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Nos últimos anos, tem-se assistido a uma evidência crescente do 
papel da neuroinflamação nas doenças psiquiátricas, com uma ine-
rente evolução conceptual da relação entre doença psiquiátrica e 
doença sistémica. De facto, se, por um lado, indivíduos com doenças 
psiquiátricas apresentam alterações compatíveis com neuroinflama-
ção e padrões de ativação imunitária, por outro, as disfunções do sis-
tema imunitário que levam à inflamação em órgãos-alvo desempe-
nham um papel no desenvolvimento de psicopatologia. Sabe-se até 
que sintomas depressivos-like são um marcador independente de 
doença autoinflamatória. Assim, a associação entre doenças psiquiá-
tricas, especialmente perturbações por uso de substâncias, e doenças 
autoimunes tem sido objeto de estudo pela psiquiatria.

O uso de substâncias psicoativas pelo Homem remonta à Antigui-
dade, exercendo determinadas funções sociais e individuais, que se 
foram alterando ao longo do tempo. 

As doenças autoimunes caracterizam-se por uma alteração no fun-
cionamento do sistema imunitário que se traduz na produção de anti-
corpos contra antígenos do próprio organismo. 

Existe de facto uma associação entre a utilização de substâncias 
psicoativas e doenças autoimunes e que acaba por ter duas vertentes. 
Por um lado, o consumo deste tipo de substâncias poderá constituir 
um fator causal/predisponente/desencadeante/exacerbador para 
doenças autoimunes. Por outro, o seu consumo poderá ter como pro-
pósito o alívio de alguns dos sintomas destas patologias. 

São vários os casos descritos na literatura que descrevem o uso de 
substâncias psicoativas como causa para o desenvolvimento ou agra-

vamento de determinadas doenças de natureza autoimune, algumas 
das quais são mencionadas de seguida.

MÉTODOS
Foi realizada uma revisão não sistemática da literatura sobre os 

possíveis mecanismos que poderão estar na origem da associação 
entre o consumo de substâncias psicoativas e as doenças autoimu-
nes.

CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS COMO CAUSA

Pênfigo Vulgar
O Pênfigo Vulgar trata-se de uma doença de natureza autoimune, 

rara, potencialmente fatal, que se caracteriza por lesões bolhosas in-
tradérmicas e extensas erosões na pele e mucosas. As suas manifes-
tações podem ser induzidas ou exacerbadas pelo consumo de subs-
tâncias psicoativas, estando descritos casos em indivíduos com con-
sumo de cocaína inalada. Um estudo relata que cerca de 70% destes 
doentes tinham anticorpos circulantes dirigidos contra estruturas pro-
teicas, anti-Dsg3 (anti-desmogleína 3) e/ou anti-Dsg1 (anti-desmogleí-
na 1). Em outros casos não se verificou a deposição de IgG, IgA, IgM, 
C3 e fibrinogénio e, portanto, nessas situações o diagnóstico conside-
rado não foi Pênfigo Vulgar, uma vez que não seria de natureza au-
toimune, mas sim “doença bolhosa relacionada com a cocaína”. Nes-
tes casos relatados em vários estudos, a associação entre o consumo 
de substâncias e as lesões cutâneas foi confirmada pela rápida me-
lhoria após a descontinuação dos consumos, bem como pelas recaí-
das graves que se verificaram após a retoma dos mesmos, apesar de 
se manter terapêutica sistémica.

Psoríase
A Psoríase é uma doença inflamatória crónica, relativamente co-

mum, que também envolve mecanismos autoimunes cuja manifesta-
ção mais comum são pápulas ou placas eritematosas bem delimita-
das, recobertas por escamas prateadas. Pode estar associada a vá-
rias patologias sistémicas, nomeadamente diabetes, trauma, doenças 
infeciosas, alguns fármacos, maiores níveis de stress, tabagismo e 
consumo de álcool. Também na Psoríase se verifica um agravamento 
das lesões cutâneas com o aumento dos consumos, particularmente 
de álcool. Um estudo conduzido nos EUA, entre 2009 e 2014, concluiu 
que doentes com diagnóstico de Psoríase têm uma probabilidade sig-
nificativamente superior de consumir cocaína, heroína e canábis, de 
forma regular, comparativamente aos participantes sem Psoríase. 

Neuromielite Ótica
A Neuromielite Ótica, anteriormente considerada uma variante da 

Esclerose Múltipla, é atualmente uma entidade distinta, com manifes-
tações que poderão ser dramáticas. Trata-se de uma doença desmieli-
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nizante que afeta predominantemente os olhos e a coluna vertebral, 
mas pode afetar outras estruturas no Sistema Nervoso Central que 
contenham aquaporina 4 (AQP4), que constitui o principal alvo desta 
doença. Assim, os astrócitos são danificados pela inflamação media-
da pela autoimunidade, bem como pela desmielinização. As suas prin-
cipais manifestações incluem perda de visão, espasmos musculares, 
paraparésia, tetraparésia e incontinência. Vários estudos têm sugeri-
do a existência de uma relação entre o consumo de cocaína e a auto-
fagia dos astrócitos e neuroinflamação. Para além disso, verificou-se 
que a cocaína provoca uma sobre-expressão da AQP4 (o principal alvo 
do sistema imunitário nesta doença) nos astrócitos de modelos ani-
mais. Verificou-se também que os efeitos da cocaína na locomoção, 
adição e na neurogénese no hipocampo estão atenuados em modelos 
de ratos onde foi “desativada” a AQP4. A cocaína pode depois atraves-
sar a barreira hematoencefálica por meio de efeitos na permeabilida-
de vascular mediada pelo fator de crescimento derivado de plaquetas 
(PDGF). Um dos estudos sobre este tema, datado de 2018, coloca en-
tão a hipótese da exposição à cocaína ser um trigger para o desenvol-
vimento de Neuromielite Ótica. Poderá ser meramente circunstancial 
ou então colocam a hipótese de a cocaína induzir rutura da barreira 
hematoencefálica e estender os seus efeitos aos astrócitos, levando 
ao seu dano. Isto poderá depois resultar em sensibilização imunológi-
ca e gerar anticorpos anti-AQP4 em indivíduos suscetíveis 

Os efeitos lesivos da cocaína sobre a barreira hematoencefálica es-
tão bem estabelecidos. É também conhecido que a cocaína, como já 
referido, induz autofagia nos astrócitos, resultando, em última instân-
cia, na sua lesão. Poderá também aumentar a expressão da AQP4 e 
da proteína glial fibrilar ácida (GFAP) nos astrócitos. Acresce ainda 
que a cocaína pode induzir um estado pró-inflamatório, incluindo li-
bertação de citocinas. Tudo isto – o dano nos astrócitos e a libertação 
de citocinas – pode desencadear uma resposta imunitária humoral e a 
sensibilização de células B, que culminam na produção de anticorpos 
anti-AQP4. Mas são ainda necessárias pesquisas adicionais e estu-
dos de maior escala para um melhor entendimento desta relação.

Mielopatia/Mielite Aguda
Ainda no espectro da patologia anterior, existe outra entidade, a 

Mielopatia/Mielite Aguda que se encontra relacionada com o consu-
mo de heroína (e também de cocaína, embora em menor escala). É 
uma relação que se encontra descrita desde há várias décadas, sendo 
que o primeiro caso foi reportado em 1968. Consiste num processo in-
flamatório, de início súbito, com lesão da medula, com predileção pe-
los segmentos cervicais. É uma complicação rara, porém potencial-
mente devastadora, com lesão medular que poderá ser permanente. 
Caracteriza-se por disfunção neurológica aguda, nomeadamente défi-
ces motores e de sensibilidade, disfunção autonómica (alterações uri-
nárias, GI, na temperatura corporal, crises hipertensivas). É mais co-
mummente reportada em indivíduos após uma única exposição a he-

roína endovenosa após um período sem consumos, o que é congruen-
te com a hipótese dessa lesão medular ser imunomediada, ou seja, o 
resultado de uma reação de hipersensibilidade. Contudo a sua fisiopa-
tologia é ainda é pouco clara. Outra teoria prevalente é a de se tratar 
de um processo vascular – principalmente nos casos em que ocorre 
simultaneamente o consumo de cocaína que pode levar a vasoespas-
mo ou cardioembolismo que, por sua vez, pode resultar em enfarte 
medular. Não se pode excluir a presença de toxicidade direta do Siste-
ma Nervoso Central e a presença de adulterantes que possam tam-
bém contribuir para estas entidades clínicas. São necessários mais 
estudos para se estabelecer uma relação causal mais consistente e 
para melhorarmos o nosso entendimento desta rara complicação neu-
rológica. Ainda assim, será importante considerarmos como diagnós-
tico diferencial o consumo de substâncias psicoativas, em adultos jo-
vens com quadros neurológicos agudos, sem aparentes fatores de ris-
co para doenças do Sistema Nervoso Central.

Vasculite do Sistema Nervoso Central induzida por drogas 
A Vasculite do Sistema Nervoso Central induzida por drogas é uma 

entidade rara, porém bem reconhecida. São várias as substâncias psi-
coativas que podem estar implicadas na sua origem, nomeadamente 
cocaína, anfetaminas ou canábis. No que respeita à cocaína, pensa-se 
que esta substância tenha a capacidade de induzir a expressão de al-
gumas moléculas presentes em células dos vasos, bem como a pro-
dução de citocinas, efeitos na permeabilidade endotelial, acabando 
por poder conduzir à disrupção da barreira hematoencefálica. No 
caso das anfetaminas, o seu efeito de toxicidade no Sistema Nervoso 
Central está relacionado com a formação de radicais livres, indução 
de fenómenos inflamatórios e indução de apoptose de algumas célu-
las, mas é ainda mais raro do que com a cocaína. No geral, as subs-
tâncias psicoativas podem acarretar complicações graves ao nível da 
circulação cerebral, nomeadamente vasculopatia secundária, hemor-
ragia e formação de aneurismas, principalmente quando a via de ad-
ministração é parentérica.

Vasculites, Vasculite Associada a ANCA
No universo das Vasculites destaca-se a Vasculite Associada a an-

ticorpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA). Habitualmente, esta 
condição clínica caracteriza-se por um rash cutâneo, que é uma forma 
incomum de púrpura – a púrpura retiforme –, por vezes necrotizante e, 
eventualmente, associada a situações de maior gravidade com leuco-
penias marcadas. Neste caso em específico, o consumo de cocaína 
adulterada com levamisole tem sido associado a esta entidade. O le-
vamisol é um fármaco anti-helmíntico comummente utilizado no trata-
mento de infeções parasitárias, virais e bacterianas. Isto é especial-
mente impactante nos Estados Unidos da América, onde mais de 70% 
da cocaína está contaminada com levamisol, pelo facto de isso permi-
tir uma redução dos custos e, em simultâneo, uma exacerbação dos 
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efeitos da cocaína. Contudo, por outro lado, poderá ele próprio esti-
mular a produção de anticorpos. Para além disso, o uso persistente de 
cocaína no contexto de uma já existente vasculite sistémica oculta, 
pode precipitar sintomatologia grave e potencialmente fatal, nomea-
damente hemorragia intraperitoneal espontânea.

Síndrome de Susac
Por último, refere-se o Síndrome de Susac. Trata-se de uma doença 

de etiologia autoimune, rara, que afeta os microvasos do Sistema Ner-
voso Central, da retina e do ouvido interno, sob a forma de oclusões 
desses microvasos. Assume-se que existam autoanticorpos contra 
determinados antigénios presentes nos microvasos dessas estrutu-
ras. Mas apesar de ser considerada de natureza autoimune, permane-
ce desconhecido o antigénio específico desta síndrome e, portanto, 
não se conhecem autoanticorpos específicos. Estas oclusões resul-
tam em alterações no Sistema Nervoso Central que podem manifes-
tar-se sob a forma de sintomas psiquiátricos, sendo que 75% destes 
doentes apresentam sinais de encefalopatia, incluindo delirium, alte-
rações de comportamento, sintomas psicóticos e perturbações do hu-
mor. Uma publicação de 2017 relata um caso clínico de um jovem 
com dependência de cannabis e abuso de psicoestimulantes, que de-
senvolveu um quadro psicótico por uma inflamação de vasos do Sis-
tema Nervoso Central. O que permanece desconhecido é se o consu-
mo de substâncias psicoativas poderá ter precipitado o aparecimento 
da Síndrome de Susac ou se poderá ter desempenhado um papel inte-
rativo entre a doença e o início do quadro psicótico. Não só este arti-
go, mas vários destacam o facto de existirem cada vez mais evidên-
cias que associam doenças autoimunes com perturbações psicóti-
cas, sugerindo que alguns dos anticorpos ou citocinas gerados po-
dem ser direcionados a áreas que são críticas para o desenvolvimento 
de quadros psicóticos. Com este artigo, os autores também preten-
dem alertar para a existência desta entidade, que deverá ser tida em 
consideração no diagnóstico diferencial de quadros psicóticos.

CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS COMO TRATAMENTO 

SINTOMÁTICO
No outro prato da balança surge o consumo de substâncias como 

tentativa de aliviar alguma da sintomatologia das doenças autoimu-
nes. E, neste caso, a substância mais relevante é a canábis. 

A canábis contém mais de 500 compostos químicos, divididos em 
10 subclasses – onde se destacam o THC (tetrahidrocanabinol) e o 
CBD (canabidiol) – e tem sido utilizada em inúmeras situações clíni-

cas, nomeadamente nas doenças autoimunes. Relativamente aos 
seus efeitos adversos, são mais prováveis quanto maior for a veloci-
dade com que o THC atinge o cérebro. Esses efeitos são geralmente 
ligeiros, dose-dependentes e agudos, destacando-se sonolência, ton-
turas, mucosas secas, vertigens, náuseas, visão turva, taquicardia, al-
terações GI (diarreia, anorexia, dispepsia) e espasmos musculares. 
Pelo facto de as evidências da sua eficácia serem ainda escassas, na-
turalmente serão necessárias investigações adicionais acerca da sua 
eventual segurança e eficácia.

Como forma de enquadrar a sua influência nas doenças autoimu-
nes, é importante mencionar o sistema endocanabinoide, particular-
mente os recetores canabinóides 1 e 2 (CB1 e CB2). Os recetores CB2 
são frequentemente chamados periféricos, não só porque são encon-
trados maioritariamente no sistema imunitário, mas também porque a 
sua ativação é amplamente desprovida de efeitos psicotrópicos. Es-
tão também presentes nas células da glia, condrócitos, osteócitos e 
fibroblastos – todas elas células com um papel relevante na inflama-
ção que está presente nas doenças autoimunes. A ligação da canábis 
aos recetores canabinóides acarreta assim vários efeitos no sistema 
imunitário, diminuindo a ativação e migração das células imunitárias, 
através da inibição da mobilização das células imunitárias, da indução 
da apoptose e da supressão da transcrição de fatores e da inibição da 
libertação de citocinas. De notar que as células B são as células do 
sistema imunitário que expressam mais recetores canabinóides e, 
portanto, a ativação desses recetores pode diminuir a produção de an-
ticorpos. Há também um impacto na linhagem de linfócitos T, com di-
minuição da infiltração e proliferação de células T. Para além disso, 
atuam diretamente sob a produção e a libertação de algumas citoci-
nas pró-inflamatórias, levando à sua diminuição, nomeadamente a IL-
6, IL-17, IL-2, IL-8 e TNF-alfa, e ainda a indução de algumas citocinas 
anti-inflamatórias.

CONCLUSÃO
A associação entre doenças psiquiátricas, particularmente pertur-

bações por uso de substâncias, e doenças autoimunes e os mecanis-
mos fisiopatológicos subjacentes tem sido objeto de estudo no cam-
po da psiquiatria. Por um lado, o consumo de substâncias psicoativas 
pode constituir um fator causal/predisponente/desencadeante/exa-
cerbador de doenças autoimunes. Por outro lado, a sua utilização 
pode ter como objetivo aliviar alguns dos sintomas dessas patologias.

Sendo temas que, apesar de pertinentes, ainda carecem de evidências, 
será necessário manter a investigação nessa área, com mais estudos e 
de maior escala, de forma a melhorar e aprofundar os conhecimentos  
científicos acerca desta associação, bem como no sentido de apurar a 
segurança e eficácia da utilização destas substâncias, onde se salienta a 
canábis, no tratamento sintomático destas patologias.


