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Introdução.  A a cannabis sativa (maconha) é utilizada há séculos para fins recreativos e
medicinais e amplamente consumida, nenhuma droga de abuso provoca mais controvérsia
do que  esta.  A sua  prevalência  de  uso  fica  somente  atrás  do  consumo de álcool  e  de
cigarros, constituindo-se assim, a droga ilícita mais utilizada no mundo [1]. A Psicose é um
quadro  psicopatológico  caraterizado por  alteração dos  dados  imediatos  da  consciência,
perda  de  contato  com  a  realidade  e  comprometimento  do  “insight”  relativo  ao
comportamento  bizarro  ou  estranho  que  o  indivíduo  apresenta.  Embora  ainda  incerto,
diversos  estudos  relacionam  o  desenvolvimento  de  surto  psicótico  após  o  uso  de
substâncias psicoativas, até mesmo o desencadeamento do primeiro surto em um  quadro
de Esquizofrenia [2]. O presente relato visa discutir o risco de ocorrência de psicose após o
uso de Cannabis Sativa em pacientes predispostos, bem como, os demais riscos potenciais
decorrentes do uso desta substância.
 
Relato de caso.  Paciente masculino, 27anos, solteiro, em beneficio há 8 anos, chega ao
Pronto Socorro do Hospital Bruno Born após quinto surto psicótico, em uso de risperidona
4mg/dia,  administrada nas  refeições,  uma vez que o mesmo não aceitava o tratamento
proposto,  achava  que  sua  família  "queria  intoxicá-lo  com  as  medicações".  Em
acompanhamento com CAPS Adulto, de forma irregular, desde os 19 anos. Apresentou o
primeiro surto psicótico aos 17 anos, após ter feito uso de maconha por quase 1 mês, com
alteração de sensopercepção (alucinações auditivas complexas), heteroagressão e delírio
paranóide.  Desde  então,  manteve  uso  intermitente  da  substância  psicoativa.  Na  atual
internação, foi realizada desintoxicação pela maconha e optado por iniciar Paliperidona
Sustenna devido à resistência do paciente pelos efeitos colaterais dos antipsicoticos típicos
e a necessidade de realizar medicação de depósito. O paciente recebeu alta estável, com
diminuição  dos  delírios  paranoides,  sem  alteração  de  sensopercepção,  aceitando
tratamento. Segue em acompanhamento no ambulatório de egressos e no CAPS Adulto,
regularmente.

Discussão. A discussão em torno do uso recreacional de Cannabis e sua legalização vem
sendo amplamente discutido. Diversos países legalizaram a produção, comercialização e
uso da substância,  com base em argumentações relativas  em torno da saúde pública e
combate ao tráfico.  Apesar de ser  necessário levar  em conta esses aspestos,  os  efeitos
danosos  da  maconha  à  saúde  mental  são  evidentes  em  casos  como  o  aqui  relatado.
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Recentemente,  foi encontrada uma relação entre o consumo de cannabis em indivíduos
jovens e a incidência de sintomas psicóticos ou sintomas preditivos em indivíduos com
elevado  risco  de  desenvolverem  psicoses  [3].  Alguns  dos  sintomas  apresentados  são:
euforia, loquacidade, perda de juízo crítico, sintomas negativos, perturbações amnésicas e
psicose  [2,4].  Estudos  confirmam  uma  maior  prevalência  de  sintomas  positivos  e
perturbações esquizofreniformes nos consumidores de cannabis entre os 15 e os 18 anos de
idade,  sendo  que  essa  prevalência  aumenta  significattivamente  nos  casos  em  que  o
consumo iniciou-se entes dos 15 anos de idade  [5]. Desta forma, observa-se uma relação
entre o consumo de canabinóides e o aparecimento de sintomas e perturbações psicóticas,
corroborando o fato de que a prevenção do consumo de canabinóides evitaria um número
importante de novos casos e o agravamento de perturbações psicóticas. 
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