
A legalização e a comercialização do uso de cannabis aumentarão a incidência e a 

prevalência de psicose? 

Este artigo trata de trazer à luz os acontecimentos relativos à tendência de comércio 

mundial da maconha e as consequências desta droga para desencadear psicose, 

comprometendo a saúde. Os autores, Murray e Hall, ao descrever esta questão se 

utilizam de diversos estudos científicos ao longo do texto para embasar seus 

argumentos.  

Eles apontam que a potência da substância tetra-hidrocanabinol responsável pelo 

prazer de usuários de maconha, aumentou de cerca 3% para uma média de 10% a 15% 

na Europa e na América do Norte. No Colorado, a potência aumentou mais de 70% 

com teor de tetra-hidrocanabinol em fragmentos de Shatter (extrato de cannabis 

sólido) e cera (extrato de cannabis macio e semelhante ao mel). 

Na sequência, informam que em 1990 o risco de usar maconha foi de 9% e que 

atualmente este risco está próximo de 30%. Outra preocupação se deve ao risco 

aumentado de depressão e suicídio ao usar maconha. Entretanto, o risco maior ainda é 

o de desencadear psicose. Diversos críticos apresentaram hipóteses causais neste fato, 

mas uma a uma suas pressuposições foram refutadas. Outras hipóteses foram 

sugeridas no sentido de que pacientes poderiam usar maconha para aliviar sintomas 

da psicose, ou mesmo, aliviar ansiedade, mas também nestes casos dados 

experimentais não coadunaram com tais pressupostos. E ressaltam que há forte 

associação entre o uso diário de maconha de alta potência e a subsequente psicose. 

Da mesma forma ocorreu com a indústria do tabaco que inicialmente levava a 

considerar que o tabaco era um produto inofensivo, a indústria da cannabis, nega os 

problemas relativos à psicose.  Inclusive trazendo em primeiro plano a receita 

tributária e o “uso médico” de cannabis. A indústria do tabaco, em seu início, chegou a 

realizar campanha habilidosa voltada a convencer muitos psiquiatras de que fumar 

poderia neutralizar o comprometimento cognitivo da esquizofrenia. Entretanto, a 

incidência de esquizofrenia dobrou no período de 1965-1999 devido ao uso de 

maconha. A incidência de psicose induzida por maconha dobrou na Dinamarca entre 

2006 e 2016. E a taxa de hospitalização por transtorno psicótico aumentou em 29 



vezes em Portugal nos 15 anos após a descriminalização. Por fim, citam o surgimento 

de 30% e 50% de novos casos de psicose em Londres e Amsterdã. Estes casos seriam 

evitados se não fumassem maconha.  

Na atual conjuntura, segundo os autores, parece provável que a atual comercialização 

de maconha recreativa na América do Norte seja seguida em poucos anos por um 

aumento na incidência de novos casos de psicose e na prevalência de pessoas com 

psicoses mais crônicas. 
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