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INTRODUÇÃO 

 A maconha é uma das substâncias 

psicoativas (SPAs) mais consumidas em todo 

mundo e a mais consumida dentre as drogas 

ilícitas. Seu uso encontra prevalência elevada, 

principalmente entre as faixas etárias de jovens 

adultos, faixa esta predominante entre 

estudantes universitários.  

 A prevalência mundial de uso de 

maconha no último ano foi de 

aproximadamente 3,9%, segundo o World Drug 

Report (2020) (1) e a brasileira de 2,5%, 

segundo o III Levantamento Nacional Sobre o 

Uso de Drogas pela População Brasileira 

(2017) (2). Andrade et al. (2012) encontraram a 

prevalência de uso no último ano de 13,8% 

entre estudantes universitários de 100 

universidades, públicas e privadas, das 27 

capitais brasileiras (3). 

 Apesar das altas taxas de prevalência, 

o uso da maconha está associado a riscos à 

saúde mental, ao neurodesenvolvimento (o 

qual ocorre até a faixa etária dos adultos 

jovens), cognição, entre outros, além de 

também estar associado a impactos negativos 

sobre o desempenho acadêmico (4, 5).  

 Portanto, é de grande importância a 

realização de pesquisas que aumentem o 

conhecimento acerca da prevalência de uso de 

maconha no grupo dos jovens universitários 

bem como os fatores associados a esse 

consumo e possíveis problemas que ele 

implica. 

 

OBJETIVOS 

 Apresentar a prevalência de uso de 

maconha e fatores associados em 

graduandos da UNICAMP. 

 Avaliar a possível associação do uso de 

maconha com outras substâncias 

psicoativas. 

 Apresentar associações entre o perfil 

sociodemográfico dos estudantes da 

UNICAMP com os padrões de uso de 

maconha. 
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MÉTODOS 

 Trata-se de uma pesquisa transversal, 

quantitativa e observacional, com alunos de 

graduação dos cursos da UNICAMP, sendo 

que a coleta de dados foi realizada no período 

entre março de 2017 e março de 2018. 

 O presente trabalho faz parte de um 

projeto mais amplo cujo nome é “O estudante 

da Unicamp: perfil sócio demográfico, cultural, 

identidade pessoal e social, espiritualidade, 

sexualidade, qualidade de vida, uso de álcool e 

outras substâncias psicoativas, saúde física e 

mental” elaborado pelo grupo de pesquisa do 

Departamento de Psicologia Médica e 

Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas 

da Unicamp, coordenado pelo Dr. Amilton dos 

Santos Júnior e Dr. Paulo Dalgalarrondo.  

 A pesquisa foi feita através de um 

questionário respondido pelos alunos que 

estavam presentes em sala de aula no 

momento da aplicação, abarcando diversos 

temas, entre os quais, o uso de maconha. 

Puderam participar alunos matriculados em 

cursos de graduação dos campi de Campinas, 

Limeira e Piracicaba da Unicamp, dos períodos 

diurno, noturno e integral e que concordassem 

com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 O projeto foi submetido e aprovado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp 

(parecer n°  1.903.287/2017). 

 Para a análise do uso de maconha, o 

questionário contava com uma pergunta sobre 

o uso e frequência de uso, na qual o aluno 

poderia responder se já havia feito uso, e, caso 

tivesse feito uso no último mês, quantas vezes 

o fizera nesse mês.  

 Foi considerado como uso na vida de 

maconha o uso que ocorreu há mais de 12 

meses, enquanto que o uso frequente foi 

considerado para aqueles que relataram uma 

frequência de uso de 6 ou mais vezes no último 

mês. 

 Para a análise estatística, utilizou-se o 

programa IBM SPSS Statistic (versão 

26.0.0.0), pelo qual se fez análise de frequência 

e cruzamento de variáveis através do teste Qui-

quadrado para se verificar análises estatísticas 

bivariadas ou estatística analítica simples. O 

nível de significância adotado foi de 5% (p-

valor  ≤ 0.05). 

RESULTADOS 

 Foram coletados dados de 6.906 

estudantes, dos quais 3.309 (48,1%) eram do 

gênero feminino e 3.569 (51,9%) masculino. A 

idade média foi de 21,33 anos (Desvio Padrão 

de 3,649). 

 Pela divisão das áreas de 

conhecimento, houve 1.922 (27,8%) alunos da 

área das Artes e Humanidades, 769 (11,1%) 

das Ciências Básicas, 1.592 (23,1%) das 

Ciências da Saúde e 2.316 (33,5%) das Exatas 

e Tecnológicas.   

 A prevalência de uso de maconha na 

vida foi relatada por 3.305 estudantes (49,6%) 

e o uso frequente foi feito por 766 (11,5%) 

(Tabela 1).  

 O gênero masculino esteve mais 

associado tanto ao uso na vida quanto ao uso 

frequente quando comparado com o gênero 

feminino (ambos com p-valor < 0,001). Do 

gênero masculino, 1.803 (52,6%) relataram ter 

feito uso na vida, enquanto pelo gênero 

feminino o uso na vida se deu em 1.489 

(46,4%) estudantes; já o uso frequente se deu 

por 443 (12,9%) indivíduos do gênero 

masculino e 319 (9,9%) do gênero feminino. 

 Quando cruzados os dados, o uso 

frequente de maconha esteve associado 

principalmente com um maior uso de outras 

substâncias psicoativas, como álcool, cigarro, 

solventes, LSD, ecstasy, cocaína e crack, 

resultados negativos sobre a situação 

acadêmica, com uma maior taxa de faltas 

frequentes, insatisfação com o curso, 

autoavaliação do desempenho como abaixo da 

média, maior taxa de reprovação e maior taxa 

de uso de substâncias para melhor 

desempenho. Problemas de saúde mental dos 

estudantes também tiveram associação 

estatística com o uso frequente de maconha; 

nesse caso, estiveram associadas auto referir 

algum problema de saúde mental relevante, ter 
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feito contato com algum serviço psicológico ou 

psiquiátrico para tratamento da saúde mental, 

ter apresentado comportamentos suicidas, 

como pensamentos, planejamentos e até 

tentativas de suicídio, entre outros.   

 

CONCLUSÃO 

 O uso de maconha por estudantes 

universitários revelou-se com altas 

prevalências, tanto com o uso na vida, em que 

praticamente metade da amostra já havia feito 

uso de maconha pelo menos uma vez na vida, 

quanto com o uso frequente, com prevalência 

de 11,5%.  

 Quando comparados essas taxas com a 

prevalência entre a população geral, vemos 

taxas de uso nos últimos 12 meses de 3,9% (1) 

em âmbito global e de 2,5% (2) no Brasil, 

mostrando um aumento expressivo, apesar de 

que o grupo dos jovens por si já apresenta uma 

prevalência de uso de maconha aumentado em 

comparação com o restante das faixas etárias. 

O I Levantamento Nacional Sobre O Uso De 

Álcool, Tabaco E Outras Drogas Entre 

Universitários Das 27 Capitais Brasileiras(6) 

aponta uma prevalência de uso na vida de 

maconha e/ou derivados na faixa etária de 18 

e 24 anos da população geral de 17,0%, 

enquanto entre os estudantes universitários 

das capitais brasileiras, da mesma faixa etária, 

a prevalência foi de 26,9%, apontando um 

aumento na prevalência de uso dos 

universitários em comparação com a 

população geral, mesmo dentro da mesma 

faixa etária. 

 Além disso, esse Levantamento 

encontrou uma prevalência de uso nos últimos 

12 meses de 13,8% dentre os universitários, e 

particularmente na USP, essa prevalência foi 

de 21,2%. Considerando os dois últimos 

grupos da Tabela 1, o presente estudo contaria 

com um uso no último ano de maconha de 

cerca de 35,5%, o que representa um aumento 

tanto em comparação com universitários do 

Brasil todo, quanto em comparação com 

universitários da USP, que é uma universidade 

pública do mesmo estado que a UNICAMP. 

 Esses dados são importantes chamam 

a atenção para a diferença entre as 

prevalências. Não fica claro a causa dessa 

diferença, porém ela poderia estar associada a 

uma maior facilidade de acesso à maconha 

entre universitários, visões de mundo mais 

liberais quanto ao uso de drogas, o fato de 

muitos estudantes irem morar sem os pais para 

cursar a universidade, a facilitação da ida a 

bares e festas pelos universitários na baixa 

oferta de atividades culturais e esportivas a 

esse público, entre outras razões que merecem 

futuras pesquisas para melhor entendimento (7).  

No caso da diferença dos dados obtidos 

entre estudantes da USP e os obtidos no 

presente estudo, cabe o questionamento de se 

essa diferença evidencia um aumento da 

prevalência de uso com o passar do tempo, já 

que há uma diferença de cerca de 8 anos entre 

a coleta de dados de ambos os estudos(6).  

 Neves et al. (2007), realizou pesquisa 

semelhante, na mesma universidade, e 

encontrou prevalência de uso de maconha na 

vida de aproximadamente 24,5% e de uso 

frequente de 3,6% no ano de 2005 (7). Ou seja, 

em pouco mais e 10 anos, a taxa de uso na vida 

mais que dobrou e a de uso frequente triplicou. 

Na comparação por gêneros, houve um 

aumento expressivo principalmente entre o 

gênero feminino, apesar do masculino sempre 

apresentar taxas de uso maiores; o gênero 

feminino de 2005 para 2017 aumentou a 

prevalência de uso na vida de 18,4% para 

46,4%, e de uso frequente de 1,8% para 9,9%. 

Já o gênero masculino teve um aumento de uso 

Tabela 1 Uso e frequência de uso de 
maconha entre estudantes 

universitários 

Frequência de uso N % 

Nunca 3.357 50,4 

Pelo menos uma vez na vida 
(mas não nos últimos 12 meses) 

942 14,1 

Pelo menos uma vez no último 
ano (até 5 vezes no ultimo mês) 

1.597 24,0 

Uso frequente (mais de 6 vezes 
no último mês) 

766 11,5 

Total 6.662 100 
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na vida de 32,2% para 52,6% e uso frequente 

de 5,8% para 12,9%. 

 Além dessa alta prevalência, chama a 

atenção a associação do uso frequente de 

maconha com o uso de outras SPAs, o que 

pode estar associado a outros impactos sobre 

o indivíduo que não apenas da maconha por si 

só. Ademais, outros fatores associados 

importantes foram dados negativos 

relacionados com a situação estudantil e piores 

dados de saúde mental. 

 No contexto em que diversos países 

vêm legalizando a maconha, estudos que 

ampliem o conhecimento acerca do tema, bem 

como expandam o debate são de grande 

importância. Nesse quesito, os achados do 

presente estudo podem contribuir com dados 

nacionais para o debate e que auxiliem na 

organização de políticas estudantis voltadas à 

identificação do uso de risco entre os 

estudantes, bem como o respectivo manejo 

dos estudantes que possuem estas 

características, a fim de diminuir possíveis 

impactos negativos da maconha sobre eles.  
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