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COMORBIDADES

➤ Comorbidade = Associação de um outro diagnóstico 

➤ Conceito mais recente de Patologia Dual sugere que a concomitância entre 
um transtorno mental e a dependência química seria parte de um mesmo 
processo, mais amplo portanto, de adoecimento mental 

➤ Na prática maior parte dos especialistas já tratavam as Comorbidades como 
Patologias Duais 

➤ Sucesso no tratamento aumenta quando corretamente identificada e tratada



COMORBIDADES
➤ Dados   do  Epidemiologic  Catchment  Area  (ECA)  Study   apontaram  que  cerca  de  metade  dos 

indivíduos   dependentes  de  álcool  e  outras  substâncias  possuíam  um   diagnóstico  psiquiátrico 
adicional, sendo 26% Transtornos do Humor, 28% Transtorno de Ansiedade e 18% Transtornos de 
Personalidade Anti-Social (Regier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S., Locke, B. Z., Keith, S. J., Judd, L. L., Goodwin, 
F.K. (1990). Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse: results from the Epidemiologic Catchment 
Area (ECA) Study. JAMA, 264(19), 2511-2518.)

➤ Entre jovens usuários de álcool e drogas ~60% dos indivíduos apresentavam uma comorbidade, sendo 
o transtorno de conduta e o transtorno desafiador opositor os mais comuns, seguidos pelo transtorno 
depressivo  (Armstrong.  T.  D.,  &  Costello,  EJ.  (2002).  Comunitty  studies  on  adolescent  substance  use,  abuse,  or 
dependence and psychiatric comorbidity. Journal Consult Clinical Psychology, 70, 1224-39). 

➤ 50-67% dos alcoolistas e 80% dos dependentes de drogas possuem sintomas de transtorno do pânico, 
transtornos  fóbicos  ou  transtorno  de  ansiedade  generalizada  (Edwards,  G.,  Marshall,  J.,  & Cook,  C.    O 
tratamento do alcoolismo. 1999)



COMORBIDADES
➤ Pacientes  com  comorbidade  psiquiátrica,  principalmente  aqueles  com  transtornos  psiquiátricos 

graves,  apresentam maiores  taxas  de  suicídio,  agressividade,  detenção  por  atos  ilegais,  recaídas, 
internações, mais gastos com tratamento, falta de moradia, maior período de hospitalização e utilizam 
mais os serviços de saúde (Alves, H., Kessler, F., & Ratto, L. R. C. (2004). Comorbidade: usos de álcool e outros 
transtornos psiquiátricos. Revista Brasileira de Psiquiatria, 26, 51-53, São Paulo)

➤ Associação entre problemas mentais e drogadição foi encontrada em até 90% dos suicídios ocorridos 
na Europa e EUA (Moscicki,  EH. Epidemiology of suicidal behavior.  Suicide and Life- Threatening Behavior,  25, 
25-35, 1995)

➤ Diagnóstico de certeza depende da completa desintoxicação - com resolução da abstinência 

➤ A diferenciação da PSICOSE INDUZIDA POR SPA de um Transtorno Psicótico (p.ex. Esquizofrenia) 
depende da persistência de sintomas psicóticos após a desintoxicação



COMORBIDADES

➤ Transtornos Psicóticos (Esquizofrenia, Psicose Induzida)

➤ Transtornos do Humor (Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno Depressivo)

➤ Transtornos Ansiosos (Ansiedade Generalizada, Pânico, Fobia Social)

➤ Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade

➤ Transtornos de Personalidade



Psicose

Perda do contato com a realidade 

Neurose x Psicose 
Ernst von Feuchtersleben (1845)



Espectro Psicótico

Indivíduo Normal 

Transtorno de Personalidade Paranóide 

Transtorno Delirante 

Parafrenia 

Esquizofrenia Paranóide 

Esquizofrenia Hebefrênica
(Munro 1997)



Esquizofrenia
! do grego σχιζοφρενία; σχίζειν (esquizo) "dividir" e 
φρήν, "phren", "phrenés", parte do corpo identificada 
por fazer a ligação entre o corpo e a alma 

! Huang-di Nei-jing (Clássico do Imperador Amarelo) 
2550aC/700aC “dian kuang” 

! Ayurveda 1400aC “estados demoníacos” 

! Sorano 93-108 recusa a urinar por medo de 
provocar dilúvio



Esquizofrenia 
Critérios Diagnósticos pelo DSM-V

A. Dois (ou mais) dos seguintes, cada qual presente por uma porção significativa de tempo 
durante o período de 1 mês:  

(1) delírios  
(2) alucinações  
(3) discurso desorganizado  
(4) comportamento amplamente desorganizado ou catatônico  
(5) sintomas negativos, isto é, embotamento afetivo, alogia ou avolição  

(Apenas um sintoma do Critério A é necessário se os delírios são bizarros ou as 
alucinações consistem de vozes que comentam o comportamento ou os pensamentos da 
pessoa, ou duas ou mais vozes conversando entre si.)

B. Disfunção social/ocupacional

C. Duração: Sinais contínuos da perturbação persistem por pelo menos 6 meses e pelo menos 
1 mês de sintomas critério A 



Psicose

Perda do contato com a realidade 

x 

Forma diferente de construção da realidade?



Cuidado!

“A experiência religiosa permanece o que ela é, quer a viva 
um santo, ou um doente mental, ou alguém que seja 
ambas as coisas” (Karl Jaspers, 1911) 



Cuidado!

Alucinações = Psicose? 

1894 Sidgewick – alucinações auditivas 2% da população nl 

Alucinações auditivas em 2,3 – 4% da população geral, destes 
 somente 16–30% com algum transtorno psiquiátrico    (Romme 

1989)



Hipótese Dopaminérgica 

Sintomas Positivos 

Hiperfunção Dopaminérgica na 
Via Mesolímbica 

Sintomas Negativos 

Hipofunção Dopaminérgica na 
Via Mesocortical 



Surtos Psicóticos Induzidos
➤ Psicose Induzida por SPA - em geral remite após a desintoxicação 

➤ Indica vulnerabilidade individual, implicando em risco de recidivas em 
casos de recaída 

➤ Praticamente todas as SPA podem desencadear surtos psicóticos 

➤ Se os sintomas persistem por >30 dias o diagnóstico deve ser 
revisto 

➤ Não deve ser tratada em CT - a perda do contato com a realidade 
tira a capacidade de discernimento do paciente, que não pode 
aceitar voluntariamente o tratamento



TRANSTORNOS DO HUMOR

➤ Transtorno Depressivo

➤ Transtorno Afetivo Bipolar



Episódio Depressivo
A. Cinco (ou mais)  dos  seguintes  sintomas estiveram presentes  durante  o  mesmo período de  duas 
semanas  e  representam uma  mudança  em relação  ao  funcionamento  anterior;  pelo  menos  um dos 
sintomas é (1) ou (2):

1. Humor deprimido (Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável.) 
2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer

3. Alteração significativa de peso e/ou apetite

4. Insônia ou hipersonia

5. Agitação ou retardo psicomotor

6. Fadiga ou perda de energia

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que podem ser delirantes)

8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão

9. Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideação suicida recorrente

B.  Os sintomas causam sofrimento clinicamente  significativo ou prejuízo no funcionamento social, 
profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.



Episódio Maníaco
A. Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento anormal e persistente da 

atividade dirigida a objetivos ou da energia, com duração mínima de uma semana e presente na maior parte do dia, quase todos 
os dias (ou qualquer duração, se a hospitalização se fizer necessária).  

B. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, três (ou mais) dos seguintes sintomas (quatro se 
o humor é  apenas irritável)  estão presentes  em grau significativo e  representam uma mudança notável  do comportamento 
habitual: 

1. Autoestima inflada ou grandiosidade. 

2. Redução da necessidade de sono (p. ex., sente-se descansado com apenas três horas de sono) 

3. Mais loquaz que o habitual ou pressão para continuar falando. 

4. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. 

5. Distratibilidade

6. Aumento da atividade (seja socialmente, no trabalho ou escola, seja sexualmente) ou agitação psicomotora

7. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas (p. ex.,  envolvimento em 
surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos)

C. A perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional 
ou para necessitar de hospitalização a fim de prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas, ou existem características psicóticas.



Episódio Hipomaníaco
A. Duração menor (>4 dias)

B. Mesmos sintomas

C. O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do indivíduo 
quando assintomático. 

D. A perturbação do humor e a mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. 

E. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou 
profissional ou para necessitar de hospitalização.

 



TRANSTORNOS DO HUMOR



TRANSTORNOS DO HUMOR



Transtornos de Humor x CT?

Não poderão ser tratados em CT portadores de:

- Transtornos de Humor descompensados

- Depressão ou Fase Mista com risco de suicídio

- Fase de Mania (com ou sem sintomas psicóticos)

Poderão ser tratados em CT portadores de:

- Transtornos de Humor compensados

- Depressões Leves ou Hipomania desde que tenham crítica da doença e desde que a CT 
tenha alguma retaguarda psiquiátrica



Transtornos de Humor x DQ
➤ Transtorno Afetivo Bipolar

➤ Altamente sensível aos estimulantes, risco de viradas maniformes
➤ Alcoolistas relatam sensação de estabilização do humor (efeito GABAérgico)
➤ Usuários de Cannabis relatam tanto melhora quanto piora do quadro  (THC x CBD)

➤ Transtorno Depressivo
➤ Alívio fugaz com os estimulantes, porém com rebote pós-uso mais intenso
➤ Indivíduos  predispostos  (depressivos  recorrentes)  podem  precipitar  um  novo 

episódio após uso mais intenso
➤ Alívio da angústia com ingesta alcoólica e de benzodiazepínicos



Transtornos Ansiosos
➤ Transtornos Ansiosos

➤ Transtorno de Ansiedade Generalizada
➤ Transtorno do Pânico
➤ Agorafobia
➤ Fobia Social

➤ Relação SPA
➤ Alívio Momentâneo de Sintomas - Álcool, Benzodiazepínicos, Cannabis (CBD)
➤ Pioram os Sintomas - Psicoestimulantes, Cannabis (THC)



Transtorno de Ansiedade Generalizada
A. Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na maioria dos dias por 

pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades (tais como desempenho escolar ou 
profissional). 

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. 

C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos seguintes seis sintomas  
(com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos seis meses). 

1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. 

2. Fatigabilidade. 

3. Dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente. 

4. Irritabilidade. 

5. Tensão muscular. 

6. Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono insatisfatório). 
D. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 



Transtorno do Pânico
A. Ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo 
intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem quatro (ou 
mais) dos seguintes sintomas:

B. Pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês (ou mais) de ao menos um dos seguintes:
1. Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas 

consequências (p. ex., perder o controle, ter um ataque cardíaco, “enlouquecer”). 

2. Uma  mudança  desadaptativa  significativa  no  comportamento  relacionada  aos  ataques 
(comportamentos evitativos). 

Palpitações / Taquicardia Sudorese
Tremores Sensação de Falta de Ar

Dor Torácica Náusea
Tontura Calafrios

Onda de Calor Parestesias
Desrealização Despersonalização

Medo de Enlouquecer Medo de Morrer



Agorafobia
A. Medo ou ansiedade marcantes acerca de duas (ou mais) das cinco situações seguintes: 

1. Uso de transporte público (p. ex., automóveis, ônibus, trens, navios, aviões). 

2. Permanecer em espaços abertos (p. ex., áreas de estacionamentos, mercados, pontes). 

3. Permanecer em locais fechados (p. ex., lojas, teatros, cinemas). 

4. Permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão. 

5. Sair de casa sozinho. 

B. O indivíduo tem medo ou evita essas situações devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de 
que o auxílio pode não estar disponível no caso de desenvolver sintomas do tipo pânico ou outros sintomas 
incapacitantes ou constrangedores (p. ex., medo de cair nos idosos; medo de incontinência). 

C. As situações agorafóbicas quase sempre provocam medo ou ansiedade. 

D. As  situações  agorafóbicas  são  ativamente  evitadas,  requerem  a  presença  de  uma  companhia  ou  são 
suportadas com intenso medo.

E. O  medo  ou  ansiedade  é  desproporcional  ao  perigo  real  apresentado  pelas  situações  agorafóbicas  e  ao 
contexto sociocultural. 



Fobia Social
A. Medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é 
exposto a possível avaliação por outras pessoas. 

B.  O  indivíduo  teme  agir  de  forma  a  demonstrar  sintomas  de  ansiedade  que  serão  avaliados 
negativamente.

C. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade.

D.As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. 

E. O medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social e o contexto 
sociocultural. 

F. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de seis meses. 

G.  O  medo,  ansiedade  ou  esquiva  causa  sofrimento  clinicamente  significativo  ou  prejuízo  no 
funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 



T.D.A.H.
A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no 
funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por pelo menos SEIS sintomas dos 
grupos (1) e/ou (2): 

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 
anos de idade. 

C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou 
mais ambientes

D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou 
profissional ou de que reduzem sua qualidade.  



T.D.A.H.
1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses:
a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no 
trabalho ou durante outras atividades 

b.Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas

c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente

d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas 
ou deveres

e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades

f.  Frequentemente evita,  não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental 
prolongado

g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades

h.  Com  frequência  é  facilmente  distraído  por  estímulos  externos  (pode  incluir  pensamentos  não 
relacionados). 

i. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas



T.D.A.H.
2. Hiperatividade e impulsividade: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos 
seis meses

a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. 

b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado

c. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado

d. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. 

e. Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado”

f. Frequentemente fala demais. 

g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída

h. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez

i. Frequentemente interrompe ou se intromete



T.D.A.H.

➤ Relação com SPA
➤ Psicoestimulantes melhoram atenção
➤ Álcool, Benzodiazepínicos e Cannabis (CBD) melhoram inquietação

➤ Controvérsias
➤ Indicação de tratamento no adulto
➤ Risco de abuso do metilfenidato (Ritalina®)
➤ Importante - risco de interação grave com outros psicoestimulantes (facilitando OD)



Transtornos de Personalidade
Cluster A - “esquisitos" - Paranóide, Esquizóide, Esquizotípica

Cluster B - “dramáticos"

Antissocial

Borderline

Histriônica

Narcisista

Cluster C - “ansiosos” - Evitativa, Dependente e Anacástica



Transtorno de Personalidade Borderline (DSM-V)

A. Prejuízo  moderado ou grave  no  funcionamento  da  personalidade,  manifestado por  dificuldades 
características em duas ou mais das seguintes quatro áreas: 

1.  Identidade:  Autoimagem  acentuadamente  empobrecida,  pouco  desenvolvida  ou  instável, 
frequentemente  associada  a  autocrítica  excessiva;  sentimentos  crônicos  de  vazio;  estados 
dissociativos sob estresse. 

2. Autodirecionamento: Instabilidade nos objetivos, aspirações, valores ou planos de carreira. 

3. Empatia: Capacidade comprometida de reconhecer os sentimentos e as necessidades das outras 
pessoas associada a hipersensibilidade interpessoal (i.e., propensão a se sentir menosprezado 
ou insultado); percepções seletivamente parciais dos outros em relação a atributos negativos ou 
vulnerabilidades. 

4. Intimidade: Relações íntimas intensas, instáveis e conflitantes, marcadas por desconfiança, carência 
e  preocupação ansiosa  com abandono real  ou  imaginado;  relações  íntimas  frequentemente 
encaradas  em  extremos  de  idealização  e  desvalorização  e  alternando  entre  envolvimento 
excessivo e retraimento. 



Transtorno de Personalidade Borderline (DSM-V)

B. Quatro ou mais dos sete traços de personalidade patológicos a seguir, no mínimo um dos quais deve 
ser (5) Impulsividade, (6) Exposição a Riscos ou (7) Hostilidade: 

1. Labilidade emocional (um aspecto da Afetividade Negativa): Experiências emocionais instáveis e 
frequentes  alterações  do  humor;  as  emoções  são  facilmente  provocadas,  intensas  e/  ou 
desproporcionais aos fatos e circunstâncias. 

2. Ansiedade(um aspecto da Afetividade Negativa): Sentimentos intensos de nervosismo, tensão ou 
pânico,  frequentemente  em  reação  a  estresses  interpessoais;  preocupação  com  os  efeitos 
negativos de experiências desagradáveis passadas e possibilidades negativas futuras; sentir-se 
temeroso, apreensivo ou ameaçado pela incerteza; medo de desmoronar ou perder o controle. 

3. Insegurança de separação (um aspecto da Afetividade Negativa): Medo de rejeição por – e/ou 
separação de – outras pessoas significativas, associado a temor de dependência excessiva e 
completa perda da autonomia. 

4. Tendência à depressão (um aspecto da Afetividade Negativa): Sentimentos frequentes de estar 
desanimado, infeliz e/ou sem esperança; dificuldade de recuperação de tais humores; pessimismo 
quanto  ao  futuro;  vergonha  difusa;  sentimentos  de  desvalia;  pensamentos  de  suicídio  e 
comportamento suicida. 



Transtorno de Personalidade Borderline (DSM-V)

B. Quatro ou mais dos sete traços de personalidade patológicos a seguir, no mínimo um dos quais deve 
ser (5) Impulsividade, (6) Exposição a Riscos ou (7) Hostilidade: 

5.  Impulsividade  (um aspecto  da  Desinibição):  Ação  sob  o  impulso  do  momento  em resposta  a 
estímulos imediatos; ação momentânea sem um plano ou consideração dos resultados; dificuldade 
para  estabelecer  ou  seguir  planos;  senso  de  urgência  e  comportamento  de  auto-  agressão  sob 
estresse emocional. 

6. Exposição a riscos (um aspecto da Desinibição): Envolvimento em atividades perigosas, arriscadas 
e potencialmente prejudiciais de forma desnecessária e sem consideração das consequências; falta 
de preocupação com as próprias limitações e negação da realidade do perigo pessoal. 

7. Hostilidade (um aspecto do Antagonismo): Sentimentos persistentes ou frequentes de raiva; raiva 
ou irritabilidade em resposta a ofensas e insultos mínimos. 



Transtorno de Personalidade Antissocial (DSM-V)

A. Prejuízo  moderado ou grave  no  funcionamento  da  personalidade,  manifestado por  dificuldades 
características em duas ou mais das seguintes quatro áreas: 

1. Identidade: Egocentrismo; autoestima derivada de ganho, poder ou prazer pessoal. 

2. Autodirecionamento: Definição de objetivos baseada na gratificação pessoal; ausência de padrões 
pró-sociais internos, associada a falha em se adequar ao comportamento lícito ou  
ao comportamento ético em relação às normas da cultura. 

3. Empatia:  Ausência  de  preocupação  pelos  sentimentos,  necessidade  ou  sofrimento  das  outras 
pessoas; ausência de remorso após magoar ou tratar mal alguém. 

4. Intimidade: Incapacidade de estabelecer relações mutuamente íntimas, pois a exploração é um 
meio primário de se relacionar com os outros, incluindo engano e coerção; uso de dominação ou 
intimidação para controlar outras pessoas. 



Transtorno de Personalidade Antissocial (DSM-V)

B. Pelo menos 6 dos 7 traços de personalidade patológicos a seguir: 

1.  Manipulação (um aspecto do Antagonismo):  Uso frequente de subterfúgios para influenciar  ou controlar  outras 
pessoas; uso de sedução, charme, loquacidade ou insinuação para atingir seus fins. 

2. Insensibilidade (um aspecto do Antagonismo): Falta de preocupação pelos sentimentos ou problemas dos outros; 
ausência de culpa ou remorso quanto aos efeitos  negativos ou prejudiciais  das próprias  ações sobre os outros; 
agressão; sadismo. 

3. Desonestidade (um aspecto do Antagonismo): Desonestidade e fraudulência; representação deturpada de si mesmo; 
embelezamento ou invenção no relato de fatos. 

4. Hostilidade (um aspecto do Antagonismo): Sentimentos de raiva persistentes ou frequentes; raiva ou irritabilidade em 
resposta a desprezo e insultos mínimos; comportamento mal- doso, grosseiro ou vingativo. 

5. Exposição a risco (um aspecto da Desinibição): Envolvimento em atividades perigosas, arris- cadas e potencialmente 
prejudiciais de forma desnecessária e sem dar importância às conse- quências; propensão ao tédio e realização de 
atividades  impensadas  para  contrapor  ao  tédio;  falta  de  preocupação com as  próprias  limitações  e  negação da 
realidade do perigo pessoal. 

6. Impulsividade (um aspecto da Desinibição): Ação sob o impulso do momento em resposta a estímulos imediatos; ação 
de caráter momentâneo sem um plano ou consideração dos resultados; dificuldade em estabelecer e seguir planos. 

7. Irresponsabilidade (um aspecto da Desinibição): Desconsideração por – e falha em honrar – obrigações financeiras e 
outras obrigações e compromissos; falta de respeito por – e falta de continuidade nas – combinações e promessas. 



Transtorno de Personalidade Histriônica (DSM-V)

Um padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso que surge no início da vida adulta 
e está presente em vários contextos, conforme indicado por cinco (ou mais) dos seguintes: 

1. Desconforto em situações em que não é o centro das atenções. 

2. A interação com os outros é frequentemente caracterizada por comportamento sexualmente sedutor 
inadequado ou provocativo. 

3. Exibe mudanças rápidas e expressão superficial das emoções. 

4. Usa reiteradamente a aparência física para atrair a atenção para si. 

5. Tem um estilo de discurso que é excessivamente impressionista e carente de detalhes. 

6. Mostra auto-dramatização, teatralidade e expressão exagerada das emoções. 

7. É sugestionável (i.e., facilmente influenciado pelos outros ou pelas circunstâncias). 

8. Considera as relações pessoais mais íntimas do que na realidade são. 



Transtornos de Personalidade x CT
➤ Borderline

procuram amenizar sintomas com intoxicação porém a instabilidade de humor é exacerbada

na  CT dificuldade  com  ameaças  de  suicídio,  autoagressão,  dificuldade  de  relacionamento, 
envolvimento emocional 

➤ Histriônica

agravam o padrão de uso tentando fazer parte do grupo

sintomas  de  abstinência  vividos  mais  intensamente,  dificuldade  de  relacionamento, 
envolvimento emocional

➤ Antissocial

traços antissociais são exacerbados por psicoestimulantes e durante intoxicação por álcool

na CT dificuldade com o psicopata propriamente (perverso, cruel)
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INTRODUÇÃO

Programas  estaduais  de  enfrentamento  a  dependência  de  cocaína/crack  têm  proposto  a  internação 

compulsória em Comunidades Terapêuticas (CT) em situações de maior gravidade – uma solução mais 

barata  que  internações  em Enfermarias  Psiquiátricas  em Hospitais  Gerais,  e  que  contraria  a  própria 

decisão colegiada da ANVISA que regulamenta o funcionamento destas instituições. 

De acordo com a RDC29 o tratamento em CT partiria do princípio da aceitação voluntária do tratamento.  

A situação atual é de liberalização do entendimento da Lei Federal 10.216/2001 que protege os direitos 

dos portadores de Transtornos Mentais e estabelece as modalidades de internação psiquiátrica, e existe 

uma proliferação de CT pelo país que atendem uma demanda que excede a capacidade dos serviços de 

saúde mental especializado, muitas vezes em convênios com secretarias municipais e agora estaduais de 

assistência social e saúde. Contudo não existem estudos avaliando esta modalidade de tratamento no país.
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OBJETIVO

Avaliar  a  eficácia do tratamento da dependência a  cocaína e/ou crack em CT que seguem o modelo 

Minnesota (“Doze Passos”)  em termos de abstinência completa e  rendimento social  após um ano da 

conclusão do tratamento. 

Comparar os resultados dos tratamentos voluntários e involuntários.

Avaliar a aceitação do tratamento por indivíduos submetidos a intervenção involuntária. .
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MÉTODOS

Foram avaliados os relatórios de contatos telefônicos realizados por diversas CT do interior de SP após 

um ano da conclusão do tratamento.

Incluímos somente dependentes de cocaína/crack do sexo masculino, entre 18 e 50 anos e que haviam 

concluído adequadamente o tratamento. 

As variáveis analisadas foram: modalidade (voluntária x involuntária) e duração do tratamento, idade, 

presença de recaídas e rendimento social  (medido subjetivamente a partir  de relatos de atividades de 

trabalho e/ou estudo) no período. 

No grupo submetido a internações involuntárias foi avaliada ainda a aceitação do tratamento (e o tempo 

até a aceitação). 

Para análise dos dados foi realizada uma Regressão Logística, na qual a variável dependente foi o índice 

de recaída. 
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RESULTADOS Incluímos 1148 avaliações nas modalidades voluntária (n=648) e involuntária (n=500), 

com duração de tratamento variando entre 3 e 6 meses.

AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA

De  acordo  com  o  modelo  de  Regressão  Logística,  as  variáveis  preditoras  foram  a  modalidade  de 

tratamento (OR=1,76;  IC95% 1,10-2,81)  e  o  rendimento social  no período pós-internação (OR=1,86; 

IC95% 1,20-2,86).

O teste do qui-quadrado mostrou índices de recaída após um ano de 86,5% entre os indivíduos submetidos 

a internação voluntária contra 92,5% nas involuntárias (p=0,01). Com relação ao rendimento social, 86% 

dos pacientes produtivos recaíram contra 92% daqueles não produtivos (p<0,001).

Não  foram  encontradas  diferenças  com  relação  a  idade  do  indivíduo  e  durações  variadas  de 

tratamento.

Verificamos ainda que 33,7% dos indivíduos foram internados novamente no período.



INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTES DE COCAÍNA/CRACK EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS:  
AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA E ACEITAÇÃO 

                Gustavo Daud Amadera1; Anna Carolina Ramos1; José Carlos F. Galduróz1 

          1 Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM) 

gustavo@amadera.com.br     .

RESULTADOS Incluímos 1148 avaliações nas modalidades voluntária (n=648) e involuntária (n=500), 

com duração de tratamento variando entre 3 e 6 meses.

AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Entre os involuntários 21,2% aceitaram a internação no momento da chegada da equipe de resgate e 

outros 19,4% ao chegar na instituição.

Até o 15º dia de internação outros 39,6% dos indivíduos aceitaram o tratamento, sendo que somente 4,6% 

não aceitaram até a conclusão.

Não encontramos relação entre aceitação e eficácia do tratamento.



INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTES DE COCAÍNA/CRACK EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS:  
AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA E ACEITAÇÃO 

                Gustavo Daud Amadera1; Anna Carolina Ramos1; José Carlos F. Galduróz1 

          1 Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM) 

gustavo@amadera.com.br     .

DISCUSSÃO

A eficácia do tratamento em CT medida em termos de abstinência completa após um ano mostrou-se 

extremamente baixa, assim como outras formas de tratamento existentes – o que reforça a complexidade 

da adicção a cocaína/crack.

Foram encontrados índices de abstinência completa significativamente maiores no grupo submetido a 

internação voluntariamente, sendo o rendimento social um fator de proteção significativo neste grupo.

Não encontramos diferenças com durações aumentadas de tratamento. 

Apesar de ser uma medida agressiva, a internação involuntária mostrou altos índices de aceitação pelos 

indivíduos após um período de desintoxicação inicial, não sendo encontrada relação entre a aceitação e 

índice de recaídas..


