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Resumo 

Este estudo apresenta uma análise sobre os malefícios e benéficos advindos 

do uso da Cannabis sativa e o conhecimento dos universitários de uma instituição de 

ensino superior de Santos/SP, sobre estes aspectos. Trata-se de uma pesquisa de 

campo, de cunho quantitativo, explicativo, onde foram aplicados 300 questionários, 

para aqueles universitários que se propuseram a responder, complementado por 

uma revisão bibliográfica. A Cannabis sativa, através da sua principal substancia 

química, o THC, traz imensos problemas a saúde de seus usuários, caso essa 

substância fosse isolada, ela seria algo totalmente benéfico, porém pesquisas atuais 

demonstram que isso, por enquanto, é inviável. Os resultados obtidos da aplicação 

do questionário demonstra que os universitários dessa instituição de ensino superior, 

se mostraram, até certo ponto, bem informados sobre os maléficos e benefícios 

causados pelo seu uso.  Foi observado também que em sua grande maioria, esses 

universitários, se demonstraram contra a legalização dessa droga e que conhecem 

alguma pessoa que seja usuária da mesma. 
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Introdução 

Cannabis sativa é uma planta herbácea da família das Canabiáceas 

(Cannabaceae), amplamente cultivada em muitas partes do mundo. As folhas são 

finamente recortadas em segmentos lineares; as flores, unissexuais e inconspícuas, 

têm pelos granulosos que, nas femininas, segregam uma resina; 

o caule possui fibras industrialmente importantes, conhecidas como cânhamo; e a 

resina tem propriedades psicoativas bem documentadas podendo atuar como 

analgésico, anódino, antiemético, antiespasmódico, calmante do sistema nervoso, 

embriagador, estomático, narcótico, sedativo, tônico. O principal produto 

comercializado, hoje em dia, é a maconha, que é classificada como ilegal em muitos 

países do mundo. 

O uso medicinal da maconha é tão antigo quanto à maconha. Hoje há muitas 

pesquisas com a cannabis para usá-la como remédio. Segundo o farmacólogo inglês 

Iversen, não há dúvidas de que ela seja um remédio útil para muitos e fundamental 

para alguns, mas há um certo exagero sobre seus potenciais. Em outras palavras: a 

maconha não é a salvação da humanidade. Um dos maiores desafios dos 

laboratórios é tentar separar o efeito medicinal da droga do efeito psicoativo – ou 

seja, criar uma maconha que não dê “barato”. Muitos pesquisadores estão chegando 

à conclusão de que isso é impossível: aparentemente, as mesmas propriedades 

químicas que alteram a percepção do cérebro são responsáveis pelo caráter 

curativo. Esse fato é uma das limitações da maconha como medicamento, já que 

muitas pessoas não gostam do efeito mental. No Brasil, assim como em boa parte 

do mundo, o uso médico da cannabis é proibido e milhares de pessoas usam o 

remédio ilegalmente. 

Objetivo geral 

Informar os alunos de uma instituição de Ensino Superior de Santos/SP, 
sobre os malefícios e os benefícios neurobiológicos e neurofisiológicos do uso da 
Cannabis sativa. 

Objetivos específicos  

Quantificar quantas pessoas são usuárias da Cannabis sativa em uma 
instituição de ensino superior de Santos/SP 

Quantificar o grau de informação os alunos dessa instituição de ensino 
superior de Santos/SP, sobre os benefícios e malefícios do uso da Cannabis sativa.  

Metodologia 

Foi feita uma pesquisa de campo, de cunho quantitativo, descritivo, 

complementado com a aplicação de um questionário estruturado, para 300 

estudantes de uma instituição de ensino superior de Santos/SP.  

As variáveis estudadas foram: o grau de conhecimento sobre os benefícios e 

malefícios advindos do uso da Cannabis sativa, se os estudantes em questão são ou 

não usuários e se são contrários ou favoráveis à legalização dessa droga. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva. 
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História 

Sabe-se que a planta já era usada sob forma medicamentosa na China no 
ano 7000 a.C. Na Índia, a mesma era grandemente utilizada para curar prisão de 
ventre, malária e dores menstruais. O cultivo da planta foi difundido pelo Oriente 
Médio, Europa e outras regiões da Ásia. A história da maconha no Brasil tem seu 
início com a própria descoberta do país. A maconha é uma planta exótica, ou seja, 
não é natural do Brasil. Foi trazida para cá pelos escravos negros, daí a sua 
denominação de fumo-de-Angola. O seu uso disseminou-se rapidamente entre os 
negros escravos e nossos índios, que passaram a cultivá-la. 

Epidemiologia 

Hoje em dia tem-se verificado um aumento no consumo dessa droga 
principalmente pelos jovens estudantes, sendo este mercado ilícito abastecido pelo 
tráfico internacional.Segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas contra 
Drogas e Crime (UNODC) de 2008, a maconha continua sendo a droga mais 
traficada em termos de volume e alastramento geográfico, sendo este comércio 
predominantemente intrarregional.  

Substancias químicas da Cannabis sativa 

A maconha é uma mistura complexa de mais de 400 substâncias químicas. 
Dos 61 canabinoides conhecidos até os que têm atividade psicomimeticas são o 
Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), o isômero Delta-8-THC e o Delta-9-trans 
tetrahidrocanabivarim (THCV) e o canabinol (CBH). Há evidências que outros 
canabinoides naturais como o canabidiol (CBD), canabiciclol (CBL) embora tenham 
pouco ou nenhum efeito psicoativo, apresentam atividade biológica.  

O delta-9-THC é uma substancia oleosa, insolúvel em água, sendo 
considerado como o principal responsável pelos efeitos da Cannabis sativa. É um 
composto fotossensível, susceptível ao calor, ácido e oxidável pelo oxigênio. 

A concentração de THC na planta depende de alguns fatores, como solo, 

clima, estação do ano, época da colheita, tempo decorrido entre a colheita e o uso, 

condições de plantio, genética da planta, processamento após a colheita, etc., por 

isso os efeitos podem variar bastante de uma planta para outra. 

Cannabis sativa e seus malefícios 

A maioria dos usuários de maconha está plenamente convencida de que a 

droga não faz mal. Eles conseguem trabalhar, estudar, ler um livro, namorar, etc. A 

folha seca e as flores da Cannabis sativa são consumidas agora com uma 

naturalidade tal que não parece ser um comportamento definido como crime por lei 

penal brasileira. A maconha, que em outros tempos já foi chamada de “erva maldita” 

ganhou uma aura inocente de produto orgânico. Na contramão da liberalidade 

oficial, legal e até social com o uso da maconha, a ciência vem produzindo provas 

cada dia mais eloquentes revelando que a fumaça da maconha causa muito mal 

para a saúde do usuário crônico – quem fuma no mínimo um “baseado” por semana 

durante um ano. Fumar na adolescência, então, é ainda pior e pode causar 

consequências funestas para o resto da vida da pessoa. Segundo dado divulgado no 

recente Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp), 62% das pessoas que já entraram em contato com a erva tinham 

menos de 18 anos quando fumaram a erva pela primeira vez.  



 

A utilização de qualquer droga antes dos 20 anos leva a alterações 

permanentes no cérebro e ainda pode aumentar a predisposição para doenças 

psiquiátricas. 

Áreas cerebrais afetadas pela droga 

Córtex, área da cognição: falta de concentração, dificuldade de raciocínio e 

problemas de comunicação. 

Hipotálamo, área de sensação de saciedade: aumento de apetite. 

Hipocampo, área da memória: perda de lembranças, sobretudo recentes e de 

longa duração. 

Núcleos da base e cerebelo, áreas do movimento do corpo: falta de 

coordenação motora e desequilíbrio. 

Amigdala, área de controle das emoções: aumento ou diminuição da 

ansiedade. 

Cannabis sativa e a memória 

De acordo com um estudo recém-lançado pela revista científica Cell, a 

Cannabis sativa, mais conhecida como maconha, afeta a memória de trabalho do 

ser humano, ou seja, a memória de curto prazo, reduzindo a capacidade de 

armazenar temporariamente e processar informações, de raciocinar, compreender e 

aprender, muito por causa do principal ingrediente psicoativo da droga o THC. 

Cannabis Sativa e Depressão 

Há décadas existem relatos de casos de desenvolvimento de sintomas 

depressivos relacionados ao uso de Cannabis. Estudos sobre as relações entre uso 

de Cannabis e depressão em populações realizando tratamento psiquiátrico 

sugerem que a presença de abuso/dependência está relacionada com um maior 

número de episódios depressivos ao longo da vida e que o tratamento da 

dependência comórbida com depressão maior está associado a um pior resultado no 

sexo masculino. 

Prejuízos diários do uso da Cannabis sativa 

Todos os usuários, sem exceção, sofrem pelo menos um dos sintomas 

abaixo: Memória: 60% dos usuários têm dificuldade com lembranças, sobretudo as 

mais recentes. Concentração: 40% dos usuários têm dificuldades de ler textos 

longos e mais complexos. Funções executivas: 40% dos usuários têm dificuldade de 

planejar e executar tarefas de forma organizada e rápida. Vida social: 40% vivem 

isolados socialmente, limitando a convivência com pessoas ao ambiente de trabalho 

e escola/faculdade. Vida profissional: 35% ocupam cargos aquém de sua 

capacidade devido ao baixo rendimento e a incapacidade de mudar de situação. 

A Cannabis sativa e seus benefícios 

Nos séculos passados, a maconha era usada, na China, como anestésico, 

analgésico, antidepressivo, antibiótico e sedativo. No século XIX, alguns povos 

começaram a utilizá-la no tratamento da gonorreia e angina. Atualmente, muitos 

acreditam que os efeitos negativos da maconha superam os seus efeitos positivos, 

mas muitos efeitos nocivos da maconha permanecem inconclusivos.  



 

Por essa razão, algumas pessoas pedem para que ela seja legalizada a fim 

de ser utilizado como medicamento no tratamento de algumas doenças, como 

câncer e AIDS (combate as náuseas e estimula o apetite), glaucoma (alivia a 

pressão ocular), epilepsia (evita as convulsões) e esclerose múltipla (diminui 

espasmos musculares). Em alguns lugares do mundo, o uso medicinal da maconha 

já foi legalizado.  

A Cannabis sativa e problemas de apetite 

Pacientes que sofrem de anorexia podem se beneficiar de maconha 

medicinal. Médicos oferecerem a Cannabis sativa para pacientes com anorexia. A 

maconha tem como comprovada o aumento do apetite em pessoas com anorexia, 

incluindo HIV e câncer relacionado anorexia. Em pacientes com HIV-AIDS, drogas 

antirretrovirais podem causar náuseas e perda de apetite, resultando em anorexia. 

Há evidências das propriedades indutoras de fome de canabinóides, em condições 

tais como a caquexia, que envolvem a perda de apetite e peso. THC foi encontrado 

para ser um estimulante de apetite eficaz em pacientes com cancro avançado e 

doença de Alzheimer. THC também pode aumentar o apetite e do bem-estar e 

resultar em ganho de peso em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), uma doença pulmonar progressiva que causa perda de apetite, caquexia e 

mortalidade precoce. 

Cannabis sativa e a Síndrome de Tourette 

Síndrome de Tourette é uma desordem neurológica caracterizada por tiques 

motores (rápidos, repetidos e sem propósito movimentos involuntários de vários 

grupos musculares) e tiques vocais (grunhidos involuntários, cascas, obscenidades, 

e outros sons). Este distúrbio debilitante geralmente começa na adolescência e está 

associada a problemas de atenção, comportamento compulsivo, e pensamentos 

obsessivos. Investigadores alemães relatam que o consumo do composto THC 

maconha alivia os sintomas da síndrome de Tourette. Os pesquisadores 

descobriram que um paciente de 25 anos de idade, tratado com 10 mg de THC 

experimentou acentuada melhoria de tiques vocais e motores ambos associados a 

distúrbios comportamentais.  

Cannabis sativa e a AIDS 

Um estudo publicado em 2004 mostrou que cerca de um quarto de todos os 

pacientes com AIDS estavam usando maconha como um meio de controlar a dor, 

alívio da ansiedade, para conter náuseas e para ajudar a melhorar os seus apetites, 

mas isso não deve vir como uma surpresa, pois é amplamente reconhecida que a 

maconha médica anti-emético e analgésicas são benéficas no tratamento do HIV e 

da AIDS. Várias organizações diferentes, incluindo a Câmara dos Lordes britânica 

Comitê de Ciência e Tecnologia, a Força Tarefa Nacional Australiana em Cannabis, 

e do Instituto Americano de Medicina (AIOM) analisaram o uso de cannabis para o 

tratamento da AIDS.  

 

 



 

Pesquisa da AIOM, especificamente, chegou à conclusão de que, "Para os 

pacientes, como aqueles com AIDS ou que estão passando por quimioterapia e que 

sofrem simultaneamente de dor intensa, náuseas e perda de apetite, drogas 

canabinóides podem oferecer um alívio que não foi encontrado em qualquer outro 

medicamento”. 

Cannabis sativa e a Esclerose Múltipla 

Esclerose múltipla (ES) é uma doença crônica e degenerativa do sistema 

nervoso central, sendo o desgaste da bainha de mielina, uma proteção dos axônios, 

com sintomas que incluem fraqueza muscular, perda do controle motor, e 

inflamação. Ao longo do tempo, os pacientes com esclerose múltipla geralmente 

tornam-se permanentemente desativado, e em alguns casos, a morte pode ocorrer. 

Algumas pessoas com ES já estão usando maconha medicinal para tratar alguns 

sintomas, incluindo espasticidade quando os músculos das pernas ou braços 

dolorosamente contraem.  

Resultados 

Os dados coletados estão expressos nas tabelas abaixo: 

TABELA 1 - Distribuição por sexo e uso 

  TOTAL % USUÁRIOS % NÃO 
USUÁRIOS 

% 

Masculino 157 52 18 6 139 46 

Feminino 143 48 3 1 140 47 

Total 300 100 21 7 279 93 

Fonte: Pesquisa de Campo – UNIMONTE / Santos - SP 

TABELA 2 – Média total de erros e acertos em percentual 

  CERTO ERRADO 

Usuários 62% 38% 

Não Usuários 65% 35% 

Total 64% 36% 

Fonte: Pesquisa de Campo – UNIMONTE / Santos - SP 

TABELA 3 – Percentual de erros e acertos dos universitários perante 
aos malefícios 

  CERTO ERRADO 

Usuários 57% 43% 

Não 
Usuários 

67% 33% 

Total 66% 34% 

Fonte: Pesquisa de Campo – UNIMONTE / Santos – SP 

 

 



 

TABELA 4 – Percentual de erros e acertos dos universitários perante 
aos benefícios 

  CERTO ERRADO 

Usuários 66% 34% 

Não 
Usuários 

63% 37% 

Total 63% 37% 

Fonte: Pesquisa de Campo – UNIMONTE / Santos – SP 

 

TABELA 5 – Os universitários perante a legalização 

  FAVOR % CONTRA % 

Usuários 16 76 5 24 

Não Usuários 69 25 210 75 

Total 85 28 215 72 

Fonte: Pesquisa de Campo – UNIMONTE / Santos - SP 

TABELA 6 – Indicativa se os universitários conhecem alguma pessoa 
que usa Cannabis sativa 

  SIM % NÃO % 

Usuários 20 95 1 5 

Não Usuários 207 74 72 26 

Total 227 76 73 24 

Fonte: Pesquisa de Campo – UNIMONTE / Santos – SP 

 

Discussão 

Diante dos dados expostos nas tabelas acima, referentes à pesquisa 

realizada no Centro Universitário, podemos listar as seguintes conclusões: 

Que dos 300 universitários apenas 7% deles são usuários de Cannabis 

sativa, sendo 18 usuários, o que corresponde a 6%, e apenas 3 usuárias, 

representando 1% do total dos alunos que se submeteram a responder o 

questionário.  

Também reparamos que a média de acertos e erros dos entrevistados, foi 

praticamente igual, desbancando o mito de quem é usuário de Cannabis sativa sabe 

mais do que os não usuários. Contudo, os usuários acabaram por errar cerca de 3% 

a mais do que os não usuários. 

Em relação ao conhecimento dos malefícios da maconha, os usuários de 

Cannabis sativa, obtiveram um percentual de erro de 43%, mostrando que eles têm 

uma dúvida em relação aos verdadeiros efeitos negativos da maconha. Já os não 

usuários mostraram ter um ligeiro conhecimento a mais do que os usuários. 

Já em relação ao conhecimento perante aos benefícios do uso da Cannabis 

sativa, os usuários, mostraram saber um pouco mais do que os não usuários, por 

uma diferença de 3%. 



 

Já no quesito sobre a legalização da Cannabis sativa, os usuários mostraram 

ser a favor dela. Mas os não usuários se mostraram ser fortemente contra a sua 

legalização, provavelmente, por causa dos seus conhecimentos dos malefícios da 

maconha. 

E em uma comparação dos alunos que se mostraram favoráveis à 

legalização, 81% dos que são favoráveis são não usuário, o que mostram que 

mesmo não sendo usuário, elas desejam que a Cannabis sativa, seja liberada. 

Já quando perguntados se eles conhecem alguma pessoa que seja usuária, 

apenas 1 usuário falou que não conhece ninguém que seja usuário de Cannabis 

sativa. Já os não usuários, 74% falou que conhece sim algum usuário, o que mostra 

que é normal ter alguma pessoa que seja usuária de Cannabis sativa, mas as 

pessoas que responderam que conhecem algum usuário podem estar falando dela 

mesma, pois esses indivíduos poderiam estar com medo de afirmar que são 

usuários de Maconha. 

Com a aplicação deste questionário, conclui-se que os usuários e não 

usuários estão de certa forma, bem informados sobre os malefícios e benefícios da 

maconha, que são contra a legalização da mesma e que conhecem sim, alguém que 

seja usuária de Cannabis sativa. 

Considerações finais 

 

Após a realização deste trabalho, verificou-se que a Cannabis sativa, através 

do THC, oferece grandes riscos a saúde dos seus usuários. O grande problema de 

maconha, além do THC, são suas outras formas como, por exemplo: o haxixe, o 

skunk e o zirrê. Que têm quantidades ainda maiores dessa substância, o THC, que 

acaba sendo muito mais prejudicial à saúde de seu usuário.  

Mas como toda droga (remédio) que existe hoje, ela também traz alguns 

benefícios. Mesmo sendo utilizada como forma medicinal há séculos atrás, ela só 

seria 100% benéfica caso a sua principal substancia psicoativa, o THC, fosse 

isolado, o que os estudos recentes mostraram o que isso ainda é improvável. Apesar 

dessa negativa, os pesquisadores não param de procurar novas formas de isolar 

essa substância. 

Já em relação à legalização ou não da Cannabis, isso é uma questão que 

envolve muitos outros aspectos, mas vemos que o Brasil, ainda não está preparado 

para tal coisa, faltam muitos assuntos a serem abordados, para que ela seja 

regularizada, e que isso vai demorar algum tempo para ocorrer.  
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