
Què EN SAPS?



És una prova de detecció qualitativa immediata de marihuana en orina i només ofereix 
resultats preliminars sobre el consum de la droga. Cal una anàlisi química més específica per 
tenir resultats confirmatoris.

TEST MARIHUANA

US TERAPÈUTIC DEL CANNABIS

RESULTAT POSITIU
Un resultat positiu indica presència de la 
droga en qüestió o dels seus metabòlits en 
orina, però no indica nivell d’intoxicació. 

RESULTAT NEGATIU
Un resultat negatiu no indica necessària-
ment que la mostra d’orina estigui lliure de 
drogues o dels seus metabòlits sinó que 
estan presents en una concentració per 
sota del nivell de detecció del test.

 El cànnabis per a ús terapèutic no té res a veure amb el 
consum lúdic i recreatiu.

 La única indicació registrada és pel tractament 
addicional per a la millora dels símptomes en pacients 
amb esclerosi múltiple.  

 Hi ha usos no registrats en: problemes de medul·la 
espinal, càncer i VIH/SIDA, dolors crònics d’origen nerviós 
o en el Síndrome de Guilles de Tourette. Cal recordar que 
el cànnabis no juga cap paper en la curació d’aquestes 
malalties. Només, en alguns casos i davant el fracàs dels 
fàrmacs existents per abordar-les, pot ajudar a alleugerir-ne 
els símptomes.

 Els porros no es poden considerar consum terapèutic de 
cànnabis, perquè s’afegeixen tots els efectes secundaris 
propis de la combustió, augmentats exponencialment 
pel seu consum mesclat  amb tabac.



CÀNNABIS
DESCRIPCIÓ
Component psicoactiu principal de la 
planta de marihuana (Cannabis sativa): 
TETRAHIDROCANNABINOL (THC).

FORMES DE CONSUM del CÀNNABIS 

EFECTES PSICOACTIUS
 Eufòria, relaxació, benestar i sociabilitat, 
seguit d’una sensació de decaïment, cansa-
ment, dificultats en l’atenció i la concentra-
ció i somnolència.

 Efectes al·lucinògens.

 Irritació conjuntival = ulls vermells.

 Augment de la pressió arterial, 
de la set i la gana.

EFECTES A LLARG TERMINI
 Insomni, depressió i ansietat.

 Augment del risc de precipitar trastorns 
psiquiàtrics en persones vulnerables.

 Augment del risc de consum crònic de 
cànnabis.

 Tolerància i dependència.

 Disminució de la fertilitat i del desig sexual.

Maria = marihuana: premsat i triturat de la 
planta en forma de picada que es fuma sola 
o barrejada amb tabac.

Haixix = xocolata: resina emmagatzemada 
en les flors femenines, premsada en forma 
de pasta de color marró.

Oli d’haixix: extracció de la planta que 
s’estén en el paper de fumar o s’impregna en 
el tabac.

Aparells amb una base que 
s’omple d’aigua o altres 
líquids i un cassó a la part 
superior on es col·loquen els 
carbons per escalfar-la. Poden 
ser amb cànnabis i/o tabac, 
existint tots els riscos associats 
al consum d’aquests.

Quife = pol·len: pols de les 
flors i les fulles femenines.

Efectes retardats pel 
procés de digestió

Desconeixement de la 
dosi ingerida

PORRO 
CIGARRETA AMB CÀNNABIS

INGESTA EN INFUSIONS, 
PASTISSOS…

PIPES D’AIGUA 
CATXIMBA /BUNGS

Els efectes depenen de la interacció de la substància, de la persona i del context.



INTERACCIONS

CÀNNABIS + TABAC
 El tabac prolonga i augmenta els efectes psi-
coactius del cànnabis.

 El cànnabis pot contribuir a l’augment del 
potencial addictiu de la nicotina.

CÀNNABIS + ALTRES DROGUES
ALCOHOL
Els efectes del consum de alcohol i cànnabis 
varien segons cada persona (edat, sexe, pes i 
tolerància, entre altres) i segons el tipus de càn-
nabis consumit, la forma de consum, la graduació 
de l’alcohol i les quantitats d’ambdues drogues 
utilitzades.

 L’alcohol potencia els efectes del cànnabis 
ja que duplica la concentració de THC en sang, 
principal component psicoactiu del cànnabis i 
facilita la seva absorció al tracte digestiu, podent 
donar signes com pal·lidesa, sensacions de 
mareig i debilitat, nàusees i vòmits.

 L’efecte del THC s’intensifica.

 Augmenta el risc de símptomes psicològics, 
principalment ansietat (en ocasiones inclús deri-
va en crisis d’angoixa) i pensaments paranoides.

 Empitjora  la capacitat per concentrar-se i per 
reaccionar amb rapidesa. Per tant, és una de les 
causes més habituals de accidents de trànsit 
en tot el món.

AMFETAMINES, COCAÏNA
Augment de la pressió arterial i de taquicàr-
dies. Possible toxicitat cardíaca.

CÀNNABIS + MEDICAMENTS
 antihistamínics: augment de taquicàrdies, de la 
sedació i depressió del sistema nerviós central.

 antidepressius tricíclics: augment de taquicàr-
dies i de la  sedació, hipertensió arterial.

 benzodiazepines i relaxants musculars: 
augment de la sedació i depressió del sistema 
nerviós central.



 Mantenir oberts canals de comunicació 
amb l’adolescent per tal que pares i mares 
continuïn funcionant com a referents educa-
tius. Preocupar-se pel seu estat d’ànim i estar 
temps amb ell/a.  

 Parlarem amb l’adolescent sobre la droga, 
aprofitant les preguntes i comentaris que 
puguin sorgir de forma espontània al 
voltant de la substància, donant informació 
sobre ella, sobre els riscos, efectes i les 
conseqüències que pot produir, també 
des del punt de vista de les sancions 
i la penalització.

 Evitar l’estigmatització i la criminalització 
de les persones consumidores.

 Promoure la responsabilitat de l’adoles-
cent i l’autocontrol a l’hora d’afrontar els 
consums.

 Evitar fer una anàlisi del consum alarmista 
i amb judicis morals (el que està bé i el que 
està malament) i preguntar als fill/es què 
en pensen i en saben dels porros, fomentant 
la reflexió i l’esperit crític.

 Estimular-los des de petits a fer activitats 
de lleure que els vinculin amb inquietuds i 
entorns més saludables.

CONSELLS PER A LES FAMÍLIES

Webs i App d’interès
CÀNNABIS (haixix i marihuana): porros, petes, xiris, canuts, flais… 
http://www.infodroguesreus.com/?page_id=564 

CÀNNABIS: 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/drogues_i_addiccions/cannabis

FUMAR PORROS (O NO): 
http://www.elpep.info/els-porros/ (per adolescents fins a 18 anys)

PORROS: 
http://laclara.info/drogues/porros/ (per majors de 18 anys)

DRUGSMETER

https://drugsmeter.com/cannabis/app



Grup de Treball Prevenció en Drogues. Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona:

Cristina Guzmán, Eva M. Albà, Gema Pons, Gemma Galofré, Teresa Brufau, Helena Molero, 
M. Luisa Saura, Natàlia Borges, Patricia López, Pilar Cugat, Toni Veciana, Francisco Garcia, 
Manel Roda, Patricia Ros, Marisa Cerrillo i Xesca Arques.

Edita

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

Col·labora

El consum afecta a la conducció

Cal saber que el consum i/o tinença de cànnabis en via pública està penalitzat.

si ens necessites, mirem-ho junts! 
consulta al teu farmacèutic/ca

CAL SER RESPONSABLE

AUTORS


