placentária ou ser secretado pelo leite materno (NAVARRO;RUBIO; 

DE FONSECA, 1995; SCHNEIDER, 2009). Estudos mostram que, os níveis séricos 

fetais da droga encontrados na mãe e no feto são similares, não havendo níveis 

seguros de uso durante a gestação (TREZZA; VANDERSCHUREN, 2008).  

Desde a identificação da Síndrome alcoólica fetal na década de 70 (RANDALL, 

2001) houve um aumento significativo no número de estudos pré-clínicos e clínicos 

que avaliaram os efeitos de curto e longo prazo do uso de drogas de abuso durante 

a gestação sobre o desenvolvimento do concepto.  Mas, os efeitos do uso de doses 

baixas ou moderadas destas mesmas substâncias durante a gestação e lactação 

são menos conhecidos.  

Neste contexto, a pesquisa com Cannabistem sido estimulada nos últimos 

anos pela descoberta de receptores específicos que reconhecem canabinóides, e 

por uma série de canabinóides endógenos que agem como ligantes para estes 

receptores (JAKUBOVIC; HATTORI; MCGEER, 1997). 

 O sistema endocanabinoide é um sistema de sinalização lipídica amplamente 

distribuído e apresenta uma função regulatória em diferentes sistemas do corpo de 

vertebrados.Os principais endocanabinóides são moléculas pequenas derivadas do 

ácido aracdônico: a anadamida e o 2-aracdonoilglicerol. Estas moléculas se ligam a 

dois tipos de receptores da família de receptores acoplados às proteínas-G: o CB1 e 

o CB2 (FONSECAet al., 2005). 

 O CB1 é amplamente encontrado principalmente em áreas do cérebro 

envolvidas no controle motor, cognição e resposta emocional (DEVANEet al., 1988) 

e os receptores CB2 foram encontrados inicialmente em órgãos linfóides, e depois 

nas células da micróglia (MUNRO;THOMAS;ABU-SHAAR, 1993). Endocanabinóides 

são liberados sob demanda a partir de precursores lipídicos de forma dependente de 

receptor e servem como mensageiros retrógrados da sinalização nas sinapses 

GABAérgicas e glutamatérgicas, bem como moduladores da transmissão pós-

sináptica, interagindo com outros neurotransmissores, incluindo  dopamina 

(ASHTON, 2001).  

 Além disso, o sistema endocanabinóide está presente nos estágios iniciais da 

ontogênese, durante a fertilização, pré- implantação embrionária e desenvolvimento 

http://alcalc.oxfordjournals.org/content/40/1/2.full#ref-95
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neural (FRIED, 2008), e os seus receptores canabinóides são também encontrados 

em diversos órgãos, incluindo, cérebro, ovários, útero e placenta (DAS et al., 1995;  

GALIÉGUE et al., 1995; PARK et al., 2003 ). Os receptores canabinóides agem 

inibindo a adenililciclase, canais de cálcio operados por voltagem (exceto CB2) e a 

ativação de canais de potássio (DEVANE et al., 1988). 

Naturalmente os níveis de canabinóides endógenos diminuem 

progressivamente durante a gestação (HABAYEB et al., 2004). Esse fato suporta 

outras evidências de que seu baixo nível sistêmico é necessário para a progressão 

normal da gestação (MACCARONE et al., 2015).A presença de grandes 

quantidades de canabinóides no ambiente intra- uterino está associado com abortos 

espontâneos, perdas gestacionais e restrição do crescimento fetal em humanos e 

camundongos (ZUCKERMAN et al., 1989; PARIA. DAY, 2000). Outros estudos tem 

ainda demonstrado que o uso da maconha durante a gravidez pode ser associada 

com prematuridade e baixo peso ao nascer (CELLA et al., 2008; HAYATBAKHSH et 

al., 2012). 

 Na literatura encontramos uma série de estudos experimentais que avaliaram 

os efeitos da exposição gestacional a Cannabissobre o desenvolvimento fetal.  

Entretanto, os resultados encontrados são diferentes e em alguns casos divergentes 

e em sua maioria trata-se de desfechos cognitivos e comportamentais. 

Provavelmente, isto se deve a grande variedade de protocolos aplicados quanto ao 

tempo da exposição, rota de administração, composto usado e idade em que os 

animais foram expostos e avaliados.  

 Vale ressaltar que a maioria dos estudos utiliza métodos de exposição 

(injeções de THC) que não mimetizam a forma como a droga é utilizada por 

humanos (fumo), podendo diminuir os efeitos pela remoção da ação tóxica 

concomitante de outros compostos presentes na fumaça da queima. Além do THC, a 

Cannabisapresenta mais de 70 substâncias com potencial de contribuir para os 

efeitos, além do CO e de hidrocarbonetos presentes na fumaça devido à queima da 

biomassa. 

 Pesquisas sobre os efeitos adversos e benéficos do uso da Cannabissão de 

suma importância, pois podem fundamentar decisões quanto o uso medicinal e a 

legalização de seu uso; tendo estas decisões sérias consequências de saúde 

pública (MEIER et al., 2012). Debates sobre estas questões de legalização e sobre o 

uso medicinal estão em pauta em diversos países do mundo inclusive no Brasil. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

Em resumo, os nossos resultados indicam que fumar maconha durante a 

gravidez, mesmo em doses baixas pode ser embriotóxico e fetotóxico, aumentando 

as falhas de implantação e comprometendo o desenvolvimento fetal. Além do mais, 

nossa exposição resultou em resultados negativos na avaliação psicomotora e de 

força muscular em neonatos e alterações na emotividade e memória de 

camundongos adultos expostos pré-natalmente. O ambiente intra-uterino é um fator 

determinante para o desenvolvimento fetal e qualquer perturbação que ocorra 

durante este período crítico da vida pode predispor indivíduos a doenças posteriores 

(GLUCKMANN et al., 2005).  

As controvérsias nos resultados clínicos e experimentais podem ser 

explicadas pelo uso de diferentes protocolos. Tempo de exposição, via de 

administração, composto utilizado, idade de avaliação e a falta de padronização dos 

testes comportamentais influenciam os diferentes resultados e torna difícil 

conclusõesa cerca dos efeitos a curto e longo prazo da exposição materna a 

Cannabis. 

Portanto, mais estudos são necessários para reconhecer e melhor 

compreender os impactos do uso da maconha durante a gravidez e seus impactos 

na saúde futura. Estes aspectos e a propagação da legalização do uso recreativo 

dessa droga merecem uma avaliação crítica. 
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