
m aspecto que distingue a maconha de 
outras plantas medicinais é o conjunto 
de alterações mentais em geral praze
rosas e transitórias que ela provoca. 
Embora não seja normalmente estu

dado por seu valor clínico, o "barato" da droga está 
associado a melhora do humor, redução de ansiedade 
e relaxamento, qualidades desejáveis no tratamento de 
diversas doenças. Se é certo que muitos dos efeitos 
estão direta ou indiretamente relacionados a seu uso 
terapêutico, também é verdade que o interesse humano 
por ela vai muito além da esfera medicinal. A maconha 
tem sido usada para finalidades religiosas, artísticas e 
recreativas em diferentes tempos e culturas. 

// por Renato Malcher-Lopes e Sidarta Ribeiro 
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Os efeitos mentais da Cannabis variam 
conforme o contexto psicológico e fisioló
gico do usuário. Podem ser diferentes, ou 
até mesmo opostos, conforme seu estado 
de humor antes de consumi-la. Isso se deve 
a variações na composição relativa dos di
ferentes componentes ativos da maconha 
(os canabinoides) e da forma como eles 
interagem com os circuitos neuronais, mas 
depende também da experiência anterior do 
indivíduo e da via de administração da droga 
(que em geral é fumada, mas pode ser inge
rida). É comum, por exemplo, que alterações 
mentais não sejam sentidas nas primeiras 
vezes. Também é frequente que a primeira 
ocorrência consciente seja lembrada como 
a mais forte de todas as "viagens". 

O alívio do estresse mental e físico é um 
dos efeitos imediatos mais mencionados pelos 
usuários. É sabido, porém, que altas doses de 
maconha podem, em contextos estressantes, 
amplificar a ansiedade, em vez de atenuá-la. 
Entretanto, de forma geral a droga funciona 
como ansiolítico, causando um relaxamento 
frequentemente acompanhado de bem-estar 
e euforia, muitas vezes evidenciados por lon
gas gargalhadas. Aumenta a sensação de paz 
interior e a empatia. São comuns alterações 

na percepção do tempo, que parece passar 
mais lentamente. 

Emoções e percepções se intensificam, 
aprofundando a apreciação estética, lúdica e 
sensual. Em muitos casos, a percepção visual 
se enriquece, ganha cores mais vibrantes, 
diferentes contornos e nuances que se des
tacam com mais clareza do fundo, variações 
mais nítidas de luz e sombra, realçando a 
tridimensionalidade. Assim, elementos vi
suais sutis adquirem vivacidade, permitindo 
ao usuário enxergar com clareza texturas, 
padrões, formas e estruturas complexas que 
não lhe seriam evidentes sem o uso da droga. 

Com relação à audição, relatos dos usuá
rios indicam aumento da acuidade, facilitan
do, por exemplo, a percepção de mudanças 
sutis de ritmos, timbres e notas musicais. O 
mesmo se dá com outros sentidos: o tato fica 
mais aguçado, aumentando a percepção da 
textura e da consistência das superfícies; a 
sensibilidade gustativa se exacerba. 

Sob efeito da maconha o raciocínio mui
tas vezes adquire mais velocidade e fluidez, 
resultando em associações mais flexíveis de 
conceitos, ideias e emoções. Além disso, ima
gens mentais tornam-se mais vívidas. Se por 
um lado essas alterações favorecem a criati-
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Um teste muito usado para avaliação da 
memória de curto prazo consiste em apresentar 
brevemente ao indivíduo uma lista de itens (pa
lavras, objetos, figuras etc). Em seguida, um 
único item é mostrado para a pessoa, à qual se 
pede que responda, o mais rápido possível, se 
ele pertence ou não à lista apresentada inicial
mente. Em geral, dada a simplicidade do teste, 
o índice de acerto é quase 100%, tanto no grupo 
que fumou maconha como no que não fumou. 
O que está em jogo, porém, não é o número 
de respostas corretas, mas o tempo que o 
participante leva para dar a resposta. Diversos 
estudos demonstram que a maconha retarda 
o tempo de reação porque a pessoa demora 
mais para compreender a palavra apresenta
da, assim como para efetuar o ato motor que 
resulta na resposta comportamental. 

O fato de a maconha aumentar o tempo de 
reação alimentou a ideia de que os usuários 
estariam mais propensos a se envolver em 
acidentes de trânsito, da mesma forma que 
os motoristas alcoolizados. Os pesquisado
res se surpreenderam ao constatar que, ao 

contrário do previsto, houve na verdade 
uma pequena tendência de queda na 

vidade e a elaboração de metáforas, por outro 
dificultam o raciocínio lógico e objetivo, so
bretudo em usuários menos experientes, que 
costumam relatar grande confusão mental e 
fluxo de consciência acelerado, com conexões 
aparentemente aleatórias entre as ideias. 

Com o tempo, no entanto, os usuários 
podem aprender a reconhecer esses sinais e, 
de certo modo, controlá-los, mas continuam 
sentindo dificuldade em focar a atenção. Essas 
mudanças na forma de pensar, associadas aos 
efeitos relaxantes e ao aumento da capacidade 
imaginativa, certamente contribuem para a 
introspecção reflexiva. 

RESPOSTA ATRASADA 
A dificuldade de concluir uma sentença verbal ou 
uma linha de raciocínio mais longa, o que é típico 
de quem está sob efeito da maconha, se deve 
à ação dos canabinoides na memória de curto 
prazo. Esse e outros efeitos cognitivos agudos 
podem ser medidos em laboratório por meio de 
testes padronizados para detectar alterações não 
só de memória, mas também de atenção, proces
samento de informação, solução de problemas, 
pensamento abstrato e cálculo matemático. 
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média do número de colisões em motoristas 
sob efeito da maconha, em comparação com 
não usuários. O resultado aparentemente 
paradoxal pode ser explicado pela tendência 
de as pessoas dirigirem mais devagar por 
causa da ação ansiolítica e relaxante da droga. 
O que talvez compense o provável déficit no 
desempenho desses motoristas em situações 
que exijam manobras rápidas. 

O atraso no processamento neuronal cau
sado pela maconha provavelmente envolve os 
mesmos mecanismos que causam dois de 
seus efeitos mentais mais notórios: o aumen
to da preguiça e a dilatação da percepção do 
tempo. Mas se é verdade que esses retardos 
revelam alterações nos mecanismos neurais 
que regulam a entrada e a saída de informa
ções no cérebro, o aumento do tempo de 
reação não necessariamente está relacionado 

a problemas de processamento das percep
ções, atos e pensamentos. 

O efeito agudo sobre a memória fica mais 
bem caracterizado quando, após a apresenta
ção de uma lista de palavras a voluntários de 
pesquisa, pede-se que eles as recordem e as 
escrevam sem receber dica alguma. Sob efeito 
da maconha, a precisão com que realizam 
a tarefa é menor. O erro mais frequente é a 
inclusão de palavras que não estavam na re
lação original. Déficits semelhantes ocorrem 
quando se pede aos usuários que reescrevam 
uma narrativa com cerca de 200 palavras logo 
depois de escutá-la. 

O processo de relembrar listas ou narra
tivas imediatamente após a memorização 
de seus conteúdos depende de mecanismos 
cerebrais de armazenamento temporário de 
informações. Já quando há um intervalo maior 
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entre a aquisição e a re
cordação, são acionados 
mecanismos neuronais 
de armazenamento de 
longo prazo, que pare
cem não ser afetados 
pelos efeitos agudos da 
Cannabis. Gente que aca
bou de fumá-la é capaz 
de se lembrar perfeita
mente de fatos armaze
nados anteriormente. 

Alguns u s u á r i o s 
chegam a afirmar que 
a maconha traz à tona, 
de forma espontânea 
e aleatória, memórias 
remotas às quais não se 
tinha acesso há muitos 
anos. Isso sugere que ela 
pode facilitar a recupera
ção de lembranças de longo prazo, embora, 
aparentemente, tal facilitação não possa ser 
usufruída intencionalmente. 

Diversos grupos de pesquisa documen
taram déficits temporários na memória de 
curto prazo após tratamento com cana-
binoides - particularmente para resolver 
problemas do cotidiano, como guardar um 
número por alguns instantes. Recentemente, 
estudos sobre outros aspectos da memória 
vêm se beneficiando muito com o uso de 
animais geneticamente modificados, tendo 
sido criadas linhagens de camundongos des
providos de receptores CB1, normalmente 
presentes nas membranas dos neurônios e 
com os quais os canabinoides interagem para 
exercer seus efeitos. Esses animais aprendem 
rapidamente a associar um estímulo sonoro 
a choques elétricos dolorosos aplicados em 
rápida sucessão, o que mostra que o recep
tor CB1 não é essencial para a formação da 
memória de medo. 

Em compensação, ao contrário dos ani
mais normais, os camundongos modificados 
são incapazes de perder o medo do estímulo 
sonoro mesmo depois de muitas exposições 
ao som não acompanhado de choque elétri
co. Resultados semelhantes são obtidos em 
animais normais tratados com moléculas 
que bloqueiam os receptores CB1. Portanto, 
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Ao contrário do álcool, da cocaína e sobretudo da heroína e 
morfina, o uso crônico de maconha não causa dependência 
fisiológica (também chamada física), embora possa causar 
dependência psicológica. Experimentos de autoadministração 
(em que animais são treinados para pressionar uma alavanca 
a fim de receber uma dose de determinada droga) mostram 
que essas substâncias funcionam como fortes reforçadores do 
comportamento de pressionar a alavanca e, logo, têm maior 
potencial de abuso. 

Apesar dos efeitos prazerosos da Cannabis, o THC não 
é um reforçador forte em testes de autoadministração com 
animais. Por outro lado, quando roedores recebem THC em 
determinado compartimento dentro da gaiola, tendem a ficar 
mais tempo neste lugar do que em outras áreas às quais têm 
acesso. Esse efeito ocorre apenas com doses intermediárias da 
droga. A preferência condicionada pelo local onde a droga foi 
administrada indica sua ação recompensadora. 

O efeito prazeroso da maconha é mediado em parte 
pela ação direta dos canabinoides nos receptores CB 1, 
localizados em circuitos do cérebro envolvidos com a 
recompensa e o prazer, dentre os quais os mais importantes 
são a área tegumentar ventral e núcleo accumbens. Quando 
o animal recebe um estímulo prazeroso, ocorre liberação 
de dopamina neste último, onde receptores CB 1 são 
abundantes. Sua ativação por canabinoides da maconha 
ou endocanabinoides leva à liberação de dopamina. Esse 
mecanismo, normalmente associado à antecipação e à 
percepção de sensações prazerosas relacionadas ao sexo 
ou à comida, pode ser estimulado pela maconha, levando 
em alguns casos à 
dependência psicológica. 

O uso crônico de 
drogas que causam 
dependência física provoca 
alterações duradouras 
no núcleo accumbens 
e em outros circuitos 
cerebrais. No hipotálamo, 
as adaptações neuronais 
desencadeadas pela 
presença frequente dessas 
drogas são a principal 
origem da dependência 
física. O organismo vai 
se adaptando à presença 
crônica da droga, 
ajustando seus padrões 
de funcionamento a 
essas condições. Quando 
o uso é interrompido, 
o organismo entra 
subitamente em estado 

de desequilíbrio fisiológico, marcado por fortíssimos 
sintomas de mal-estar, como náusea, sudorese, espasmos 
musculares, dores abdominais, inquietação e depressão, 
que caracterizam a síndrome de abstinência na sua forma 
mais grave. 

Esse quadro contrasta com o que ocorre no caso da 
dependência chamada psicológica ou afetiva. Uma pessoa 
dependente de jogo, por exemplo, não apresenta sintomas 
graves quando privada desse hábito. Embora o jogo também 
produza liberação de dopamina no circuito de recompensa, 
a ausência da síndrome fisiológica durante a abstinência 
caracteriza uma forma de dependência psicológica. Da 
mesma maneira, os mecanismos utilizados pelo THC no 
cérebro estimulam o uso da droga pelo bem-estar que 
proporciona, mas não geram os desequilíbrios fisiológicos 
produzidos pela heroína, por exemplo. Ao contrário, 
sinais de dependência fisiológica não são observados em 
animais tratados cronicamente com canabinoides quando a 
administração é interrompida. 

Em humanos, a síndrome de abstinência após uso 
crônico de maconha é moderada e dura poucos dias, sendo 
caracterizada principalmente por mau humor, irritabilidade 
exacerbada, diminuição do apetite e intensificação na 
quantidade de sonhos. Um fator que talvez contribua para a 
ausência de uma síndrome de abstinência severa é a própria 
tendência natural dos canabinoides de serem eliminados 
gradativamente do corpo após a interrupção do uso, o que, 
em princípio, permitiria uma adaptação também gradual do 
organismo à ausência da droga. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



maioria dos quais considerados crônicos. Os 
testes compreendiam as categorias: tempo de 
reação, atenção, expressão verbal, abstração, 
percepção, atividade motora, aprendizado 
e esquecimento. O objetivo era investigar 
a existência de efeitos cognitivos que per
durassem por mais de 24 horas após o uso 
da droga. Não foi observada alteração subs
tancial na capacidade cognitiva de usuários 
regulares, com exceção de reduções muito 
pequenas, mas significativas, nas categorias 
aprendizado e esquecimento. 

Segundo os autores, a pequena magnitude 
dos efeitos e o fato de aparecerem apenas em 
testes muito específicos indicariam que essas 
alterações são de pouca relevância em termos 
práticos, sobretudo em usuários moderados. 
Embora a conclusão seja discutível, é possível 
inferir com maior segurança que tais efeitos 
sejam apenas transitórios, causados por tra
ços residuais da droga que permanecem no 
organismo por alguns dias. Essa ação é mais 
evidente até nove horas após o consumo, até 
mesmo por semanas, dependendo das doses, 
da frequência e do histórico de uso. 

PROPRIEDADES MEDICINAIS 
Estudos recentes mostram variações estrutu
rais no cérebro de dependents que fumam até 
60 "baseados" por semana. Entretanto, não é 
possível saber se essas diferenças já existiam 
ou não antes do estabelecimento da depen
dência. Podemos supor que elas não tenham 
sido causadas pela maconha, porque altera
ções semelhantes são encontradas no cérebro 
de pessoas com predisposição à ansiedade 
ou expostas a estresse prolongado - grupos 
propensos ao abuso de maconha. Pesquisas 
semelhantes realizadas com usuários frequen
tes não encontraram variação estrutural ou 
déficit persistente. Portanto, não há evidências 
conclusivas de que a droga cause mudanças 
permanentes no cérebro de usuários contu
mazes, embora tal possibilidade não possa 
ser descartada. 

A despeito das vantagens e do poderoso 
arsenal tecnológico à disposição da indústria 
farmacêutica, o uso de fitoterápicos de baixa 
tecnologia vem aumentado significativamente 
nos últimos anos. As perspectivas terapêu
ticas do uso da maconha e seus análogos 

naturais teriam tudo para pegar carona nessa 
tendência recente não fosse a criminalização 
do uso médico em muitos países. 

Como qualquer remédio, a Cannabis 
traz consigo riscos e benefícios. O fato de a 
inalação da fumaça da maconha ser o meio 
mais eficaz para administrá-la como medica
mento constitui um problema por causa dos 
danos à saúde associados à fumaça. Esse 
sério inconveniente, no entanto, já pode ser 
resolvido com o uso de vaporizadores, que 
aquecem a planta apenas o suficiente para 
liberar os canabinoides, sem produzir fumaça 
e partículas tóxicas. 

A despeito do estigma que a planta car
rega devido a sua ilegalidade, seus efeitos 
colaterais são perfeitamente aceitáveis. As 
diversas propriedades terapêuticas tornam 
mais do que desejável a regularização do 
uso criterioso da maconha e seus derivados 
para fins medicinais, sobretudo no caso de 
doenças graves. Dependendo do país, tal pro
cesso poderá sofrer maior ou menor atraso 
em razão de fatores alheios ao conhecimento 
científico e aos preceitos médicos. Do ponto 
de vista econômico e humanitário, quanto 
maior for a demora, maiores serão os preju
ízos para a sociedade. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Como as drogas agem no cérebro, São Paulo, n. 31, p. 30-37, 2012.




