
 

 

Efeito do uso de cannabis pré-operatório nos resultados perioperatórios: estudo 

de coorte retrospectivo 

 

Effect of preoperative cannabis use on perioperative outcomes: a retrospective cohort 

study 

 

O uso de cannabis no pré-operatório é potencialmente associado a mais efeitos 

adversos no controle da dor, trazendo implicações significativas no perioperatório. O 

estudo publicado no periódico Regional Anesthesia & Pain Medicine (Fator de Impacto: 

7.015) analisa 1.818 pacientes divididos em dois grupos, um dos que declararam uso 

de cannabis no pré-operatório e outro, para controle, dos que afirmaram não fazer uso 

da substância.  

 

Os fatores avaliados foram parada respiratória ou cardíaca, admissão em terapia 

intensiva, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, mortalidade durante 

internação, controle da dor, uso de opioides, dose do agente de indução, além de 

náusea ou vômito.   

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir:  

 

Resumo 

 

Introdução: O uso relatado de cannabis na população cirúrgica está 

aumentando. A sua utilização está potencialmente associada a maiores danos e 

efeitos adversos no controle da dor, o que traz implicações importantes para o 

cuidado perioperatório. 

 

Métodos: Conduzimos estudo de coorte retrospectivo comparando pacientes 

cirúrgicos que relataram uso de cannabis no pré-operatório com pacientes 

controle que não utilizaram cannabis, na proporção de 1:2. Para controle, foi feito 

análise pareada por escore de propensão para avaliar a associação ajustada 

entre o uso de cannabis e os resultados do estudo. O desfecho primário foi 

composto de (1) parada respiratória ou parada cardíaca, (2) admissão em terapia 

intensiva, (3) acidente vascular cerebral, (4) infarto agudo do miocárdio e (5) 

mortalidade durante internação. De forma secundária avaliamos os efeitos no 

controle da dor, uso de opioides, dose do agente de indução e náusea/vômito. 

 

Resultados: Foram analisados 1.818 pacientes entre janeiro de 2018 e março 

de 2019, sendo que 606 utilizavam cannabis e 1.212 não. Para análises de 

pontuação de propensão combinada, 524 pacientes do grupo cannabis foram 

comparados com 1152 pacientes controle. Nenhuma diferença na incidência de 

desfecho foi observada (OR 1,06, IC 95% 0,23 a 3,98). Embora maior incidência 

de arritmias (2,7% versus 1,6%) e diminuição da incidência de náusea-vômito 

com necessidade de tratamento (9,6% versus 12,6%) tenha sido observada no 

grupo cannabis, os resultados não foram estatisticamente significativos. 

Nenhuma diferença significativa foi observada com outros resultados 

secundários. 

 

 

 

 



 

 

Conclusão: Os resultados não demonstram associação convincente entre o uso 

autorrelatado de cannabis e os principais resultados cirúrgicos ou controle da 

dor. As decisões perioperatórias devem ser feitas com base em considerações 

de dose, duração e indicação. 
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