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Porque cada uno de nosotros es diferente, es como navegar en 
un laberinto, perdiendo el camino y volviéndolo a encontrar, 
creando nuestro propio mapa a medida que avanzamos.



CONSUM DE ALCOHOL 



Ansietat / alcohol i cànnabis

“Es muy común que la gente gestione el estrés o la ansiedad con alcohol”, “porque el alcohol es un sedante. 

Los efectos iniciales que tenemos cuando empezamos a emborracharnos pronto son superados por una gran sensación 
de sueño”
Las personas que experimentan ansiedad suelen tener la sensación de que el cerebro les funciona con un exceso de 
revoluciones y tienen dificultades para ralentizar sus pensamientos.

“El alcohol les desacelera el cerebro, por lo que las personas afectadas por el alcohol no piensan tan rápido. Es un 
modo de medicar la ansiedad, pero no es una buen modo
“Lo único que hace es enmascarar los síntomas mientras el alcohol está en nuestro sistema. Cuanto más alcohol 
bebemos, más nos acostumbramos a él, por lo que necesitamos mayores cantidades para los mismos efectos, lo cual 
provoca daños a más largo plazo”.
Las personas que experimenten ansiedad minimicen su ingesta de alcohol y visiten a un profesional sanitario para que 
les ayude a gestionar su problema.

http://muysaludable.sanitas.es/salud/efectos-sintomas-del-estres-cuerpo/
http://muysaludable.sanitas.es/salud/como-afecta-la-falta-de-sueno-a-tu-salud/


• Esquizofrènia: Millora del l’humor, les seves relacions socials i els símptomes negatius de la 
malaltia. 

• Es pot utilitzar el alcohol amb l’objectiu de controlar els símptomes, com les al·lucinacions, 
encara que poden haver persones que els i pot provocar tot el contrari. 

• Esquizofrènia paranoide  i al·lucinacions: addicció més associada que en els demés casos 
també amb diagnòstics de esquizofrènia. 

El pronòstic: 

tenen més risc de patir altres malalties mediques.   

si es consumeix alcohol els antipsicotics perden eficacia i es necesita una dosis més alta. 



PSICOESTIMULANTS 
:AMFETAMINES I 

COCAÏNA/ESQUIZOFRENIA/
DEPRESSIÓ 





CONSUM DE CÀNNABIS 



• Amb el consum de cànnabis es produeix un augment de simptomatologia psicòtica.

• Son més intensos els dèficits induïts per la substància en les funcions cognitives, 
l’aprenentatge, la memòria, la vigilància 

• Increment el risc de símptomes psicòtics amb persones que han consumit cànnabis 

• El seu consum encara que sigui puntual pot produir símptomes psicòtics i també trastorns 
afectius a llarg plaç.

• Les persones que tenien un consum de cànnabis més elevat també poden presentar un 
major risc de depressió.  



El enmascaramiento de los síntomas presenta un problema muy complejo para el clínico, pudiendo 
confundir el diagnóstico, y la utilización simultánea de drogas y alcohol enmascara muchas veces el 
cuadro clínico dificultando el diagnóstico





Síndrome de abstinència 

Depressió, ansietat
Insomni o hipersòmnia
Alteració del caràcter
Irritabilitat, cansament, agitació
Conductes paranoiques, agressivitat
Trastorns psiquiàtrics 


