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Maconha 

Entenda bem.  

A maconha é a droga ilícita mais utilizada no mundo. Está entre as plantas 

mais antigas cultivadas pelo homem. Na China seus grãos são utilizados 

como alimento e no Nepal servem para fabricação de óleo comestível. 

Seus efeitos psicoativos são conhecidos antes da Era Cristã. Em diversas 

culturas esteve associada ao uso religiosos e espiritual.  

Considerada uma droga de consumo muitíssimo restrito no início do 

século XX (somente hispânicos e negros, nos EUA, e as populações de 

baixa renda e da zona rural no Brasil), nos anos 60 contudo ocorre rápida 

expansão. Nos anos 80, a porcentagem de adultos jovens que haviam tido 

ao menos uma experiência com maconha era de 68%. Da década de 80 

até hoje, o número de publicações científicas com essa planta cresceu dez 

vezes. E é por isso que hoje, ao falarmos de seus efeitos, podemos afirmar 

um conhecimento muito maior do que tínhamos antes.  

Seu primeiro uso ocorre principalmente na adolescência, e entre os que 

nesse período fizeram uso pelo menos cinco vezes, a metade continua a 

usá-la dez anos depois.  

Conhecendo a planta  

A Cannabis sativa tem suas folhas do terço superior e flores da planta 

feminina existe grande quantidade de elos secretores, de onde saem os 

canabinóides, princípio ativo da maconha. A resina que recobre as flores 

femininas dá origem à preparação mais potente da maconha, denominada 

haxixe.  

São conhecidos hoje aproximadamente 80 tipos de canabinóides, alguns 

com pouca ou nenhuma psicoatividade, contudo com efeitos terapêuticos 

comprovados como ansiolítico, anticonvulsivante e até mesmo 

antipsicótico.  
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Por que ela faz tanto sucesso? 

Nos anos 90, pesquisadores demonstraram a existência em nosso cérebro 

de receptores específicos para canabinóides, e ele s se distribuem 

amplamente no encéfalo. Evidente que se há receptores no organismo há 

um ligante endógeno para esse receptor. Em 1992 foi descoberta a 

etanolamina do ácido araquidônico, que recebeu o nome de anandamida 

(do sânscrito “ananda”, que significa felicidade suprema).  

Os canabinóides oriundos da Cannabis sativa estimulam esses receptores 

endocanabinóides, que se localizam em especial nas áreas cerebrais 

responsáveis por:  

  Cognição 

 Prazer 

  Movimento 

  Emoções 

  Analgesia 

  Equilíbrio 

  Memória 

 

Interessa notar que as áreas do tronco cerebral não sofrem ação dessas 

substâncias, visto a escassa distribuição de receptores endocanabinóides 

no mesmo. São as áreas que controlam o sistema cardiovascular e 

respiratório.  
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Ação 

Existem vários fatores que determinam os efeitos agudos da maconha. 

Um dos mais importantes tema ver com a parte da maconha utilizada. Em 

ordem crescente, temos:   

  Bhang: folhas secas, menor potência. 

  Ganja: flores da planta feminina, potência intermediaria.   

  Charas: Resina que recobre as flores. 

Outros fatores podem ser destacados, a saber:   

  O ambiente de utilização da maconha; 

  O estado emocional do usuário; 

  A personalidade do usuário; 

  As condições genéticas do cultivo da planta; 

 

Alterações fisiológicas   

  Taquicardia 

  Elevação da pressão arterial quando sentado, seguido de queda ao 

levantar.   

  Enrubescimento das conjuntivas 

  Elevação da ansiedade 

  Crises de pânico 

  Quadros psicóticos transitórios, com sintomas positivos e negativos, 

semelhantes aos da esquizofrenia.  
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Efeitos fora do sistema nervoso central 

Maconha fumada libera componentes semelhantes aos do tabaco, porém 

com mais substâncias cancerígenas. Como geralmente ela é fumada com o 

tabaco, é difícil separar seus efeitos a longo prazo. Os efeitos de fumar 

cronicamente são bem conhecidos, como bronquite crônica, dispneia e 

infecção pulmonar. Sua relação com câncer de pulmão ainda não está 

estabelecida. 

 Efeitos sobre a cognição  

Foram detectados prejuízos cognitivos em usuários crônicos de maconha, 

em especial nas seguintes áreas: 

  Memória 

  Atenção 

  Funções executivas 

  Controle inibitório das respostas 

Essas alterações estão associadas a frequência, duração, dose e 

precocidade no início do uso.  

Quando o uso começa na adolescência, época em que o 

neurodesenvolvimento ainda não se completou, os déficits em atenção e 

memória são ainda mais importantes.  

Efeitos sobre a ansiedade  

Usuários de maconha apresentam prevalência maior do transtorno de 

ansiedade, e da mesma forma entre os portadores de transtorno de 

ansiedade existe alta frequência de uso de maconha, possivelmente 

usando a maconha como “medicação”. Reações agudas de pânico estão 

entre os efeitos mais comuns. 
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 Associação com psicose 

 O que sabemos com certeza: o uso de maconha pode desencadear 

psicoses em usuários normais, bem como pode provocar surtos psicóticos 

em esquizofrênicos que tinham seus sintomas controlados com 

antipsicóticos.  

O que ainda não podemos afirmar com total segurança é que o uso de 

maconha desencadeie quadros psicóticos duradouros, mesmo na ausência 

do consumo dessa substância. 

 Enfim...  

Os canabinóides têm potencial terapêutico para diversas doenças, e as 

pesquisas nesse tema devem ser estimuladas a fim de que a humanidade 

se beneficie dessas substâncias de modo seguro. Contudo, o uso 

recreativo de maconha pode desenvolver sintomas psiquiátricos agudos e 

dependência em pessoas vulneráveis. Não sabemos ainda se esses 

sintomas podem persistir após a interrupção do uso. 

 


