A sulfanilamida
Sim, o nome é estranho, mas essa molécula foi uma
das mais importantes descobertas do homem ajudando
na cura de várias
doenças.
Sua História:

A história por trás da sulfanilamida é sem
dúvidas curiosa e interessante,
mas, antes de entrarmos em detalhes, vale
ressaltar que, no início do
século XX não existiam a ampla variedade de
medicamentos como na
atualidade, portanto se alguém contraísse
alguma infecção, era uma
sentença de morte ou, na melhor das hipóteses,
a amputação do membro
infeccionado.

Neste cenário, um homem que se destacou foi Paul Elrlich, que sintetizou
e estudou diversas moléculas com fins farmacológicos; seu objetivo era de
criar as “pílulas mágicas” que matariam o causador da doença, mas não o
doente.

Uma vez dados os devidos méritos a Elrlich, podemos falar do nome
fundamental para a descoberta do efeito medicinal das sulfas, Gerhard
Dogmak. Este encontrava-se em uma situação desesperadora, pois sua
filha havia ferido o dedo em um alfinete, contraindo uma infecção por
estreptococos e encontrava-se à beira da morte. Dogmak trabalhava com
o grupo de pesquisa da IG Farben e tinha ouvido falar do sucesso dos
experimentos de Elrlich no tratamento de doenças com corantes. Nessa
mesma época, estudos se desenvolviam sobre a ação do
chamado vermelho prontosil:

Formula estrutural do vermelho prontosil
Ele foi usado para o tratamento de estreptococos em camundongos,
porém o mesmo se mostrou ineficaz nos testes in vitro (que têm lugar fora
dos sistemas vivos, no ambiente controlado e fechado de um laboratório e
que são feitos normalmente em recipientes de vidro).
Se encontrando em situação de total desespero Gerhard aplicou algumas
gotas do corante via oral na filha e seu teste foi um sucesso.
Alguns anos depois foi descoberto porque os experimentos com o corante
não funcionavam no teste in vitro, pois o corante como um todo não tinha
realmente nenhum efeito sobre a doença, mas sim um derivado de sua
decomposição, a sulfanilamida!

Formula estrutural da sulfanilamida

Como as sulfas conseguem combater as
bactérias?
As bactérias, como qualquer ser vivo precisam produzir ou captar do meio
nutrientes e, dentre todos os existentes vamos analisar um em especial, o
ácido fólico, ou vitamina B9. Nós seres humanos, adquirimos esse
nutriente através da alimentação, porem as bactérias são capazes de
sintetizá-los. E é aí que reside a fragilidade delas diante das sulfas.

Formula estrutural do ácido fólico- vitamina B9.
Podemos ver pela imagem acima uma parte destacada da molécula; é o
chamado PABA e quando fornecemos a sulfanilamida ou derivados, a
bactéria se confunde e começa a tentar produzir o ácido fólico a partir
das sulfas e não consegue.
Isso acontece porque, para as bactérias, as duas moléculas, o PABA e a
sulfanilamida, são muito parecidas. Embora do ponto de vista químico
não sejam tão idênticas, elas apresentam praticamente o mesmo
tamanho, e parece que isso é o suficiente para confundi-las.

Formula estrutural ácido p-aminobenzóico (PABA) e da sulfanilamida

Sulfas derivadas da Sulfanilamida:
A compreensão de que o vermelho prontosil não era a molécula ativa foi
de extrema importância. Como se pode ver pelas suas estruturas, a
molécula de vermelho prontosil é muito mais complexa que a de
sulfanilamida e também mais difícil de modificar.
Entre 1935 e 1946, foram feitas mais de cinco mil variações da molécula
de sulfanilamida. Muitas se revelaram superiores a ela, cujos efeitos
colaterais podem incluir reações alérgicas, erupções na pele, febre e
dano ao fígado.

Adicionar um pouquinho de texto

Importância
Embora hoje, quando muitos tratamentos eficazes contra bactérias estão
disponíveis, isso possa nos parecer exagerado, os resultados obtidos com
esses compostos nas primeiras décadas do século XX pareceram
extraordinários. Além de ter salvado centenas de milhares de soldados
feridos, após a introdução das sulfanilamidas, o número de casos de
morte por pneumonia reduziu-se em 25 mil de um ano para outro, apenas
nos Estados Unidos.

Por isso em nossa edição especial sobre as moléculas
que mudaram o mundo a sulfanilamida e todo o complexo das sulfas não
poderiam ser deixados de fora, já que sem dúvidas inspiraram pesquisas
sobre os antibióticos e aumentaram a expectativa de vida de um
incontável número de pessoas.

Suas propriedades físicas:

IMPORTÂNCIA DA
CAFEÍNA
Ao serem perguntados sobre a importância da cafeína, vocês
leitores devem pensar em como a substância que vocês
ingerem diariamente no café alterou significativamente o
mundo. Para entenderem a resposta, é preciso analisar
diversos campos. Primeiramente, iremos explicar a diferença
na geografia.

Em uma determinada época da humanidade, o consumo de
café estava crescendo rapidamente. O motivo? O vício. O
principal componente da bebida é a cafeína, que atua no
sistema nervoso central. Devido ao estímulo do sistema
nervoso, a cafeína favorece o estado de alerta. A substância
estimula os mesmos canais do cérebro que cocaína, heroína
e anfetamina, apesar de possuir efeitos mais leves que as
mesmas. Sendo assim, a substância pode causar
dependência.

Levando esses fatos em consideração, voltemos para o
século XVII, em que o café estava em alta. Para atender à
necessidade, foram criados milhares de plantações de café
em todo o mundo, e o comércio de escravos se adaptou para
atender as demandas dos senhores de terra que buscavam
escravos para suas plantações. Analisando a questão
ambiental, as plantações foram responsáveis pelo
desmatamento de milhares de hectares, tudo visando
alimentar o vício da humanidade. Sendo assim, como a
molécula de cafeína é o principal componente do café, a
mesma vem alterando as relações sociais, econômicas e
ambientais do mundo há séculos.
Não se sabe ao certo quando e nem onde o homem começou
a consumir alimentos vegetais que possuem como
componente a cafeína. Acredita-se que teve início na China,
há 5 mil anos atrás, apesar de muitos historiadores e
cientistas afirmarem que o homem da pré-história já
consumia tais alimentos, como casca de Yoco, cacau e
sementes de guaraná.

BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS

Esclareceremos agora os benefícios e os malefícios da
cafeína no organismo humano; a maioria das pessoas apenas
ignoram e ingerem a substância sem o devido conhecimento.
Por acharem que a substancia não possui efeitos imediatos,
acreditam que a cafeína não seja uma droga que vicia. Como
outra droga qualquer, sua abstinência pode provocar dores de
cabeça, vômitos e náuseas. Para a nossa sorte, a cafeína é
excretada de forma relativamente rápida do corpo, não mais
que 1 semana, e assim talvez o por esse motivo os efeitos da
abstinência não sejam tão drásticos.

A RELAÇÃO DA CAFEÍNA E DA ADENOSINA
Sendo uma das substâncias mais estudadas do mundo, a
cafeína é um forte estimulante do sistema nervoso. Várias
teorias são apresentadas para explicar os efeitos da cafeína
no organismo humano. A mais aceita é que a molécula
bloqueia o efeito da adenosina no corpo. Sendo assim, a
adenosina não cumpre a função de nos fazer dormir e assim
temos a impressão de estarmos ´´ ligados´´. Adenosina é um
nucleosídeo, com o tempo de meia vida muito curta. É uma base
nitrogenada endógena sintetizada. Possui massa molar de
267.22g/mol e sua fórmula química é C10H13N5O4

Formula estrutural da adenosina

Informações químicas:
A cafeína é um composto químico de fórmula C 8 H 10 N 4 O 2 —
classificado como alcaloide do grupo das xantinas e
designado quimicamente como 1,3,7-trimetilxantina.

Formula estrutural da Cafeina

Tendo em vista todos os fatos apresentados a vocês, caros
leitores, podemos perceber que a cafeína é uma molécula
que alterou o mundo de forma impactante, independente
da área em que a estudarmos.
O vício, tanto nos dias atuais
como antigamente, move e modifica o homem, e a cafeína se
consolidou como uma das primeiras substâncias
responsáveis por alimentar esse vício humano. Sendo assim,
é uma das moléculas mais importantes para a história da
humanidade.

POLÍMEROS- PET
O que é o PET?
O PET pode ser chamado de Poli
(tereftalato de etileno), pois
segundo a nomenclatura de
IUPAC (organização com o
objetivo de atribuir nome aos
compostos químicos) os polímeros
levam o prefixo “poli “seguido do
monômero de onde for a obtido.

simbolo da reciclagem do PET

Polímeros são compostos naturais ou sintéticos,
macromoleculares formados a partir da repetição de unidades
chamadas monômeros. São classificados em compostos
orgânicos ou inorgânicos de alta massa molecular (acima de
10.000g/mol, podendo chegar a 10.000.000 g/mol).
O PET é um polímero sintético de condensação, onde duas
moléculas menores diferentes se unem a partir da eliminação de
uma molécula de água, além de possuir em suas propriedades o
ponto de fusão maior que 250 graus célsius e ser insolúvel em
água.

O monômero deve possuir duplo grupo funcional se repetindo, sendo um
diálcool ou um diácido carboxílico. A polimerização por condensação para
formar o PET (C10H8O4)n envolve o ácido tereftálico (C 8 H 6 O 4 ) e o
etilenoglicol(C 2 H 4 (OH) 2 ). O ácido tereftálico ou ácido 1,4benzoldicarboxílico é um composto orgânico com a fórmula C8H6O4. É
denominado como para-dicarboxil benzeno para IUPAC. É pouco solúvel
em água e álcoois e possui massa molar de 166.13 g/mol
Etilenoglicol ou pela IUPAC conhecido como etano-1, 2-diol é um álcool
com dois grupos-OH (um diol). É um composto inodoro, incolor, tóxico.
Sua formula molecular é C2H4(OH)2

reação química do PET
Além disto, é classificado quimicamente como um polímero
termoplástico quando são analisadas suas propriedades de
solubilidade. Isso significa que, depois de moldado, o PET pode ser
remoldado, já que termoplásticos são, como dito, plásticos que não
sofrem alterações em sua estrutura química durante o aquecimento
até a sua fusão.

Para sua formação, é necessário que o PET passe por
duas etapas: A polimerização e a poli condensação. Na
polimerização ocorre a fabricação de oligômeros tereftalato
de bis (2-hidroxietileno) e na poli condensação ocorre uma
reação para formar cadeias de carbono mais longas.
O polímero faz parte do nosso cotidiano se
observarmos que é utilizado para embalar
praticamente todos os líquidos, de remédios a
bebidas, além de poder ser encontrada em outros
tipos de embalagens e em outros setores da indústria,
como o têxtil, que usa o material para a fabricação de
tecidos.

Mas como que surgiu o PET?
O material foi descoberto em 1941 pelos químicos
Rex Whinfield e James Dickson, na cidade de
Manchester, Inglaterra. Entretanto, o PET só
começou a ser utilizado no início da década de 50
pela empresa DuPont americana, para fins têxteis.
Foi apenas no início da década de 1970 que o
composto químico começou a ser utilizado na
fabricação de embalagens.
No Brasil, o PET chegou apenas em 1988, para aplicações na
indústria têxtil. Contudo, a partir de 1993, começou a ser utilizado
na fabricação de bebidas e, por conta dos baixos custos de
produção, praticidade e leveza, rapidamente tomou o lugar das
garrafas de vidro comuns na época.

O PET não é danoso ao meio-ambiente?
O PET é um dos
principais
plásticos
poluentes, se
formos observar
a quantidade de
garrafas que são
lançadas em
ambientes
inadequados,
não só em
oceanos, mas
também rios,
rodovias e até
mesmo em
locais urbanos,
podendo gerar o
entupimento de
bueiros
transmitindo
doenças para a
população.

O descarte
inadequado do
polímero
representa um
enorme perigo
para o meio
ambiente e para
a saúde humana,
já que o mesmo
não entra na
classificação de
materiais
biodegradáveis.
Por isso sua
reciclagem é de
suma
importância.

Nos oceanos, quando o plástico é ingerido por algum animal também se
torna um grave problema que pode afetar tanto o homem, que pode se
alimentar de peixes contaminados, quanto o meio ambiente, podendo
causar um desequilíbrio na cadeia alimentar. É preciso fazer uma coleta
seletiva na hora de reciclar porque assim ele será encaminhado para
uma zona especifica onde será devidamente higienizado, tornando
possível a sua reutilização.

Como é reciclado o PET?
1º) As embalagens PET
passam por um processo de
lavagem e prensagem

3º Os flocos passam por um
processo conhecido como
extrusão, onde é forçado por
uma matriz específica,
resultando em grãos;

2º)Os fardos de PET passam por
um processo de trituração,
resultando em flocos;

4º) Os grãos são transformados
em fios de poliéster ou produtos
plásticos como, por exemplo,
embalagens.

Há atualmente um consumo sustentável?
O principal consumidor do PET reciclado no
Brasil é a indústria têxtil. Na indústria, o
polímero é utilizado na fabricação de roupas,
travesseiros, mantas, edredons, bichos de
pelúcia, carpetes, tapetes e materiais
esportivos.
Das resinas são produzidas, por outras
indústrias, vassouras, cordas de varal,
caixas d’água, piscinas, tubos, e fitas
adesivas. A indústria automobilística
também utiliza estas resinas na fabricação
de revestimentos em para-choques, além
de serem utilizadas em sinalização viária de
rodovias e ferrovias, como placas,
luminosos e indicadores de direção.

Os telefones celulares e outros
produtos eletrônicos também possuem
PET reciclado em suas estruturas. Há
um projeto de utilização do PET na
construção de moradias para a
população de baixa renda. O plástico
reciclado também pode contribuir para
produzir sacolas reutilizáveis, outro
produto que ajuda na redução da
degradação do ambiente.

O PET é usado em algo mais?
De acordo com relatório do American Chemistry
Council, hoje os polímeros e seus compósitos
representam 50% do volume de um veículo leve,
porém apenas 10% de seu peso, ajudando a
tornar os carros mais leves e mais eficiente
energicamente, resultando em menores emissões
de gases do efeito estufa, diminuendo os
impactos ambientais, uma vez que retornam à
cadeia produtiva.

Como essa molécula mudou o mundo?
A molécula Politereftalato de etileno é mais comum do que pensamos, por
exemplo no dia-a-dia sempre estamos em contato com ela mesmo sem
saber, sabe onde? Sendo comercializada mundialmente em embalagens
de comidas e bebidas além de possuir propriedades na qual a permite ser
reaproveitada muitas vezes e ainda pode ser transformada em outro
objeto derivado do mesmo polímero.
Com isso foi permitido embalagens com resistência e materiais de peso
bem leve contribuindo para a transportação desse produto, e a reciclagem
permitindo um reaproveitamento amplo, algo que para muitas outras
moléculas pode ser mais custoso.
Pela ampla possibilidade de uso da PET, permitiu a redução de preços de
diversos produtos assim como uma expansão de aplicações em áreas
como a medicina, tecnologia e na indústria alimentícia.

Entrevista com os
soldados da ciência
Jovens montam primeira fábrica de vassouras de garrafa
PET do Rio de Janeiro
Jovens moradores da Rocinha, abriram a primeira fábrica de vassouras
de garrafas PET do Rio de Janeiro. O objetivo é gerar empregos na
própria comunidade e aproveitar a reciclagem para dar origem a novos
produtos. Nesta entrevista, Michelle Estevan de Macedo e Juliana
Martins Ferreira, participantes do projeto, falam sobre a iniciativa e suas
expectativas.
Mobilizadores COEP – O que o descarte incorreto de garrafas PET, entre
outros resíduos acarreta em termos de problemas ambientais, de saúde
etc. em sua comunidade?
R.: Boa parte do lixo gerado na comunidade da Rocinha se acumula nas
vias públicas. As garrafas pet, principalmente, são encontradas em
bueiros e valas, contribuindo para a proliferação de ratos e insetos
transmissores de doenças, dificultando o escoamento da água no período
de chuvas. De acordo com a Comlurb, são produzidas 120 toneladas de
lixo diariamente e parte dele é jogado em áreas de risco, dificultando a
coleta.
Mobilizadores COEP – Qual a meta inicial de produção? Onde as
vassouras serão comercializadas? Qual o diferencial destas vassouras?
R.: Com o intuito em melhorar a qualidade do produto, inicialmente iremos
fabricar 100 vassouras e as distribuiremos entre moradores e
comerciantes locais, que serão questionados sobre sua eficiência. O
grande diferencial é que a vassoura dura de 6 a 10 vezes mais que a de
piaçava.

Mobilizadores COEP – Quando e como surgiu a ideia do Estação
Rociclagem? Quais seus principais objetivos?
R.: O projeto iniciou-se na Rocinha. Cada aluno com uma ideia era
orientado por mediadores, que o ajudava a colocar no papel o
projeto, que posteriormente era enviado para avaliação de uma
banca. Nosso grupo focou o lixo e, em especial, a garrafa pet, pois
grande parte delas são descartadas em valas, provocando o
entupimento de bueiros e têm sido encontradas em grande
quantidade na Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Por isso, surgiu a ideia de reaproveitar esta matéria prima e
transformá-las em algo diferente. Quando descobrimos que
podíamos fazer vassouras o projeto foi amadurecendo e vimos a
necessidade em nomeá-lo: Estação Rociclagem, junção entre
Rocinha e Reciclagem. É um projeto socioambiental que mostra a
importância da separação do lixo.
Mobilizadores COEP – O que representa para uma comunidade
grande, como a Rocinha, um projeto como o Estação Rociclagem?
R.: Representa o inicio de uma nova visão ambiental. É uma iniciativa
pensada por jovens da comunidade, e isso mostra que os moradores
estão preocupados com o lugar em que vivem e que, de modo criativo,
criam soluções ambientais, tornando-se empreendedores
socioambientais.

THC
O Canabidiol
A angiosperma Cannabis está
presente entre nós humanos
desde 27.000 a.C, para fins
medicinais, nas curas de
doenças como por exemplo o
Parkinson, proporcionando um
alivio da “tremedeira”, que é
ativado quase instantaneamente
no paciente, após a ingestão do
canabidiol (substancia ativa da
planta com efeito terapêutico)
e/ou muitas vezes com fins
recreativos.
O outro princípio ativo, THC,
pode ser importado apenas
através de autorização judicial.
Esse contexto acaba sendo
desgostoso tanto para quem
utiliza recreativamente, mas
também para uso medicinal,
tendo em vista a batalha travada
para que seja comprovada a
necessidade e adquirida a
permissão para o uso. Em outros
países, como o Chile, por
exemplo, até o cultivo doméstico
é permitido, para o uso em
pacientes sob tratamento.

Em 2013, a revista New England
Journal of Medicine publicou o
resultado de uma pesquisa feita
com médicos de vários países,
em que 76% se declarou
favorável ao emprego das
substâncias puras da maconha
nos tratamentos de saúde.

A substância para fins medicinais
É desuma importância. Sua
utilidade é forte em doenças
convulsivas, como por exemplo,
o Parkinson.
Nas doenças convulsivas, a
atividade elétrica cerebral é
periodicamente alterada,
derivando, em algum grau, de
uma disfunção transitória do
cérebro.

Alguns ataques causam tremor
incontrolável e perda de
consciência, mas, mais
frequentemente, as pessoas
simplesmente param de se
mover ou ficam sem saber o que
está acontecendo. Exames de
sangue e eletroencefalograma
(para registrar a atividade elétrica
do cérebro) são geralmente
necessários para identificar a
causa. Se necessário,
medicamentos podem
geralmente ajudar a evitar
convulsões.

O funcionamento normal do
cérebro requer uma descarga
ordenada e coordenada dos
impulsos elétricos. Os impulsos
elétricos possibilitam a
comunicação do cérebro com a
medula espinhal, com os nervos,
com os músculos e também as
comunicações dentro do próprio
cérebro. Convulsões podem
ocorrer quando a atividade
elétrica do cérebro é
interrompida, tem como
principais causas a febre alta
(principalmente em crianças com
idade inferior a 5 anos),
epilepsia, meningite, tétano,
encefalite, HIV, traumatismo
craniano, abstinência de altos
consumidores de drogas (álcool,
por exemplo) e reação adversa
de alguns medicamentos.

Os sintomas no geral, não levam a
morte direta, mas são devastadores
aos afetados e aos que convivem
com os mesmos. Em cerca de 20%
das pessoas que apresentam um
distúrbio de convulsão, as crises são
precedidas por sensações incomuns
(chamadas de aura), tais como
cheiros ou gostos incomuns, frio na
barriga, sensação de déjà vu ou a
sensação oposta, algo parece
estranho, mesmo que seja familiar
de alguma forma (chamado jamais
vu), e sensação intensa de que uma
convulsão está prestes a acontecer.

ter outra opção de tratamento",
declarou o pesquisador principal
Orrin Devinsky, professor de
Neurologia, Neurocirurgia e
Psiquiatria no Langone Medical
Center, da Universidade de Nova
York.
"Ainda precisamos de mais
pesquisas, mas este novo teste dá
mais provas do que jamais tivemos
da efetividade do canabidiol como
medicamento para a epilepsia
resistente ao tratamento",
acrescentou. Os pesquisadores
usaram uma forma líquida
experimental do CBD, chamada
Muitos recorrem ao Canabidiol... O
Epidiolex, que não foi aprovado pela
primeiro teste clínico em grande
Administração de Alimentos e
escala de um derivado da Cannabis
Medicamentos (FDA) dos Estados
sativa, o canabidiol, mostrou ser
Unidos, órgão equivalente à Anvisa
capaz de reduzir a frequência das
no Brasil. De acordo com o estudo,
convulsões epilépticas graves em
no grupo tratado com CBD a
39%, informaram os pesquisadores.
frequência de convulsões diminuiu,
O estudo, publicado no "New
de uma média de quase 12
England Journal of Medicine", se
convulsões por mês para
concentrou em pacientes jovens com
aproximadamente seis.
síndrome de Dravet, uma forma rara
da epilepsia."O canabidiol não deve
ser visto como uma panaceia para a
epilepsia, mas para os pacientes
com formas especialmente graves
que não responderam a inúmeros
medicamentos, estes resultados dão
a esperança de que logo poderemos

A substancia no tratamento de Parkinson
A doença de Parkinson também conhecida por mal de Parkinson, é um
distúrbio que ocorre no sistema nervoso central do indivíduo. Ela causa a
degeneração e morte celular em neurônios. Principalmente os que
produzem a dopamina (neurotransmissor). Ela é comum em pessoas com
idades avançadas, acima dos 50 anos no geral. A doença de Parkinson
começa através de tremor na mão, após isso ela é desenvolvida em outras
partes do corpo, como por exemplo nos músculos que proporcionam
instabilidade, rigidez dos membros, movimentos involuntários; na cognição
ocorre amnésia, demência; no sono ocorre despertar precoce e pesadelos;
no nariz ocorre perda de olfato, ou o mesmo distorcido; no corpo ocorre
tontura, fadiga.
Essa doença ainda é muito estudada, principalmente em métodos de
tratamento. Recentemente diversas pesquisas mostram que o uso de THC
no tratamento traz muitos benefícios, a maioria é somente como um
analgésico para uma dor forte, mas são de grande esperança para os
portadores desta doença degenerativa. Em alguns casos os pacientes
preferem ter o risco de sofrer com os efeitos do THC no organismo do que
sofrer com os de Parkinson. O THC tem majoritariamente efeitos benéficos
para os sintomas motores dos pacientes. Entretanto há alguns estudos que
dizem que o THC pode ajudar na eliminação de toxinas, na respiração
celular e na metabolização de carboidratos em energia.
Além disto ainda foi encontrada como sendo responsável
por diminuir a degeneração cerebral do paciente, assim
diminuindo a ação de destruição de neurônios do
Parkinson. O THC pode vir a ser o futuro em tratamento
alternativo para doenças degenerativas, apesar de ainda
não ser muito aceito popularmente, cada vez mais
aparecem mais provas que comprovam benefícios em seu
uso medicina
Alguns benefícios são: redução
na dor, redução nos tremores,
melhor qualidade de sono,
melhoria no humor, maior
facilidade para os movimentos.

A substancia para fins recreativos
Aos que buscam para fins
recreativos… O consumo da planta
aumenta a frequência de
batimentos cardíacos, embora esse
efeito seja minimizado com o tempo
de uso entre jovens saudáveis do
ponto de vista cardiovascular. Já os
que demonstram doença cardíaca,
apresentam hipertensão arterial
sistêmica e isquemia cerebral, não
é tão extensa a possibilidade de
danos causada pelo consumo,
porém, não pode ser desprezada,
assim como o fato de que o uso
regular traz grande possibilidade de
dependência(vício).
A dependência de maconha é uma
das principais consequências do uso
constante. O risco de dependência é
de cerca de 9% entre pessoas que já
usaram a droga na vida. Esse risco
aumenta para uma a cada seis
pessoas que iniciaram o consumo na
adolescência, e para uma a cada três
pessoas que usam a droga
diariamente.

O cigarro de maconha tem efeitos
como a euforia, sonolência, perda
de noção de tempo e espaço, perda
da coordenação motora,
taquicardia, fome, sentimento de
felicidade, risos espontâneos e
vermelhidão na retina ocular.

Tetracanabidiol: A molécula
THC ou 6,6,9-trimetil- 3-pentil6H-dibenzo [b,d] piran-1- ol
(nome oficial IUPAC) THC é o
principal componente da planta
da maconha

A planta da maconha contém mais
de 400 substâncias químicas, das
quais 60 se classificam na
categoria dos canabinoides, de
acordo com o Instituto Nacional de
Saúde
Essa molécula interage com outras moléculas reconhecidas como
receptores canabinóides, presentes em animais e seres humanos.
Quando ocorre a ligação ela efetua mudanças químicas na molécula. Em
1992, o investigador israelita Rauph descobriu que o cérebro produz uma
substância com efeitos parecidos ao THC, porém, com doses muito mais
baixas. A molécula foi batizada por ele de Anandamide, não se sabe qual
é a sua finalidade no cérebro, mas sabe-se que está relacionada com o
controle da dor. Durante anos a maconha foi considerada legal, mas
atualmente, em diversos países é considerada ilegal, assim como no
Brasil. Em outros países, é apenas comercializada para ajudar a tratar
pacientes, controlando a dor. Os principais efeitos no uso da droga a
longo prazo estão na diminuição de testosterona em homens. Os efeitos
psicológicos são dos mais diversos como por exemplo: falta de atenção,
perda de noção espaço-tempo e memória.
Fórmula estrutural:
Fórmula molecular:
C 21H 30 O 2

(Imagem meramente ilustrativa)

Astro da NBA quer a liberação da maconha. E o
motivo pode não ser o que você está pensando.

No mês passado, o antigo comissário da NBA, David Stern, disse
acreditar que a NBA e outros esportes deveriam tirar a maconha da
lista de substâncias proibidas, já que vários estados nos Estados
Unidos legalizam o uso recreativo e medicinal da erva.
O pivô do Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns apoiou a ideia
de Stern e explicou a sua razão para isso, em entrevista à ESPN.
“Eu concordo com David Stern sobre a maconha. Você não precisa
fumar, mas poderia usar para fins medicinais para fazer muitas
pessoas melhor. Isso é algo que Adam Silver tem que fazer, é algo
que foge do meu controle, mas talvez seria bom legalizar”, disse
Towns. “Não legalizar totalmente para as pessoas virarem chaminés,
mas como um fator beneficente de um atleta, de uma pessoa vivendo
diariamente”, completou.
Perguntado se a legalização da maconha é discutida entre os
jogadores, Towns respondeu: “Sim. Mas eu olho para minha
experiência. Eu nunca fumei, nunca peguei na mão, mas eu lido com
crianças autistas nas escolas em Nova Jérsei. Minha namorada tem
um sobrinho autista. E você percebe que a maconha usada de forma
medicinal faz bem para ele. Nós não somos super-humanos. Alguns
têm condição de usar maconha medicinal no nosso dia a dia”.
Towns vem de uma família de médicos e admitiu que se não fosse
jogador de basquete gostaria de ser da área da saúde, já que pesquisa
sobre o assunto até no seu tempo livre.

E você? Apoia a legalizacao da maconha
para uso medicinal?

Ou apoia somente para uso recreativo?

