
Ano 7 • n°3 • Mai/Jun 2017
ISSN 2236-918X
doi: 10.25118/2236-918X-7-3

A EXCLUSÃO NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA EM ESCOLA REGULAR

SERÁ QUE AS MEDICAÇÕES ANTICOLINÉRGICAS ESTÃO 
SENDO BEM UTILIZADAS? UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

NARCOLEPSIA: O DESPERTAR PARA UMA 
REALIDADE SUBESTIMADA

TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL E 
AS MULHERES: IMPACTO NOS CIRCUITOS INTEGRATIVOS 

E DE NEURORREGULAÇÃO DO ESTRESSE

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE HISTRIÔNICA E TRANSTORNO 
CONVERSIVO: RELATO DE CASO EM ADOLESCENTE





3Mai/Jun 2017 - revista debates em psiquiatria

/////////// APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Prezado leitor,
Temos o prazer de apresentar a terceira edição de 2017 da Revista Debates em Psiquiatria. Nesta edição temos uma 

novidade muito especial: nossos arti gos agora têm DOI! Essa iniciati va alinha a revista com práti cas internacionais 
de publicação online e facilitará o registro e a citação dos arti gos. Convidamos os leitores a conferirem os códigos 
no rodapé da folha de rosto de cada arti go e a citarem/usarem esses códigos! Trata-se de uma importante inovação 
que merece ser presti giada e bem uti lizada.

No que diz respeito aos arti gos, esta edição inicia com um arti go original de autoria de Márcia Cristi na Maciel de 
Aguiar e Milena Pereira Pondé, que tratam da exclusão sociocultural de que comumente são víti mas crianças com 
transtorno do espectro auti sta ao serem incluídas no sistema escolar regular. Trinta mães e pais são entrevistados, 
e a análise das narrati vas revela uma inclusão escolar permeada por sofrimento e, paradoxalmente, exclusão. Os 
autores destacam a importância da forma como essas crianças são recebidas e tratadas na escola, assim como do 
preparo dos técnicos de educação para o processo de inclusão.

A seguir, fazendo uma revisão sistemáti ca, Simão Kagan et al. questi onam: será que as medicações anti colinérgicas 
estão sendo bem uti lizadas no manejo dos transtornos mentais? Os autores focam nos efeitos adversos do uso de 
anti psicóti cos (especialmente distúrbios do movimento) e nas abordagens possíveis para amenizar esses sintomas 
(redução ou troca do anti psicóti co e/ou introdução de medicação anti colinérgica), a fi m de melhorar a adesão ao 
tratamento. Os autores recomendam que redução de dose e/ou troca de anti psicóti co sejam testados antes de se 
iniciar o uso de uma medicação anti colinérgica, e salientam a importância de se revisar a necessidade de uso de 
anti colinérgicos periodicamente, reti rando-os gradualmente, quando possível. 

Na sequência, o primeiro arti go de atualização desta edição é assinado por Almir Tavares Júnior et al. e dedicado 
à narcolepsia. Os autores discorrem sobre esta condição subesti mada na práti ca clínica, a despeito de seu grande 
impacto na qualidade de vida dos pacientes (comparável ao da epilepsia ou da esquizofrenia). Sintomas, testes 
diagnósti cos, comorbidades e abordagens terapêuti cas são discuti dos, oferecendo ao leitor uma visão bastante 
completa deste importante transtorno.

Jerônimo de A. Mendes Ribeiro et al., por sua vez, trazem um panorama atualizado sobre o uso de álcool em 
mulheres. Segundo os autores, uma gama cada vez maior de estudos demonstra que existem diferenças entre os 
sexos na prevalência de transtornos relacionados ao estresse e que mulheres com transtornos por uso de álcool 
têm diferentes desfechos negati vos no funcionamento cerebral e em mecanismos de neuroadaptação quando 
comparadas aos homens. Tais diferenças, segundo os autores, deveriam ser uti lizadas no desenvolvimento de 
estratégias terapêuti cas gênero-específi cas contra o uso de álcool.

Finalmente, Mariana Gianola Arruda et al. descrevem um caso de transtorno de personalidade histriônica e 
transtorno conversivo em uma adolescente. Os autores defi nem os transtornos diagnosti cados na paciente, discutem 
classifi cações diagnósti cas, descrevem o manejo do caso e comentam outros aspectos relevantes. Os autores 
salientam que psiquiatras e clínicos devem estar atentos aos sintomas apresentados e realizar o diagnósti co através 
de critérios cientí fi cos, sem se descuidar do preconceito, a fi m de evitar o esti gma e sofrimentos desnecessários 
para o paciente.

Boa leitura!

Antônio Geraldo da Silva e João Romildo Bueno
Editores Seniores, Revista Debates em Psiquiatria

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-7-3-1
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Resumo
Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) 

é classificado na 5ª edição do Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais como um transtorno 
do neurodesenvolvimento. A definição biomédica do 
transtorno, contudo, não abarca o sentido sociocultural 
dessa condição.

Objetivo: Este estudo analisa como se processa a 
inclusão escolar de crianças com diagnóstico de TEA a 
partir da perspectiva dos pais. 

Método: Estudo qualitativo de narrativa de histórias 
orais, eliciadas a partir de entrevistas semiestruturadas. 
Foram feitas 30 entrevistas com mães e pais de pessoas 
com diagnóstico prévio de TEA. As entrevistas foram 
gravadas, transcritas e categorizadas após análise de 
conteúdo. 

Resultados: A análise indica que a inclusão escolar 
de pessoas com TEA é permeada pelo sofrimento da 
criança, dos pais e dos profissionais da educação; além 
disso, a maioria dos pais entrevistados considerou que 
os profissionais da escola excluem os seus filhos. 

Conclusão: A inclusão de crianças com TEA em 
escolas regulares pode vir a ser mais um instrumento de 
exclusão e sofrimento para os envolvidos. O processo de 
inclusão escolar não pode se resumir a um procedimento 
normativo; deve envolver a forma como essas crianças 
são recebidas e tratadas na escola, assim como o preparo 
dos técnicos de educação para o processo de inclusão.

Palavras-chave: Transtorno do espectro autista, 
escola, inclusão.

Abstract
Introduction: The Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 5th edition (DSM-5) classifies autism 
spectrum disorder (ASD) as a neurodevelopmental 
disorder. The biomedical definition of this disorder, 
however, does not encompass the sociocultural 
implications of this condition. 

Objective: The current study analyzes the process of 
including children with a diagnosis of ASD in the regular 
school system from the perspective of the parents. 

Method: This study consisted of the qualitative analysis 
of oral narratives obtained through semi-structured 
interviews. Thirty interviews were conducted with 
mothers and fathers of children with a previous diagnosis 
of ASD. The interviews were recorded, transcribed and 
categorized after content analysis. 

Results: The analysis indicates that school inclusion of 
people with ASD is permeated by the suffering of the 
child, parents and education professionals; In addition, 
the majority of parents interviewed considered that 
school staff exclude their children. 

Conclusion: The inclusion of children with ASD in regular 
schools may become another source of exclusion and 
suffering for all the parties involved. The process of school 
inclusion cannot be limited to a normative procedure; 
rather, it should involve the way how these children are 
received and treated at school, as well as the training of 
educational technicians for the inclusion process.

Keywords: Autism spectrum disorder, school, 
inclusion.

A EXCLUSÃO NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM 
ESCOLA REGULAR

EXCLUSION WITHIN THE INCLUSION OF CHILDREN WITH 
AUTISM SPECTRUM DISORDER IN THE REGULAR SCHOOL 
SYSTEM

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-7-3-2
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intRodução
O auti smo infanti l foi descrito pela primeira vez por 

Kanner, em 19431. Desde então, houve mudanças na 
defi nição do auti smo: de doença a transtorno; de ser 
ligado a um comprometi mento afeti vo a ser considerado 
como um défi cit neurológico; de eti ologia psicogênica a 
eti ologia biológica; do tratamento com anti psicóti cos ao 
tratamento de sintomas-alvo; da psicoterapia analíti ca para 
abordagens pedagógicas cogniti vo-comportamentais; de 
doença rara a uma prevalência de até 1%1.

Na 5ª edição do Manual Diagnósti co e Estatí sti co 
de Transtornos Mentais (DSM-5)2, o transtorno 
do espectro auti sta (TEA) é classifi cado como um 
transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por 
prejuízo persistente na comunicação social recíproca e 
na interação social, padrões restriti vos e repeti ti vos de 
comportamento, interesses ou ati vidades. Os sintomas 
devem estar presentes precocemente no período 
do desenvolvimento, devem limitar ou prejudicar o 
funcionamento diário, e as perturbações presentes não 
são explicadas por defi ciência intelectual ou por atraso 
global do desenvolvimento2.

No campo da educação especial no Brasil, a Políti ca 
Nacional de Educação Especial na Perspecti va da 
Educação Inclusiva de 2008 determinou que alunos 
com TEA fossem incluídos na rede regular de ensino3. 
A inclusão permite a convivência da criança com TEA 
com crianças sem transtorno da mesma faixa etária, 
esti mulando as suas capacidades interati vas e reduzindo 
a tendência ao isolamento contí nuo4.

A parti r de 2008, houve um aumento da presença 
de crianças com TEA em escolas regulares, que não foi 
acompanhado de estratégias pedagógicas específi cas, o 
que pode resultar em poucos efeitos na aprendizagem 
e mesmo na integração dessa população3. Apesar de 
algumas pesquisas descreverem os benefí cios da inclusão, 
o tema ainda é controverso, principalmente quanto 
à possibilidade de as escolas oferecerem respostas 
adequadas às necessidades desses alunos3. Isso se deve 
à falta de preparo de escolas e de treinamento dos 
professores para atender às demandas do processo de 
inclusão4. A políti ca de inclusão, além de ter defl agrado 
a visibilidade das condições de pessoas historicamente 
excluídas, tornou visíveis as contradições presentes no 
projeto referente ao acolhimento da diferença5.

As percepções sobre o auti smo infl uenciam a forma 
de lidar com essa condição. Indivíduos com auti smo 
precisam ser vistos como membros de grupos sociais, com 
competências e difi culdades relacionadas às expectati vas 
sociais e culturalmente defi nidas6. Pais e profi ssionais 
de saúde podem ter visões discordantes em relação às 
crianças com TEA. É comum que os pais, sobretudo as 
mães, percebam as potencialidades e pontos positi vos 
dos seus fi lhos, enquanto os profi ssionais fi cam mais 
preocupados em identi fi car as difi culdades e sintomas7.

A defi nição biomédica do TEA não abarca o senti do 
sociocultural dessa condição, que inclui as representações 
sociais do auti smo, assim como a experiência de conviver 
com o transtorno8. O sofrimento emocional deve ser 
compreendido a parti r de uma abordagem polissêmica, 
observando que os senti dos que se manifestam no corpo, 
nas emoções, na família e no contexto social arti culam o 
indivíduo com as noções comparti lhadas de sofrimento 
em um contexto social mais amplo8.

No ensino regular, existem limitações sobre como 
atuar com a criança com TEA em função das salas 
lotadas, da falta de adaptação do material didáti co e da 
falta de treinamento do professor, gerando denúncias 
frequentes da existência de alunos segregados em classes 
inclusivas9. Ações governamentais desacompanhadas de 
equipamento técnico adequado têm gerado, portanto, 
práti cas contraditórias e segregadoras3.

Diante desse quadro, este estudo objeti va compreender, 
sob a perspecti va dos pais, como se dá o processo de 
inclusão dos seus fi lhos portadores de TEA no processo 
educati vo em escolas regulares.

Método
Estudo qualitati vo baseado nas narrati vas de mães e de 

pais de pessoas com diagnósti co psiquiátrico prévio de 
TEA. A população foi consti tuída por pais de portadores 
de TEA matriculados em uma escola especial.

Os pais foram convidados a parti cipar deste estudo 
na escola especial. Foram incluídos nove pais e 21 
mães. Os parti cipantes foram entrevistados seguindo 
um roteiro semiestruturado, em sala reservada. As 
entrevistas foram gravadas e posteriormente digitadas 
de modo fi dedigno e serão guardadas com o pesquisador 
por 5 anos. O roteiro de perguntas pretendia eliciar 
a percepção dos pais sobre os seus fi lhos, a forma 
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como eles lidam com os mesmos, o diagnóstico e a 
influência da criança sobre a vida das mães e dos pais. 
O tema escola regular não fez parte desse roteiro, 
porém surgiu na maior parte das narrativas, diante do 
questionamento sobre que tipo de ajuda/tratamento/
terapia procurou-se como forma de auxílio para as 
dificuldades apresentadas pelo(a) filho(a).

A análise das entrevistas buscou aprofundar os 
significados dos informantes, para melhor compreender 
as suas representações, entendendo que a análise 
qualitativa, muito mais do que classificar a opinião dos 
informantes, descobre seus códigos sociais a partir das 
falas, símbolos e observações10.

Iniciou-se com uma “leitura flutuante”11 das entrevistas, 
sem buscar nenhuma categoria específica, possibilitando 
uma primeira impressão do texto a ser estudado. Em 
seguida, foram codificadas categorias de análise, que 
constituíram os seus eixos norteadores. Entre essas, 
foi identificada a “exclusão na inclusão escolar”. Todo 
texto nas entrevistas que se referia a esse tema foi 
selecionado12, e subcategorias foram delineadas a partir 
de uma leitura atenta baseada no conteúdo.

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética 
do Programa de Pós-Graduação da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública, tendo sido aprovado 
em 13.07.2015, sob Parecer nº 1.146.792, CAAE 
44094515.9.0000.5544, de acordo com os requisitos 
éticos da Resolução nº 466/1213 do Conselho Nacional 
de Saúde. Os participantes foram informados sobre o 
estudo e autorizaram previamente a sua participação por 
meio do Termo de consentimento livre e esclarecido.

Resultados e discussão
As mães e os pais, em suas narrativas, trouxeram 

espontaneamente o tema escola regular, dando maior 
relevância aos seus aspectos negativos, o que não 
significa que aspectos positivos não existam; apenas não 
foram significativamente apontados em nossa amostra.

Na categoria selecionada “exclusão na inclusão escolar”, 
identificamos quatro subcategorias: 1) o sofrimento 
para a criança com TEA; 2) o sofrimento para mães e 
pais; 3) o sofrimento para profissionais da educação; 4) 
profissionais da escola excluem. Selecionamos algumas 
falas dos informantes, colocando a letra M para a fala de 
uma mãe e a letra P para a fala de um pai. Os números 

que se seguem às letras referem-se à numeração das 
entrevistas (de 1 a 30).

1) Sofrimento para a criança com TEA

Ele não queria ir pra escola, e ter que forçar ele era a 
pior parte... Teve um dia que botaram ele no chão da 
sala, e estavam linchando ele, tanto que o professor 
entrou, achou aquilo absurdo e veio relatar, e uma 
aluna disse que chamou o pessoal da secretaria da 
escola e ninguém ligou. (M3)

O pessoal deixava ele se arrastando no chão, aí eu 
acabei tirando. (M7)

Os meninos chamam ele de bobo. (M11)

Ele vai feliz pra tudo, a escola não suporta, gruda no 
muro e não quer entrar. (M11)

Quando ele estava acostumando com a professora, 
ela saiu, veio outra, ele ficou nervoso. Eu chegava lá, 
ele só ficava na quadra, a professora dizia, ele fugiu, 
só que ela não pegava ele logo... Onde era a quadra 
tinha o banheiro dos maiores, eu fui lá uma vez e ele 
estava no banheiro sozinho, aí fiquei com medo, falei 
com o pai dele. Ele estava de férias e estava indo lá 
pra acompanhar, só que ele não queria ficar quando o 
pai ia embora... (M21)

No colégio do governo, o pessoal ia massacrar o 
meu filho... Aquela rapaziada ia chacoalhar meu filho, 
bullying, e eu não ia aceitar isso... Eu já vi pessoa 
levando menino especial e sofrendo horrores lá, aí eu 
disse: eu não vou levar meu filho, não, jamais. (P8)

As falas selecionadas deixam patente o sofrimento 
gerado nas crianças a partir da experiência de frequentar 
uma escola regular, pois ainda não são de fato incluídas, 
sendo vistas como diferentes, sendo às vezes maltratadas. 
Subentende-se a presença de estigma e preconceito, 
dificultando a aceitação dessas crianças e, certamente, o 
seu desenvolvimento. Segundo Camargo4, quando não 
há um ambiente apropriado e condições adequadas à 
inclusão, a possibilidade de ganhos no desenvolvimento 
cede lugar ao prejuízo para todas as crianças. Serra14, 
em sua pesquisa com autismo em dois municípios 
fluminenses, identificou como uma das barreiras no 
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processo de inclusão ati tudes segregacionistas dos 
colegas.

2) Sofrimento para mães e pais

Eu chegava em casa, telefonavam pra eu ir buscar, 
era um desgaste... Não deram conta, e mesmo assim 
ainda deixei 2 anos, depois resolvi ti rar. Vi que era 
perda de tempo, era pra ele interagir e na verdade ele 
estava sendo excluído. (M1)

Esse negócio dessa exclusão, inclusão obrigatória, 
nenhuma mãe gosta, é horrível, esse preconceito 
acaba matando a gente. (M11)

Eu não queria deixar ele forçado, dói meu coração. 
(M12)

Aí fi ca nessa agonia, a gente leva pro colégio, gasta 
gasolina, demora uma horinha, já estão ligando pra 
ir buscar, aí vou buscar, fi co com medo de estar 
acontecendo alguma coisa. (P5)

É notória, nas falas citadas, a inclusão na escola 
regular como geradora de sofrimento também para os 
pais; eles não confi am na escola, sentem medo do que lá 
pode acontecer aos seus fi lhos, pensam ser uma perda 
de tempo que não trará os resultados esperados no 
desenvolvimento e na socialização.

O estudo de Goes15 identi fi cou insegurança dos pais 
de alunos incluídos, o que conduziu à evasão da escola 
comum e ao retorno para escolas especiais em municípios 
paulistanos. De acordo com Serra16, a escola é o único 
espaço social que divide com a família a responsabilidade 
de educar; entretanto, no âmbito da inclusão, na 
aquisição de comportamentos sociais aceitáveis, devem 
ser respeitadas as característi cas daquele que deve ser 
incluído, sem deixar de observar as suas necessidades 
especiais. A fala das mães deste estudo aponta o oposto; 
a experiência de inclusão é desgastante, sendo vista como 
mais um espaço de expressão de preconceito e exclusão.

3) Sofrimento para profi ssionais da educação

A diretora disse que pra ela não sofrer, nem eu, era 
pra eu levar ele só de vez em quando. (M11)

A professora disse: mãe, eu estou tentando ler, mas 
eu não estudei pra isso. (M11)

Eu sinto que os profi ssionais não querem. (M12)

Nota-se sofrimento por parte dos profi ssionais da 
educação que se deparam com a inclusão como um 
desafi o, sem terem sido capacitados para tal. Parece que 
“a precariedade na formação de professores representa 
uma importante barreira na efeti vação da proposta de 
inclusão escolar”17. De acordo com Matt os5, a falta de 
preparo geralmente apontada pelas professoras assume 
um caráter de justi fi cati va autoexplicati va para a sua 
inoperância. Essa perspecti va foi apontada na fala de 
M12 em nosso estudo.

4) Profi ssionais da escola excluem

Numa escola, a mulher disse que eles eram possuídos 
por espíritos, eram demônios. (P2)

A maioria tem difi culdade de encontrar um colégio 
que aceite o aluno, sabe da lei, mas ninguém aceita, o 
preconceito é monstruoso... O governo diz que pode 
botar uma auxiliar, mas não tem... (P5)

É uma inclusão de fachada. (P6)

Passou 3 anos na escola e não faziam nada por ele, 
só sabiam reclamar, ele tá assim, tá assado, não fez 
os exercícios, quebrou isso... Aí a gente ti rou dessa 
escola. (P9)

A professora não se esforça, bota o lugar dele 
excluído, pra ele fazer o lanche só, isso não é inclusão, 
é exclusão. (M11)

A diretora disse: essa inclusão você não vai achar em 
lugar nenhum. (M11)

Difi culdade de uma escola aceitar ele. (M12)

Nota-se que a inclusão, em nosso estudo, está 
permeada pela exclusão, pelo preconceito. O estudo de 
Goes15 refere que muitos pais de crianças com auti smo, 
embora favoráveis à educação inclusiva, revelaram que 
ti veram matrículas de seus fi lhos negadas em insti tuições 
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de ensino regular no Distrito Federal, por preconceito 
dos professores e gestores. 

Nunes apontou que os pais dizem que a inclusão se 
resume à convivência dos seus filhos com os demais 
alunos, já que eles não participam da maior parte das 
atividades e, por vezes, ficam à margem do que ocorre em 
sala de aula3. Segundo Camargo & Bosa4, as dificuldades 
dos professores, de um modo geral, aparecem na forma 
de ansiedade e conflito ao lidar com o “diferente”.

Segundo Mattos5, a inclusão educacional ainda reflete o 
modelo binário de escola regular e especial, no qual cabe 
ao aluno incluído adequar-se ao que a escola oferece.

“Para não dizer que não falei de flores”, na fala de uma 
minoria dos entrevistados, encontramos relatos positivos 
relativos à experiência de inclusão escolar:

A escola que me ajudou a tirar a fralda, a escola ajuda 
bastante. Não a gente jogando a responsabilidade 
na escola, mas a gente ali participando lado a lado... 
Sempre tô na escola, no Dia do Autismo eu vou, eu 
converso com os coleguinhas, aí qualquer evento que 
tem na sala dela eu participo, no Dia das Crianças eu 
levo uma merendinha pros coleguinhas, peço apoio, 
peço ajuda, peço desculpa, e muito obrigada... A 
professora, ela é minha amiga... (M14)

O relato acima é parcialmente positivo, pois a 
professora agia de modo diferenciado por ser amiga da 
mãe da criança a ser incluída, sem falar que a mãe se 
esmerava em agradar os coleguinhas de seu filho, como 
se estes estivessem lhe fazendo um favor em conviver 
com o seu filho portador de TEA.

A professora disse que ela tem paciência com meu 
filho, que aos pouquinhos vai conseguir tirar o hábito 
dele de sentar na mesma cadeirinha. (M16)

Aqui observamos uma experiência isolada, relacionada 
à aparente boa vontade da professora em questão.

conclusão
Este estudo qualitativo, dando voz às mães e aos pais 

de portadores de TEA, aponta que a inclusão de crianças 
com TEA em escolas regulares é vista pela maioria dos 
entrevistados como mais um instrumento de exclusão e 
sofrimento para os envolvidos. A inclusão não se resume 

a um procedimento normativo, envolve a forma como 
essas crianças são recebidas e tratadas na escola, o que, 
por sua vez, pode gerar experiências negativas na prática 
da tentativa de escolarização.

Os professores e demais técnicos do processo de 
escolarização são formados para lidar com crianças 
sem transtornos do desenvolvimento, desconhecendo 
as demandas e especificidades daquelas com estes 
transtornos. As crianças com TEA podem ter 
comportamentos disruptivos e alterações sensoriais 
que exijam intervenções específicas, devendo, portanto, 
haver um treinamento que capacite a escola para lidar 
com tais situações. Os professores igualmente devem ser 
treinados em relação a métodos pedagógicos adaptados 
para pessoas com TEA. Finalmente, a inclusão social 
deve passar por um processo de adaptação das outras 
crianças em relação ao portador de TEA, de outro modo, 
a exclusão do diferente se perpetuará no ambiente 
escolar.

Como limitação, as mães e os pais entrevistados têm 
seus filhos matriculados em escola especial e em escola 
regular; talvez encontrássemos outras informações se 
entrevistássemos pais e mães com filhos matriculados 
apenas em escola regular.

Entende-se que são necessários outros estudos na 
mesma direção para aprimorar o entendimento da 
problemática aqui levantada e fomentar políticas públicas 
em benefício dos portadores do TEA.
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Resumo
Anti psicóti cos são uti lizados em diversos transtornos 

mentais, o que torna imperati vo o estudo de seus efeitos 
adversos, de maneira a amenizá-los e permiti r melhor 
adesão ao tratamento. Distúrbios do movimento são 
adversidades comuns, e sua abordagem, em geral, se 
baseia na redução da dose, troca do anti psicóti co e/ou 
introdução de uma medicação anti colinérgica. O objeti vo 
deste estudo é realizar uma revisão sistemáti ca sobre 
o uso de medicações anti colinérgicas na abordagem de 
sintomas extrapiramidais causados por anti psicóti cos. 
Através desta revisão, será realizada uma análise críti ca 
sobre esse uso. A busca bibliográfi ca foi realizada através 
das bases de pesquisa PubMed e SciELO. Foram incluídos 
24 dos 318 arti gos encontrados. Os arti gos foram 
organizados nos seguintes temas: efeitos anti colinérgicos 
de anti psicóti cos; distúrbios do movimento; anti psicóti cos 
tí picos e atí picos; polifarmácia de anti psicóti cos; uso crônico 
e desconti nuação de anti colinérgicos. O anti psicóti co em 
uso e a associação desses fármacos podem infl uenciar 
na prescrição de medicações anti colinérgicas e no 
aparecimento de sintomas extrapiramidais. Antes de iniciar 
o uso de uma medicação anti colinérgica, é importante 
que o clínico considere trocar o anti psicóti co em uso ou 
reduzir sua dose. A necessidade de uso de medicações 
anti colinérgicas deve ser revisada periodicamente e, 
quando possível, sua reti rada deve ser realizada de 
forma gradual. O uso profi láti co desses fármacos é 
contraindicado, e o uso terapêuti co deve ser evitado em 
idosos e em pacientes com discinesia tardia.

Palavras-chave: Antagonistas colinérgicos, 
anti psicóti cos, transtornos dos movimentos.

Abstract
Anti psychoti cs are used to treat several mental disorders, 

making it imperati ve to study their adverse eff ects in an 
att empt to alleviate symptoms and thus improve treatment 
adherence. Movement disorders are common adverse 
eff ects of these drugs, and their approach is generally 
based on dose reducti on, change of anti psychoti c drug, 
and/or introducti on of an anti cholinergic medicati on. 
The objecti ve of this study was to perform a systemati c 
review on the use of anti cholinergic medicati ons for the 
management of extrapyramidal symptoms caused by 
anti psychoti cs. This review will enable a criti cal analysis of 
such use. The literature was searched using the PubMed 
and SciELO databases. Out of 318 arti cles retrieved, 24 
were included in the review. The papers were organized 
according to the following topics: anti cholinergic eff ects of 
anti psychoti cs; movement disorders; typical and atypical 
anti psychoti cs; anti psychoti c polypharmacy; chronic use 
and disconti nuati on of anti cholinergics. The anti psychoti c 
drug in use and the combined use of these medicati ons may 
infl uence the prescripti on of anti cholinergic medicati ons 
and the presence of extrapyramidal symptoms. Before 
starti ng to use an anti cholinergic medicati on, it is important 
that the clinician consider changing the anti psychoti c in 
use or reducing its dose. The need for anti cholinergic 
medicati ons should be regularly revised, and, whenever 
possible, gradually withdrawn. Prophylacti c use of these 
drugs is contraindicated, and its therapeuti c use should 
be avoided in the elderly and in pati ents with tardive 
dyskinesia.

Keywords: Cholinergic antagonists, anti psychoti c 
agents, movement disorders.
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intRodução
Os antipsicóticos (ATP) foram descobertos através 

de observações clínicas casuais, na década de 1950, e 
sua introdução na prática psiquiátrica revolucionou a 
abordagem de diversas patologias1. O uso desses fármacos 
é frequente na prática médica, o que torna imperativo 
o estudo de seus efeitos indesejados, de maneira a 
amenizá-los e permitir melhor adesão medicamentosa. O 
primeiro ATP, a clorpromazina, recebeu a denominação 
de neuroléptico por induzir catalepsia em animais. Esse 
termo atualmente não se justifica, visto que não diz 
respeito aos efeitos terapêuticos desses fármacos, e sim 
a um efeito adverso.

Entre a diversidade de possíveis efeitos adversos 
causados pelos ATP, os distúrbios do movimento 
ocupam uma posição de destaque e decorrem do 
bloqueio de um número substancial de receptores D2 
na via nigroestriatal do sistema nervoso central. Entre 
os distúrbios do movimento, destacam-se os sintomas 
extrapiramidais (SEP), que são efeitos colaterais comuns 
e podem gerar desconforto ao paciente e estigma social, 
além de prejudicar a adesão e a qualidade de vida2-4. Os 
termos alta potência e baixa potência são utilizados com 
frequência para discutir efeitos adversos de ATP, não 
para indicar sua efetividade clínica, mas sua afinidade 
pelos receptores dopaminérgicos D24.

A abordagem para SEP, em geral, baseia-se em 
redução de dose, troca de ATP e/ou introdução de uma 
medicação anticolinérgica (MAC), como o biperideno. 
O uso de fármacos com ação anticolinérgica deve ser 
ponderado com cautela, principalmente em idosos, 
sendo eles mais propensos aos efeitos colaterais por 
possíveis prejuízos no metabolismo ou eliminação dos 
fármacos, bem como alterações associadas à idade na 
transmissão colinérgica5,6.

Uma vez introduzida a MAC, há uma tendência 
a mantê-la por longos períodos sem reavaliações 
periódicas7. O uso prolongado de MAC é, com frequência, 
desnecessário e prejudicial ao paciente. Há também um 
consenso na comunidade médica de que a profilaxia com 
esses fármacos geralmente não é indicada para pacientes 
em uso de ATP1,8. As MAC são utilizadas no Brasil e 
no mundo, de forma aguda ou crônica, profilática ou 
terapêutica, em atendimentos de urgência e até mesmo 
como substâncias de abuso.

Este estudo tem por objetivo fazer uma revisão 
sistemática sobre o uso de MAC na abordagem de 
sintomas extrapiramidais causados por ATP. Através 
desta revisão, será realizada uma análise crítica sobre 
esse uso.

Métodos
A busca bibliográfica para essa revisão foi realizada 

através das bases de pesquisa PubMed e SciELO.
Na PubMed, a busca foi realizada no dia 23 de Julho 

de 2016, e os termos utilizados foram: anticholinergic 
ou biperiden associados a antipsychotic, com o filtro nos 
últimos 10 anos. A busca foi repetida no dia 02/01/2017, 
com os mesmos termos, à procura de artigos mais 
recentes.

Na SciELO, foram realizadas duas buscas no dia 
06/01/2017, à procura de artigos publicados a partir 
de 2006, a primeira com o termo biperiden, e a segunda 
com anticholinergic.

Foram incluídos artigos na língua inglesa ou portuguesa, 
em pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, que 
tinham como temas centrais as MAC na abordagem de 
doenças mentais crônicas e/ou efeitos anticolinérgicos 
de ATP. Foram excluídos artigos realizados sobre o uso 
de MAC para doenças orgânicas ou em modelos animais. 
Artigos que não se enquadraram nos critérios de inclusão 
ou exclusão foram avaliados individualmente, com base 
na experiência dos autores deste estudo.

Resultados
Os resultados da busca bibliográfica e a seleção de 

artigos encontram-se na Figura 1. Os artigos incluídos 
nesta revisão foram organizados nos seguintes temas: 
efeitos anticolinérgicos de ATP; distúrbios do movimento; 
ATP típicos e atípicos; polifarmácia de antipsicóticos 
(PAP); e uso crônico e descontinuação de MAC.

Efeitos anticolinérgicos de antipsicóticos
Diversos psicotrópicos apresentam atividade 

anticolinérgica e potencial para gerar efeitos adversos, 
como visão borrada, boca seca, constipação, retenção 
urinária, delirium, prejuízo cognitivo, entre outros4,6. Essa 
ação anticolinérgica é relevante em alguns ATP, como 
tioridazina, clorpromazina, olanzapina e clozapina4,6,9, 
e pode impactar na aderência ao tratamento e na 
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qualidade de vida de forma negati va5,6. As MAC podem 
potencializar os efeitos adversos anti colinérgicos que 
ocorrem no uso de ATP.

Distúrbios do movimento
Entre os possíveis efeitos adversos apresentados pelos 

ATP, os distúrbios do movimento ocupam uma posição 
de destaque. Como já mencionado, sua abordagem 
baseia-se em redução da dose, troca do ATP e/ou 
introdução de uma MAC. Na práti ca da psiquiatria, as 
MAC são uti lizadas principalmente para tratamento de 
transtornos induzidos por ATP1,10,11. Por outro lado, o 
uso de MAC apresenta divergências na literatura quanto 
aos seus benefí cios na abordagem de acati sia e discinesia 
tardia.

Acati sia aguda induzida por ATP é um SEP descrito 
como uma inquietação desagradável e estressante 
ao paciente e pode, inclusive, prejudicar aderência 
ao tratamento3,12. Caso o estado clínico da patologia 
de base não permita troca ou redução de dose 
do ATP em uso, a associação de fármacos como 

propranolol, benzodiazepínicos ou mirtazapina deve ser 
considerada3,12. O uso de MAC é descrito como uma 
possível abordagem, mas alguns estudos demonstram 
seu aparente valor terapêuti co limitado3,8,12.

Ao estudar SEP com foco em seu tratamento com 
MAC, é importante apontar que há estudos que sugerem 
que tais fármacos podem piorar discinesia tardia e que a 
redução de dose desses fármacos ou sua desconti nuação 
podem levar a alguma melhora dessa condição1,7,8.

Anti psicóti cos tí picos e atí picos
Como uma classe, os ATP de primeira geração, ou 

tí picos, são muitas vezes descritos como mais associados 
a distúrbios do movimento, mas isso é primariamente 
verdadeiro para medicações de alta potência e parece 
não ter relação com a geração do fármaco4,6. Ensaios 
clínicos randomizados e metanálises que consideraram 
os ATP de segunda geração como medicações de menor 
risco para SEP uti lizaram haloperidol, um ATP de alta 
potência, como comparati vo. Por outro lado, estudos 
recentes, que compararam ATP tí picos de menor 

Figura 1 - Resultados da busca bibliográfi ca e seleção de arti gos.



16 revista debates em psiquiatria - Mai/Jun 2017

ARTIGO
ARTIGO DE REVISÃO
SIMÃO KAGAN
BRUNO BERTOLUCCI ORTIZ
ANDRÉ MALBERGIER
ANDRÉ GUSTAVO FEITOSA FURTADO
BERNARDO BANDUCCI RAHE

potência com ATP de segunda geração ou atípicos, não 
mostraram essa diferença4,13.

Peluso et al.13 realizaram uma análise secundária dos 
dados do estudo Cost Utility of the Latest Antipsychotics 
in Schizophrenia Study Band 1 (CUtLASS-1), que mostrou 
equivalência quanto a SEP entre ATP típicos e atípicos. 
Por outro lado, a prescrição de MAC foi mais frequente 
para pacientes em uso de fármacos de primeira geração. 
Os clínicos podem ser mais propensos a prescrever 
MAC para primeira geração por presumirem que eles 
geram mais SEP e/ou possuírem um menor limiar na 
detecção desses sintomas nesse grupo13,14. Em um 
estudo naturalístico com 1.215 pacientes realizado por 
De Hert et al.14, o uso de MAC foi maior em pacientes 
tratados com ATP de primeira geração com alta potência 
(em combinação com segunda geração ou não) quando 
comparados a pacientes tratados somente com segunda 
geração e combinação de segunda geração com primeira 
geração com baixa potência.

É possível que ATP de alta potência (como haloperidol, 
pimozida, risperidona e amissulprida) apresentem maior 
potencial de induzir SEP clinicamente significativos e 
maior prescrição simultânea de MAC. Tais situações 
parecem ocorrer mais frequentemente pelo fato de os 
ATP de alta potência apresentarem alta afinidade com 
neurorreceptores dopaminérgicos e baixa afinidade com 
muscarínicos, isto é, baixa atividade anticolinérgica6.

Polifarmácia de antipsicóticos
A associação de psicotrópicos na abordagem dos 

transtornos mentais é uma prática em expansão 
realizada por médicos generalistas e psiquiatras. A 
escolha do tratamento farmacológico com dois ou 
mais ATP recebe o nome de PAP e pode ser utilizada 
com expectativa de abreviar o tempo de início do 
efeito terapêutico, tratar sintomas residuais, reduzir 
a dose e efeitos colaterais da primeira medicação, 
e como medida após falha de clozapina e/ou 
eletroconvulsoterapia15. Por outro lado, permanece, 
em geral, desaconselhada por diretrizes de tratamento 
para esquizofrenia14,16.

A PAP está associada a aumento de uso de 
MAC15,17-19, talvez pelo aumento de dose equivalente 
de clorpromazina vinculado à PAP (≥ 1.000 mg de 
equivalentes de clorpromazina)18-20. Apenas um estudo 

analisado21 não observou associação entre PAP e uso 
de MAC. Pacientes em polifarmácia ou em uso de MAC 
foram preditores de alta dosagem22. O uso elevado de 
MAC, encontrado em diversos estudos sobre PAP, pode 
indicar que clínicos apresentam risco de induzir SEP 
clinicamente relevante ao utilizar PAP17.

Além de influenciar a prescrição de fármacos com 
ação anticolinérgica, a polifarmácia aparenta carregar 
um peso maior de efeitos colaterais em comparação 
com o tratamento em monoterapia. Estudos avaliados 
encontraram associação entre PAP e parkinsonismo15, 
prejuízo cognitivo15, prejuízo em qualidade de vida23, 
redução de aderência por aumento de complexidade do 
tratamento20,23,24, aumento nos custos de saúde17,20,23,24, 
risco de interações medicamentosas23 e aumento de 
tempo de hospitalização17.

Megna et al.19 descreveram que a associação de ATP 
parece ser muito utilizada para pacientes refratários, 
inclusive antes do uso da clozapina. Nesse estudo, os 
clínicos prescritores não foram entrevistados quanto 
ao processo de decisão, o que torna possível que a 
clozapina aparente ser subutilizada por possuir riscos 
potencialmente graves, por opção do paciente ou dos 
familiares e/ou por ausência de adesão do paciente.

Em estudo realizado por Shinfuku et al.16, foi observado 
que associações de psicotrópicos na prática clínica são 
realizadas frequentemente sem tempo suficiente para 
ação do ATP e que a droga psicotrópica concomitante 
apresenta tendência a ser mantida. Há evidências que 
suportam a ideia de que a maioria dos pacientes ou uma 
considerável parcela poderiam ser convertidos de PAP 
para monoterapia15,17.

Uso crônico e descontinuação de medicações 
anticolinérgicas
O uso prolongado de MAC é comum na prática 

clínica em diversos países1. A necessidade de terapia 
continuada com MAC é com frequência não reavaliada, 
e muitos pacientes mantêm seu uso por anos e até 
décadas7. Um período de 3 meses de tratamento com 
MAC é citado como adequado para iniciar tentativas de 
descontinuação para pacientes com SEP controlado, e 
esses fármacos devem ser reduzidos de forma gradual 
para evitar rebote colinérgico e reemergência de SEP e 
limitar o risco de síndrome neuroléptica maligna7.
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Estudos recentes sugerem prescrição de MAC com 
prudência, pois seu uso extensivo é com frequência 
desnecessário e prejudicial ao paciente, com potencial 
para afetar memória, atenção, função cogniti va e 
qualidade de vida, além de gerar boca seca, alterações 
urinárias e consti pação. A desconti nuação dessas 
medicações pode trazer benefí cios nessas esferas1,11,23.

Desmarais et al.7 realizaram um estudo de revisão 
que explorou a desconti nuação de MAC em pacientes 
em uso de ATP. Observaram que os estudos avaliados 
reportaram retorno de SEP entre 4 e 80%. Os estudos 
mostraram-se heterogêneos, e em muitos deles a reti rada 
da medicação foi abrupta.

Desmarais et al.8 realizaram um outro estudo 
prospecti vo com 20 pacientes em uso crônico de ATP e 
MAC, e 90% dos pacientes desconti nuaram os últi mos 
de forma gradual e sem efeito signifi cati vo no distúrbio 
do movimento ou psicopatologia. Dois pacientes foram 
reti rados do estudo por conta de acati sia.

Ogino et al.11 também conduziram um estudo 
prospecti vo com 34 pacientes, em que foi realizada 
redução gradual do biperideno em 24 deles. Os 10 
pacientes restantes foram considerados como controles. 
O fármaco pôde ser desconti nuado em 95,8% dos 
pacientes sem efeitos colaterais signifi cati vos. Um 
paciente necessitou readministração do fármaco em 
dose baixa por sintomas suaves de reti rada, como humor 
ligeiramente elevado e leve agitação.

Além do biperideno, a orfenadrina foi um fármaco 
com ação anti colinérgica uti lizado na Noruega até 2005, 
quando foi reti rada do mercado por ser parti cularmente 
tóxica em doses elevadas. Gjerden et al.10 avaliaram 
39.758 pacientes da região em 2004 e em 2007 e 
observaram que 28,4% dos pacientes persisti ram sem 
trocar o fármaco por outra MAC, reduzir dose ou trocar 
de ATP. O estudo também informa que os pacientes 
pareceram não precisar da medicação e até tolerar um 
leve aumento no uso de ATP sem necessidade de MAC.

A desconti nuação de biperideno em 1 mg a cada 2-4 
semanas parece apresentar bons resultados11, e a redução 
em 4 semanas parece uma boa opção para outras MAC, 
sendo o fármaco reduzido para aproximadamente 75% 
de sua dose inicial na primeira semana, 50% na segunda, 
25% na terceira, 12,5% na quarta e suspenso a parti r 
da quinta semana8. A desconti nuação destes fármacos 

pode apresentar vantagens cogniti vas em alguns 
pacientes, e é importante realizar uma cuidadosa revisão 
das medicações e redução daquelas com propriedades 
anti colinérgicas antes de realizar outras medidas para 
melhorar a cognição8,11.

discussão
Conforme observamos nos arti gos, o ATP em uso e a 

associação de ATP podem infl uenciar na prescrição de MAC 
e no aparecimento de SEP. Parece haver uma equivalência 
entre ATP tí picos e atí picos quanto à probabilidade de 
gerar SEP, com exceção aos fármacos com alta afi nidade 
dopaminérgica, que são mais associados a esse grupo 
de sintomas. Ainda assim, como dito acima, os clínicos 
podem ser mais inclinados a prescrever MAC para ATP 
tí picos por presumirem que eles geram mais SEP e/ou por 
possuírem um menor limiar na detecção desses sintomas 
nesse grupo13,14. A PAP está associada ao aumento de uso 
de MAC, o que pode indicar que essa estratégia clínica 
apresenta maior risco de induzir SEP17. Os psicotrópicos 
podem apresentar alta afi nidade a receptores colinérgicos, 
e os clínicos devem fi car atentos para efeitos colaterais 
anti colinérgicos, principalmente se houver necessidade 
de associar uma MAC.

Em termos de implicações clínicas, a presente revisão 
sugere que, antes de associar uma MAC na abordagem 
para SEP, o clínico considere reduzir a dose ou trocar o 
ATP em uso. Além disso, a prescrição de MAC deve ser 
reservada para tratamento de efeitos colaterais de ATP, 
sendo o seu uso profi láti co evitado, já que o uso crônico 
é com frequência desnecessário e prejudicial ao paciente. 
É também importante considerar que as MAC devem 
ser evitadas em idosos, parecem ter efeito terapêuti co 
limitado em acati sia, e seu uso é contraindicado na 
abordagem de discinesia tardia, podendo inclusive piorar 
esse efeito adverso.

O uso de MAC por 3 meses é citado como um período 
adequado para iniciar tentati vas de desconti nuação em 
pacientes com SEP controlado, sendo esses fármacos 
reduzidos de forma gradual para evitar rebote colinérgico 
e reemergência de SEP e limitar o risco de síndrome 
neurolépti ca maligna7.

A principal limitação do presente estudo é que a busca 
bibliográfi ca pode não ter incluído arti gos relevantes 
anteriores ao período avaliado, que não se encontram 
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nas bases de dados utilizadas ou utilizam diferentes 
palavras-chave.
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Resumo
A narcolepsia é uma doença subestimada, e o 

tempo para o seu diagnóstico é de cerca de 10 anos. 
O objetivo do presente trabalho é trazer, para os 
médicos – particularmente os psiquiatras – e para 
todos os profissionais da área da saúde, a necessária 
conscientização acerca da importância de se levar em 
conta a narcolepsia em seus pacientes na prática clínica 
diária. O impacto negativo da narcolepsia na qualidade 
de vida é significativo e comparável àquele da epilepsia 
ou da esquizofrenia. O diagnóstico se caracteriza pela 
presença de cinco sintomas cardiais: sonolência excessiva 
diurna; cataplexia; paralisia do sono; alucinações; e 
fragmentação do sono noturno. O teste de latências 
múltiplas do sono, após uma polissonografia basal, 
se presta para confirmar o diagnóstico. A associação 
com transtornos depressivos, bipolares e ansiosos 
é muito prevalente em pacientes com narcolepsia. O 
tratamento desses pacientes se dá com estimulantes 
e doses baixas de antidepressivos. Interessantemente, 
a retirada abrupta de antidepressivos pode gerar uma 
síndrome transitória assemelhada à cataplexia. Outro 
achado comum em pacientes com narcolepsia é o 
transtorno comportamental do sono REM após o uso 
de antidepressivos. O emprego de psicoestimulantes, 
usados na narcolepsia para controle da sonolência 
excessiva diurna, pode acompanhar-se de uma psicose 
paranoide, assemelhada à esquizofrenia. O diagnóstico, 
o tratamento e o manejo da narcolepsia associada 
com comorbidades representam um desafio a ser 
valorizado.

Palavras-chave: Narcolepsia, cataplexia, 
hipersonolência, hipocretina (orexina), alucinação, 
paralisia do sono.

Abstract
Narcolepsy is an underestimated disease that takes 

about 10 years to be diagnosed. The objective of the 
present study was to raise the awareness of physicians 
in general, and psychiatrists in particular, about the 
importance of considering narcolepsy in their patients in 
daily clinical practice. The negative impact of narcolepsy 
on quality of life is significant and comparable to that 
of epilepsy or schizophrenia. Diagnosis is characterized 
by the presence of five cardinal symptoms: excessive 
daytime sleepiness; cataplexy; sleep paralysis; 
hallucinations; and fragmentation of nocturnal sleep. 
The multiple sleep latency test is used after a baseline 
polysomnography to confirm diagnosis. Associated 
depression, bipolar and anxiety disorders are highly 
prevalent in patients with narcolepsy. Patients with 
narcolepsy are treated with stimulants and low doses of 
antidepressants. Interestingly, the abrupt withdrawal of 
antidepressants can cause a transient syndrome similar 
to cataplexy. Another common finding in patients with 
narcolepsy is REM sleep behavior disorder after the 
use of antidepressants. The use of psychostimulants, 
employed in narcolepsy for excessive daytime 
sleepiness control, can be accompanied by paranoid 
psychosis, similar to schizophrenia. The diagnosis, 
treatment, and management of narcolepsy associated 
with comorbidities are a challenge and should be given 
due consideration.

Keywords: Narcolepsy, cataplexy, hypersomnolence, 
hypocretin (orexin), hallucination, sleep paralysis.

intRodução
A narcolepsia é uma doença multissistêmica crônica 

que cursa com recorrentes episódios de sono irresistível, 

NARCOLEPSIA: O DESPERTAR PARA UMA 
REALIDADE SUBESTIMADA

NARCOLEPSY: AWAKENING TO AN UNDERESTIMATED 
REALITY

http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-7-3-4
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manifestações neurológicas e psiquiátricas. Seu impacto 
na qualidade de vida é bastante relevante e pode ser 
comparado àquele da epilepsia ou da esquizofrenia. 
Embora tenha início geralmente na segunda ou terceira 
décadas de vida, cerca de 10% dos casos se iniciam na 
infância. A narcolepsia ocorre igualmente em ambos os 
sexos.

A demora para o diagnósti co é esti mada em cerca de 
10 anos, período assemelhado àquele para o diagnósti co 
do transtorno bipolar. Interessantemente, o tempo 
do diagnósti co pode ser o dobro nas mulheres em 
comparação aos homens em alguns locais do mundo, 
dependendo da cultura e da religião. Muitos médicos – 
psiquiatras aqui incluídos – e outros profi ssionais da área 
da saúde não estão familiarizados com a narcolepsia. A 
incapacidade para reconhecer os seus sintomas é a razão 
subjacente mais provável ao subdiagnósti co. Esti ma-se 
que cerca da metade dos narcolépti cos permaneça sem 
diagnósti co1,2. A prevalência esti mada da narcolepsia é 
de 1/4.000 em indivíduos brancos, chineses e árabes 
(Arábia Saudita); 1/2.000 em judeus (talvez devido à 
elevada prevalência do alelo HLA-DR2 nessa população); 
e chega a 1/1.600 no Japão3.

O objeti vo deste arti go é mostrar, ao médico – 
parti cularmente ao psiquiatra – e a outros profi ssionais da 
área da saúde, a dimensão da relevância de se reconhecer 
um quadro de narcolepsia em sua práti ca clínica diária. 
Atualmente, durante o longo lapso de tempo até um 
diagnósti co de narcolepsia ser fi rmado, esses pacientes 
estão expostos a tratamentos psicofarmacológicos 
sintomáti cos (esti mulantes, anti depressivos, ansiolíti cos, 
neurolépti cos e outros), muitas vezes em complexas 
associações, visando aos múlti plos sinais e sintomas 
psiquiátricos apresentados pelos narcolépti cos. Se o 
diagnósti co de narcolepsia for mais precoce, haverá 
maior racionalidade no emprego de psicofármacos 
nessa população. Ancorada nas perturbações do ciclo 
sono-vigília e em suas conexões com o metabolismo 
das hipocreti nas – neuropeptí deos que regulam a 
estabilidade da vigília e da consciência, integrando 
informações homeostáti cas, metabólicas e límbicas –, 
a insti gante fi siopatologia da narcolepsia representará 
uma abertura para novos conceitos, fazendo com que se 
amplie ainda mais o campo da psicopatologia4.

HistóRico
Gélineau (1888) descreveu ataques (lepsia) de sono 

(narco); Lowenfi eld (1902) demonstrou paralisia muscular 
relacionada à emoção, sem alteração da consciência 
(cataplexia); Wilson (1928) descreveu pacientes com a 
paralisia do sono; Lhermite (1928) relatou pacientes com 
alucinações hipnagógicas; e Daniels (1930) associou 
os quatro quadros para cunhar a tétrade de Gélineau: 
sonolência excessiva diurna (SED), cataplexia, paralisia 
do sono e alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas5.

nosologia atual
A 5ª edição do Manual Diagnósti co e Estatí sti co 

de Transtornos Mentais (DSM-5), em seu capítulo 
“Transtornos do sono-vigília”, traz uma seção denominada 
“Transtorno de hipersonolência” (780.54, G47.10)6. A 
fi losofi a, no DSM-5, é agrupar, sob um único guarda-
chuva, os diversos quadros clínicos conhecidos nessa 
área. Já a Classifi cação Internacional dos Distúrbios do 
Sono, em sua 3ª edição (ICSD-3), a mais recente (2014), 
trabalha com uma fi losofi a de distribuir em vez de agrupar7. 
A ICSD-3 considera as seguintes hipersonolências de 
origem central: 1) narcolepsia ti po I; 2) narcolepsia ti po 
II; 3) hipersonolência idiopáti ca; 4) síndrome de Kleine-
Levin; 5) hipersonolência devida a um distúrbio médico; 
6) hipersonolência devida a medicação ou substância; 7) 
hipersonolência associada a transtornos psiquiátricos; 8) 
síndrome do sono insufi ciente.

alteRação do sono ReM
Um signifi cati vo fenômeno patológico na narcolepsia 

é a desregulação do controle do sono REM (rapid eye 
movement). O sono REM normal caracteriza-se por: 
a) sonhos vívidos e que podem ter um enredo; b) 
movimentos rápidos dos olhos; e c) atonia de quase 
toda a musculatura esqueléti ca, à exceção daquela 
respiratória e extrínseca dos olhos. Em pessoas normais, 
o sono REM ocupa ao redor de 20 a 25% do sono 
noturno, habitualmente. Em pacientes com narcolepsia, 
surgem intrusões do sono REM na vigília, a qualquer 
momento de seu dia, gerando estados de consciência 
intermediários entre a vigília e o sono, com fenômenos 
relacionados ao sono REM, como a cataplexia, a paralisia 
do sono e alucinações8,9.
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HipocRetina (oRexina)
A hipocretina-1 e a hipocretina-2 são distintos 

neuropeptídeos neurotransmissores, produzidos em 
cerca de 100.000 a 200.000 neurônios, localizados 
nos núcleos, no hipotálamo lateral. A hipocretina está 
intimamente relacionada à regulação de sono e vigília. 
O sistema hipocretinérgico interage com os sistemas 
monoaminérgico e colinérgico para gerar a manutenção 
da vigília e com o sistema GABAérgico para gerar a 
manutenção do sono10. A deficiência de hipocretina 
causa uma instabilidade regulatória com excessivas 
passagens rápidas da vigília para o sono e do sono 
para a vigília. Durante o dia, há ataques de sono e de 
cataplexia, e, à noite, há a fragmentação do sono.

A narcolepsia em cães é causada por alterações na 
estrutura do receptor da hipocretina-2, com padrão 
genético mendeliano bem conhecido. Entretanto, na 
maioria dos casos de narcolepsia humana, existe uma 
produção insuficiente de hipocretina no hipotálamo lateral, 
com uma redução mensurável no nível de hipocretina-1 
liquórica (≤ 110 pg/mL), o que representa uma redução 
nas conexões em todo o sistema nervoso central. A 
destruição das células produtoras de hipocretina por 
mecanismo autoimune, após interação com infecções 
por vírus ou bactérias, é a teoria fisiopatológica mais 
aceita11. A narcolepsia se associa fortemente ao alelo 
HLA-DQB1*0602 do sistema HLA (human leucocyte 
antigen), principalmente em pacientes com narcolepsia e 
cataplexia, chegando ao redor de 95%.

Os agonistas dos receptores hipocretinérgicos, 
no futuro, poderão substituir os estimulantes de 
hoje, com menos efeitos indesejáveis, pela maior 
especificidade. Os antagonistas duais dos receptores 
hipocretinérgicos (dual orexin receptor antagonists 
– DORA) bloqueiam a atividade dos receptores de 
hipocretina-1 e hipocretina-2. Prestam-se para o 
tratamento de insônia, sendo que o suvorexant já se 
encontra disponível no mercado. Os DORA promovem 
tanto o sono REM quanto o sono não REM, diferindo, 
portanto, das drogas hipnóticas que modulam GABA12. 
Também há interessantes estudos sobre o seu potencial 
para a neuroproteção na doença de Alzheimer e para o 
controle da obesidade13.

sintoMatologia
Cinco sintomas cardiais formam a base clínica para 

o diagnóstico da narcolepsia: 1) SED; 2) cataplexia; 3) 
paralisia do sono; 4) alucinações do sono; 5) fragmentação 
do sono noturno2,7-9. Diversos outros sintomas podem 
estar presentes, como o comportamento automático14,15, 
e outros sintomas psiquiátricos, como ansiosos e 
depressivos16.

sonolência excessiva diuRna
Em geral, é o primeiro sintoma a surgir. É também o 

sintoma mais prevalente na narcolepsia, ocorrendo em 
até 91% desses pacientes17. A ociosidade, a prática 
tão somente de atividades sedentárias em ambientes 
fechados, a temperatura ambiente elevada e uma refeição 
pesada são quatro fatores que caracteristicamente 
potencializam os irresistíveis e indesejados ataques 
de sono. A duração desse sono varia entre alguns 
poucos minutos até, menos frequentemente, mais que 
1 hora, se o paciente se deitar confortavelmente. Sem 
que o paciente tenha completo conhecimento, curtos 
episódios de sono podem ocorrer repetidas vezes por 
dia, piorando o desempenho no trabalho, causando 
esquecimentos e gerando automatismos da linguagem, 
gestuais e deambulatórios. O paciente pode ficar 
irresistivelmente sonolento e adormecer em horários 
e lugares muito inapropriados. Também pode haver 
prolongado cansaço durante todo o dia. A SED pode 
surgir mesmo após uma noite completa de sono, pois os 
narcolépticos não conseguem obter um sono profundo 
e restaurador. Breves cochilos (ao redor de 20 minutos), 
programados ao longo do dia, geram sensação de bem-
estar e alívio temporário da sonolência. É importante 
ressaltar que são muitas as causas de SED e que várias 
destas são mais encontradiças nos pacientes com 
narcolepsia. Entre as causas de SED listadas na Tabela 
1, há que se dar destaque especial, por sua elevada 
frequência, à privação de sono e ao uso de substâncias 
sedativas, como o álcool e os medicamentos sedativos. A 
escala de sonolência de Epworth (Figura 1) é empregada 
tanto para se quantificar a SED como para se mensurar 
a melhora clínica de um paciente narcoléptico após o 
início do tratamento18. Sua pontuação varia de 0 a 24, 
sendo normais os valores até nove.
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Tabela 1 - Diagnósti co diferencial da sonolência excessiva diurna
1 Privação de sono
2 Uso de sedati vos
3 Transtornos psiquiátricos

Transtornos depressivos (depressão atí pica) e bipolares, transtornos ansiosos, transtornos aditi vos/relacionados a 
substâncias, transtornos de sintomas somáti cos e outros

4 Desordens próprias do sono
Apneia obstruti va de sono, insônia, síndrome de pernas inquietas, desordens do ritmo circadiano e outras

5 Doenças médicas
Anemias, defi ciências de vitaminas, doença renal crônica, obesidade, hipoti reoidismo, diabetes mellitus, encefalopati a 
hepáti ca e outras

6 Condições neurológicas e neurocirúrgicas
Traumati smo cranioencefálico, tumores do sistema nervoso central, distrofi a miotônica, doença de Parkinson, esclerose 
múlti pla e outras

7 Narcolepsia e outros transtornos de hipersonolência central

Escala de sonolência de Epworth 
Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se senti r cansado, nas seguintes situações? 

Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que você não tenha feito algumas destas 
coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Escolha o número mais apropriado para responder 
cada questão.

0 = nunca cochilaria
1 = pequena probabilidade de cochilar
2 = probabilidade média de cochilar
3 = grande probabilidade de cochilar

1. Sentado e lendo:
2. Vendo TV:
3. Sentado em um lugar público, sem ati vidade (sala de espera, cinema, reunião):
4. Como passageiro de trem, carro ou ônibus andando uma hora sem parar:
5. Deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias permitem:
6. Sentado e conversando com alguém:
7. Sentado, calmamente, após almoço sem álcool:
8. Se esti ver de carro, enquanto para por alguns minutos no trânsito intenso:

Figura 1 - Escala de sonolência de Epworth. Adaptado de Bertolazi et al.18.
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cataplexia
A cataplexia (do grego κατά, kata, para baixo, e πληξία, 

plēxis, ataque) se caracteriza por episódios de curta 
duração de paralisia da musculatura voluntária, com 
perda do tônus muscular, parcial ou completa, também 
relatada como segmentar ou generalizada, que surgem 
de modo abrupto e desencadeados por emoções fortes. 
Muitas vezes, são emoções positivas, como o riso por uma 
piada ou a alegria de encontrar um amigo. Mas também 
podem se dar por emoções negativas, como a raiva e a 
frustração. O episódio de cataplexia ocorre em câmera 
lenta e não é comum haver ferimentos, como se dá em 
crises epilépticas9. O paciente permanece no episódio 
de fraqueza muscular com a consciência inteiramente 
intacta e a musculatura respiratória preservada. Com 
frequência, a paralisia se inicia pela face e pescoço, 
para depois evoluir para o tronco e os membros, ao 

longo de vários segundos. Quando a fraqueza muscular 
é incompleta, em um episódio catapléxico parcial, a 
fala é arrastada ou há uma fraqueza generalizada, 
com acometimento dos músculos da face. Crianças 
narcolépticas podem permanecer longos períodos com 
o tônus muscular reduzido, o que gera movimentos 
orais (abertura da boca, com protusão lingual e caretas) 
e marcha instável. No início da doença na criança, a 
cataplexia pode ter características atípicas, sem ainda 
se desencadear pelas emoções fortes. A presença de 
cataplexia caracteriza clinicamente o paciente com 
narcolepsia tipo I. A cataplexia é aquele sintoma que 
mais prediz a deficiência de hipocretina no líquido 
cefalorraquiano. Estima-se a prevalência da cataplexia 
em cerca de 60 a 90% dos pacientes narcolépticos19. 
Na Tabela 2, relacionam-se as drogas que podem ajudar 
no tratamento da narcolepsia.

Tabela 2 - Tratamento farmacológico da narcolepsia no adulto
Drogas anti-hipersonolência Drogas anticataplexia

Medicação Dose diária Medicação Dose diária
Metilfenidato 10-60 mg Imipramina 25-200 mg

Modafinil 50-400 mg Clomipramina 25-200 mg
Lisdexanfetamina 30-50 mg Fluoxetina 20-60 mg

Atomoxetina 10-25 mg Duloxetina 30-60 mg
Oxibato de sódio 6-9 g Citalopram 20-40 mg

Venlafaxina 75-300 mg

paRalisia do sono
A paralisia do sono ocorre na entrada ou na saída do 

sono. O paciente desperta durante a atonia do sono 
REM. O paciente se mantém acordado e consegue se 
lembrar do fenômeno posteriormente, mas, paralisado, 
não consegue mover os membros, falar ou inspirar 
profundamente. A paralisia do sono pode ser completa 
ou parcial20. Costuma ser um fenômeno assustador, 
particularmente quando acompanhado de fenômenos 
alucinatórios, muitas vezes com alucinações vívidas, 
como em um filme ou um sonho21. Diversos pacientes 
relatam medo de morrer, particularmente nas primeiras 
vezes em que esse fenômeno se dá. Deve-se orientar 

o paciente a valer-se da capacidade de movimentar os 
olhos para os lados, a qual não está impedida pela atonia 
do REM. A partir desses movimentos laterais dos olhos, 
os demais movimentos gradualmente vão surgindo. A 
paralisia do sono também pode ocorrer em pacientes não 
narcolépticos ou que não apresentam outros problemas 
médicos, sendo então considerada uma paralisia de sono 
isolada, podendo ser recorrente22.

alucinações Hipnagógicas e HipnopôMpicas
Quase sempre desagradáveis, as alucinações hipnagógicas 

(ao entrar no sono) e as alucinações hipnopômpicas (ao sair 
do sono) na narcolepsia são geralmente mais visuais e táteis. 
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Considera-se que as alucinações hipnopômpicas sejam mais 
característi cas da narcolepsia que aquelas hipnagógicas. 
Os elementos mais frequentes nas alucinações visuais são 
formas simples e coloridas, constantes ou em modifi cação. 
As alucinações hipnopômpicas podem ser multi ssensoriais 
e muito vívidas, com um conteúdo semelhante àquele de 
um sonho, levando o paciente a agir ao despertar, por 
vezes tomando providências, como, por exemplo, buscar 
ajuda contra um intruso em sua casa. Muitas vezes, é muito 
difí cil disti nguir aquilo que é conteúdo de sonho daquilo 
que é fenômeno alucinatório, sendo que a vividez intensa 
tende a aproximar ambos ti pos de experiência. Hobson 
et al. observam que o engajamento do campo visual 
ajuda a disti nguir entre sonho e alucinação hipnagógica 
visual23. O sonho tende a preencher todo o campo 
visual e conta com a parti cipação ati va do sonhador em 
seu interior. A alucinação visual tende a ocupar o centro, 
fi cando o alucinador como um observador à parte. As 
alucinações que se dão no sono da noite tendem a ser 
mais relacionadas com a narcolepsia, mas na narcolepsia 
há os cochilos diurnos (e com presença de sono REM). Os 
fenômenos alucinatórios que aparecem nesses pacientes 
durante o dia podem ter origem na própria narcolepsia ou 
em transtornos psicóti cos. O predomínio de alucinações 
visuais falará a favor da narcolepsia. As alucinações táteis 
na narcolepsia incluem sensações de receber toques leves 
no corpo e esfregar. Embora ainda pouco estudado, o 
conteúdo das alucinações na narcolepsia tende a ser afeito 
a ataques e agressões, similares a pesadelos do sono REM. 
É incomum na narcolepsia a presença de alucinações 
auditi vas complexas ou de alucinações associadas a delírios 
fi xos, elementos psicopatológicos mais encontrados em 
transtornos psicóti cos. Foram descritas alucinações sexuais 
complexas e alucinações com levitação e experiências 
extracorporais24. Esti ma-se que alucinações hipnagógicas e 
hipnopômpicas estão presentes em cerca de 30 a 40% dos 
pacientes narcolépti cos19.

FRagMentação do sono notuRno
Caracteristi camente, o sono do narcolépti co é 

interrompido por repeti dos despertares. Além da 
difi culdade primária de manutenção do sono, própria da 
defi ciência de hipocreti na, pode haver, em associação, 
difi culdades secundárias de se manter o sono, devido 
a certos transtornos de sono associados à narcolepsia, 

como, por exemplo, a síndrome da apneia obstruti va 
de sono, os movimentos periódicos dos membros e o 
transtorno comportamental do sono REM, que são 
comuns nesses pacientes25.

diagnóstico
Para quanti fi cação da sonolência diurna, usamos 

a escala de sonolência de Epworth (Tabela 3). O 
diagnósti co da narcolepsia é estabelecido por critérios 
clínicos, eletrofi siológicos e pelo nível de hipocreti na-1 
no líquido cefalorraquidiano. A ICSD-3 defi ne o critério 
para narcolepsia como: teste de múlti plas latências do 
sono (TMLS) com média das latências menor ou igual a 8 
minutos, além de dois ou mais episódios de sono REM nos 
cochilos (sleep onset REM period – SOREMP), podendo ser 
somado um REM precoce (menor do que 15 minutos) da 
polissonografi a (PSG) que antecede o TMLS. O TMLS é 
realizado no dia seguinte a uma PSG noturna com duração 
de pelo menos 6 horas. Somente é realizado se não 
houver nessa PSG a presença de transtornos respiratórios 
ou de movimento que expliquem a SED do paciente. A 
montagem da PSG é parcialmente desfeita, à exceção 
das montagens eletroencefalográfi ca, eletromiograma 
mentoniano e eletro-oculograma. O TMLS consiste em 
cinco oportunidades de cochilos, sendo o primeiro 2 horas 
após despertar. A seguir, a cada 2 horas, é dada ao paciente 
uma nova oportunidade de dormir, que terminará após 15 
minutos em caso de haver sono e após 20 minutos em 
caso de não haver sono. Uma média das latências para o 
sono inferior a 10 minutos nas cinco oportunidades para 
dormir é anormal. Nos cochilos diurnos, normalmente não 
há sono REM. O diagnósti co de narcolepsia é confi rmado 
com a média das múlti plas latências abaixo de 8 minutos e 
com a presença de dois ou mais SOREMP.

A dosagem de hipocreti na-1 no líquido cefalorraquidiano 
deve ser realizada sempre que houver dúvida, clínica ou 
eletrofi siológica26. A hipocreti na-1 abaixo de 110 pg/
mL ou a queda de um terço do valor de uma dosagem 
anterior (crianças e adolescentes iniciando a doença) 
são característi cas de narcolepsia ti po I. Os pacientes 
com narcolepsia ti po II possuem, usualmente, níveis de 
hipocreti na-1 maior do que 200 pg/mL e não apresentam 
cataplexia. Atualmente, a presença do alelo HLA-
DQB1*0602 não faz parte dos critérios diagnósti cos 
para narcolepsia e é tão somente objeti vo de pesquisa.
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naRcolepsia e tRanstoRnos depRessivos/bipolaRes e 
ansiosos
É elevada a prevalência da narcolepsia com sintomas 

e transtornos depressivos, bipolares e ansiosos. Ohayon 
comparou um grupo de pacientes narcolépticos (n = 320) 
com uma amostra representativa da população geral 
(n = 1.464), usando critérios diagnósticos da 4ª edição 
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais – versão revisada (DSM-IV-TR) (Tabela 3)27. 
Constatou que 27% dos narcolépticos apresentavam 
algum transtorno depressivo – sendo que, destes, 17% 
tinham transtorno depressivo maior, em comparação com 
6,4% dos controles – e que 37% usavam medicamentos 
antidepressivos, números cerca de três vezes superiores 
àqueles da população geral. O transtorno bipolar 
aparece em 8,5% dos narcolépticos e em 1,9% dos 
controles, havendo aqui um elevado odds ratio de 4,6. 
A elevada prevalência de transtorno de ansiedade social 
– 21% dos narcolépticos, contra 8,7 dos controles – 
também se impõe como um fenômeno a ser destacado. 
Ao estudar 51 pacientes narcolépticos consecutivos 
em Innsbruck, Zamarian et al. detectaram que os 
sintomas depressivos e a SED exercem relevante papel 
na gênese das queixas cognitivas e atencionais desses 
pacientes28. A sintomatologia depressiva, mesmo quando 
leve, se associa a essas queixas. Assim, recomendam 
orientar esses pacientes quanto à subjetividade dessas 
percepções de problemas cognitivos, apontando que é 

Tabela 3 - Transtornos mentais em narcolépticos e controles

Transtorno Narcolepsia (%) Controles 
(%)

Odds ratio 
ajustado

Transtorno depressivo maior 17,1 6,4 2,7
Transtorno bipolar 8,5 1,9 4,6
Transtorno de estresse pós-traumático 11,3 5,3 2,1
Transtorno de pânico 12,5 3,9 3,2
Agorafobia 8,5 1,3 6,5
Fobia específica 5,2 1,3 4,1
Transtorno de ansiedade social 21,1 8,7 2,4
Transtorno obsessivo-compulsivo 3,7 1,0 3,8
Transtorno de ansiedade generalizada 5,5 1,7 3,3

p < 0,001.
Adaptado de Ohayon27.

improvável um real comprometimento cognitivo objetivo 
e direcionando-os para o tratamento de seus problemas 
depressivos. É interessante apontar que as doses de 
antidepressivos (doses baixas) (Tabela 2) usadas para o 
controle de cataplexia podem ser insuficientes para o 
tratamento de transtornos depressivos em pacientes 
narcolépticos29. Estudando a qualidade de vida, Vignatelli 
et al. constataram que a presença de sintomas depressivos 
foi o principal preditor independente estável em 5 anos 
da qualidade de vida relacionada à saúde, enfatizando a 
relevância de se acompanhar detidamente o humor dos 
pacientes narcolépticos30.

É interessante observar que a estimulação do 
hipotálamo perifornical – onde se concentram os 
neurônios sintetizadores de prepro-hipocretina – 
produz autorrelato de ataques de pânico e medo de 
morrer. O sistema hipocretinérgico desempenha papel 
crítico na coordenação de sistemas neurais relacionados 
a ansiedade, pânico e estresse31-34. Os antagonistas 
seletivos do receptor de hipocretina-1 (selective orexin1 
receptor antagonist – SORA1) estão sendo estudados 
como ansiolíticos, não apresentando a sedação que se 
vê com os benzodiazepínicos35.

naRcolepsia/cataplexia associada à RetiRada de 
antidepRessivos anticatapléxicos
Nissen et al. estudaram pacientes não narcolépticos, 

portadores de transtornos afetivos, nos quais uma 
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reti rada abrupta do medicamento anti depressivo 
venlafaxina gerou uma síndrome transitória assemelhada 
à narcolepsia, com ataques de cataplexia36. Os pacientes 
foram estudados com PSG e o diagnósti co confi rmado 
em TLMS, que se normalizou após alguns meses. A 
hipocreti na-1 não se alterou.

A reti rada de drogas para o controle de cataplexia 
(Tabela 2) deve ser lenta em pacientes com diagnósti co 
de narcolepsia. Phelps propõe que, em narcolépti cos, 
a reti rada de anti depressivos precisa ser mais lenta 
do que em pacientes depressivos ou ansiosos não 
narcolépti cos, exigindo período de tempo de gradual 
desconti nuação superior a 3 meses37. A reti rada abrupta 
de drogas potentes no controle de cataplexia – como 
os anti depressivos tricíclicos e o mazindol – pode 
gerar o chamado status cataplecti cus, caracterizado por 
conti nuada sucessão de ataques de cataplexia, sem um 
gati lho identi fi cável, e que pode durar horas ou dias. 
O status cataplecti cus também pode relacionar-se com 
o início do uso da droga prazosina – agonista inverso 
de adrenoceptores α1 –, prescrita para tratar uma 
hipertensão arterial concomitantemente à reti rada de 
um medicamento para o controle de cataplexia38.

tRanstoRno coMpoRtaMental do sono ReM e 
naRcolepsia
Uma parassonia de ocorrência comum em 

narcolépti cos, o transtorno comportamental do sono 
REM (TCSREM) caracteriza-se pelo comportamento 
de promulgar e representar os sonhos, que emerge 
durante a perda da atonia própria do sono REM39. O 
comportamento inclui desde gestos benignos com as 
mãos a agressões violentas, com socos e chutes, com 
riscos para o cônjuge e para o próprio paciente. Causado 
por múlti plos ti pos de falha da inibição de neurônios 
espinhais, o TCSREM aparece como manifestação 
prodrômica nas α-sinucleinopati as (doença de Parkinson, 
demência de Lewy e atrofi a de múlti plos sistemas) e em 
outras desordens neurodegenerati vas40. Surge também 
em lesões estruturais do tegmento ponti no e como 
efeito colateral do uso de algumas drogas. A metade 
dos pacientes com narcolepsia apresenta TCSREM, que 
é ainda mais comum naqueles com narcolepsia ti po 1 
(com cataplexia). Nos narcolépti cos, a promulgação com 
representação dos sonhos tende a se dar mais cedo na 

noite e com movimentos mais simples e menos violentos 
que nas α-sinucleinopati as. A defi ciência de hipocreti na 
instabiliza a transição sono-vigília e gera uma difi culdade 
de estabilizar o sono REM, com resultante intrusão de 
tônus muscular próprio da vigília. O uso de medicamentos 
anti depressivos (parti cularmente inibidores da 
monoamina oxidase, tricíclicos, inibidores seleti vos da 
recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de 
serotonina e noradrenalina) é uma importante causa de 
TCSREM, em especial em jovens. Possivelmente, isso 
se dá por conta de seu efeito serotonérgico, já que os 
núcleos serotonérgicos ponti nos da rafe possuem um 
efeito ati vador nos núcleos REM-off  serotoninérgicos-
noradrenérgicos. Assim, é importante monitorar com 
cuidado o emprego de anti depressivos em narcolépti cos. 
Pequenas doses de melatonina (iniciar com 3 mg) ou de 
clonazepam (iniciar com 0,5 mg) costumam suprimir o 
TCSREM nesses pacientes, mas também foram tentados 
os inibidores da colinesterase rivasti gmina e donepezila, 
com sucesso transitório.

naRcolepsia e esQuiZoFRenia/outRos tRanstoRnos 
psicóticos
A SED e as alterações do ciclo sono-vigília dos 

narcolépti cos causam comportamentos pouco usuais, 
alterações psíquicas atí picas e intensa incapacidade 
funcional. A esses três aspectos clínicos, adiciona-
se a presença de alucinações, para completar a 
superposição de sintomas e a difi culdade de disti nção 
com os transtornos do espectro da esquizofrenia/outros 
transtornos psicóti cos (E/OTP). É importante salientar 
que a SED, por si mesma, favorece a desorganização 
conceitual, o pensamento desorganizado e o pensamento 
confuso, sintomatologias que aproximam narcolepsia e 
E/OTP. A similaridade dos sintomas pode fazer com que 
a narcolepsia permaneça inicialmente diagnosti cada 
como sendo esquizofrenia por longo período41. Como 
não existe uma desregulação do processo de controle 
do sono REM na E/OTP, o estudo clínico do sono, a 
PSG e o TMLS ajudarão a separar narcolepsia e E/OTP. 
Ademais, há que se ter em conta que, na narcolepsia, 
as alucinações mais comuns são hípnicas – relacionadas 
ao sono –, enquanto que, na E/OTP, as alucinações mais 
signifi cati vas se dão mais comumente na vigília. Embora 
a presença de cataplexia favoreça a disti nção entre um 
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quadro narcoléptico e um quadro de E/OTP, deve-se 
lembrar que algumas medicações neurolépticas podem 
normalizar a cataplexia sem reduzir o sono REM. Na 
narcolepsia, pode existir dificuldade de julgar o conteúdo 
alucinado, estando o paciente convencido de que o 
material psíquico presente em sua alucinação é parte 
do mundo real42. Embora sejam poucos, existem casos 
em que a narcolepsia chegou a ser diagnosticada como 
esquizofrenia refratária, o que poderia levar a tratamentos 
agressivos e inadequados. Aspectos relacionados ao 
tratamento da narcolepsia também aproximam as duas 
condições: os tratamentos com estimulantes realizados 
na narcolepsia podem acompanhar-se de uma psicose 
paranoide como efeito colateral, que pode assemelhar-
se à E/OTP. Kondsiella & Arlien-Soborg lembram que 
uma psicose associada a uma narcolepsia constitui um 
dilema terapêutico: os psicoestimulantes, para tratar a 
SED da narcolepsia, geram uma elevação da dopamina 
central e, assim, aumentam os riscos de sintomas 
psicóticos; enquanto que os neurolépticos, para tratar 
a psicose, antagonizam receptores dopaminérgicos e 
geram sedação43,44. Contudo, em alguns narcolépticos, 
o metilfenidato, além de melhorar a SED, melhora 
inteiramente as alucinações hipnagógicas e outros 
sintomas psicóticos. Por isso, alguns chegaram a 
propor a existência de uma forma nuclear psicótica da 
narcolepsia44. Era costumeiro considerar-se que uma 
verdadeira associação entre a narcolepsia e a E/OTP 
fosse muito rara ou devida a erros de diagnóstico. Essa 
realidade pode estar se transformando e, recentemente, 
em pacientes de Stanford e da Coreia do Sul, Canellas 
et al. conseguiram identificar e estudar 10 casos em 
que havia a concomitância da narcolepsia e da E/OTP, 
sendo seis casos de esquizofrenia, dois do transtorno 
esquizofreniforme, um de transtorno delirante e um 
esquizoafetivo45. Essa associação se torna ainda mais 
interessante quando se tem em vista que, ultimamente, 
o sistema HLA, importante para a narcolepsia, também 
vem sendo considerado na esquizofrenia, em diversos 
genome wide analysis studies (GWAS)46. Não se 
conhece a prevalência de deficiência de hipocretina 
em pacientes com E/OTP. Mas é possível especular-se 
acerca da possibilidade de deficiência de hipocretina 
na E/OTP, pois há hipóteses autoimunes similares 
para a destruição neuronal em ambas condições. É 

interessante observar que Tsutsui et al. encontraram 
anticorpos antirreceptor N-metil D-Aspartato (NMDA) 
em três de cinco pacientes portadores de narcolepsia 
e sintomatologia psicótica grave47. Também não 
se pode excluir a possibilidade de uma imunidade 
citotóxica causada por células T, inferida na narcolepsia 
e nos transtornos relacionados à dopamina, esta hoje 
considerada um legítimo neuroimunotransmissor48.

conclusão
Os recentes avanços na compreensão da 

fisiopatologia da narcolepsia determinaram uma 
melhor identificação da interface entre suas variadas 
manifestações clínicas, sobretudo as diretamente 
relacionadas com os circuitos biológicos do sistema 
nervoso central. Entre elas, os quadros psiquiátricos 
se destacam como de grande relevância, devido à sua 
alta prevalência e à morbidade que adicionam a esse 
complexo distúrbio do sono. Como parte essencial 
do tratamento, é fundamental que tais transtornos 
psiquiátricos sejam prontamente reconhecidos na 
prática diária e amplamente abordados, evitando o 
agravamento da condição clínica dos pacientes. Por 
outro lado, a constatação, no paciente com problemas 
mentais, de sintomas compatíveis com a narcolepsia, 
reforça ainda mais a necessidade de uma maior atenção 
para a possibilidade de um distúrbio primário do sono 
ser uma comorbidade associada nos pacientes com 
comprometimentos psiquiátricos.
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Resumo
Disfunções na resposta ao estresse podem exercer 

um importante papel em alguns transtornos mentais. 
Uma gama cada vez maior de estudos demonstra que 
existem diferenças entre os sexos na prevalência de 
transtornos relacionados ao estresse e que mulheres 
com transtornos por uso de álcool têm diferentes 
desfechos negativos no funcionamento cerebral e em 
mecanismos de neuroadaptação quando comparadas 
aos homens. O consumo de álcool tem sido associado 
a alterações sutis e em longo prazo no eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal, que afetam a resposta adaptativa nos 
circuitos de neurorregulação do estresse. Pesquisas 
futuras nesse campo podem impactar positivamente o 
desenvolvimento de estratégias terapêuticas que levem 
em consideração abordagens gênero-específicas.

Palavras-chave: Álcool, mulheres, resposta ao 
estresse, diferenças entre os sexos.

Abstract
Dysfunctional stress response can play a key role in 

some mental disorders. An increasing number of studies 
have demonstrated sex differences in the prevalence 
of stress-related disorders. In particular, women 
with alcohol use disorders (AUDs) present different 
negative outcomes whe compared to men in terms of 
brain function e neuroadaptative mechanisms. Alcohol 
consumption has been associated with subtle, long-term 
hypothalamic-hypophysis-adrenal (HPA) axis alterations, 
affecting the adaptive response of stress neuroregulatory 

circuits. Future research in this field may positively 
influence the development of treatment strategies that 
take gender-specific approaches into consideration.

Keywords: Alcohol, women, stress response, sex 
differences.

Disfunções na resposta ao estresse podem exercer 
um importante papel em alguns transtornos mentais1. 
Embora no Brasil e no mundo homens bebam mais 
que as mulheres, até há pouco mais de uma década, 
praticamente não havia dados acerca do consumo 
de álcool entre as mulheres, exceto os provenientes 
de estudos epidemiológicos2-4. Programas de apoio 
e assistência a usuários de álcool pouco levam em 
consideração particularidades relativas ao gênero. Muitas 
mulheres abandonam o tratamento, mesmo em centros 
especializados, por não se sentir à vontade em um 
ambiente predominantemente masculino e praticamente 
com inexistência de programas que deem suporte a 
mulheres com problemas transtornos relacionados ao 
uso de álcool5,6.

Atualmente, as mulheres bebem em quantidade e 
frequência muito parecidas às da população masculina, 
principalmente em amostras de mulheres mais jovens7,8. 
A literatura sugere diferenças bastante distintas entre os 
sexos. Alguns transtornos mentais são mais prevalentes 
no sexo feminino, entre eles os transtornos depressivos, 
transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de 
estresse pós-traumático9. Em todos esses transtornos, o 
estresse exerce um papel importante na neurobiologia, 

TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO 
DE ÁLCOOL E AS MULHERES: IMPACTO 
NOS CIRCUITOS INTEGRATIVOS E DE 
NEURORREGULAÇÃO DO ESTRESSE

ALCOHOL RELATED DISORDERS AND WOMEN: IMPACT ON 
STRESS-INTEGRATIVE NEUROREGULATORY CIRCUITS
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além de possuir alta comorbidade com transtornos do 
uso de substâncias, especialmente o álcool10.

Em termos culturais, no passado, as mulheres tendiam 
a beber escondidas, enquanto o homem, em grupos 
de amigos. Porém, atualmente, fatores como alta 
escolaridade e ocupar cargos de chefi a estão associados 
a um maior uso de álcool entre as mulheres7.

Existem diferenças entre os sexos no metabolismo 
do álcool no sistema nervoso central. A mulher tem 
menor ati vidade da álcool desidrogenase no estômago; 
uma mesma quanti a ingerida por um homem e uma 
mulher causa maior concentração de álcool no plasma e, 
consequentemente, no cérebro da mulher, pois o álcool 
atravessa facilmente a barreira hematoencefálica11,12.

Também se observou, em estudos com populações 
clínicas, que as mulheres tendiam a iniciar mais tardiamente 
o uso de álcool que os homens, a desenvolver problemas 
clínicos de maneira mais precoce (tais como cirrose 
e miocardiopati a dilatada), além de ter dano cerebral 

maior. Essa aparente sensibilidade aumentada aos efeitos 
nocivos do álcool e um caminho mais curto entre o uso 
abusivo do álcool e a dependência deram origem ao 
termo telescoping eff ect13. Em populações mais jovens, há 
dados bastante heterogêneos em relação a esse efeito, 
principalmente com relação à idade de início de uso14. A 
progesterona está associada, de forma bem documentada 
na literatura, em estudos pré-clínicos, a um menor efeito 
positi vo no sistema de recompensa cerebral, sugerindo a 
infl uência dos hormônios gonadais tanto na neurobiologia 
quanto na sensibilidade ao álcool. Além disso, a terapia 
hormonal e o uso de anti concepcionais orais podem 
também infl uenciar o sistema de recompensa cerebral15.

Diversos estudos têm demonstrado a interferência do 
estresse em todo o ciclo da adição: na primeira exposição, 
na transição para um padrão de uso abusivo e repeti do, 
no desenvolvimento de dependência, nos sintomas 
ansiosos e depressivos causados pela absti nência e como 
desencadeante ou facilitador de recaída16 (Figura 1).

Figura 1 - Diagrama ilustrando a interferência do estresse no ciclo da adição. O estresse impacta em todo o ciclo 
da adição, infl uenciando o início do consumo de álcool, o beber compulsivo, a dependência e a absti nência, além de 
agir como facilitador de recaída, através de mecanismos adaptati vos nos circuitos de neurorregulação do estresse.



36 revista debates em psiquiatria - Mai/Jun 2017

ARTIGO
ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO
JERÔNIMO DE A. MENDES RIBEIRO
JOEL RENNÓ JR.
HEWDY LOBO RIBEIRO
JULIANA PIRES CALVASAN
AMAURY CANTILINO
GISLENE VALADARES
RENAN ROCHA
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA

O início do uso de álcool estimula mecanismos de 
recompensa no cérebro, principalmente em estruturas 
mesolímbicas, como o córtex frontal tegmental 
ventral. Entretanto, com o uso repetido e continuado, 
alterações na plasticidade neuronal passam a ocorrer 
de maneira gradual e sutil, através de mudanças 
de padrões de transcrição gênica, mecanismos 
epigenéticos, sensibilização e tolerância17. Assim como 
os benzodiazepínicos, o álcool atua como modulador 
da transmissão GABAérgica, colocado em sítios de 
neuropeptídios, como no núcleo central da amígdala, ricos 
em fatores de liberação da corticotrofina, fator-chave na 
modulação da resposta ao estresse. O núcleo central da 
amígdala é uma região envolvida tanto na sensibilidade 
ao stress e quanto no abuso de substâncias16,18.

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) é via 
neural primária da resposta ao estresse. A partir do 
núcleo paraventricular do hipotálamo, é liberado o fator 
liberador da corticotrofina, que através da sinalização à 
hipófise anterior libera o hormônio adrenocorticotrófico 
na circulação sistêmica, que atinge as glândulas adrenais, 
estimulando a síntese de glicocorticoides e modulando a 
resposta fisiológica através de feedback negativo16,19.

O álcool, tanto em curto como em logo prazo, promove 
profunda alteração no eixo HHA. O uso agudo de álcool 
ativa o eixo HHA, resultando em níveis elevados de 
glicocorticoides e diminuindo a ansiedade, ao passo que 
a exposição prolongada ao álcool promove hipertrofia 
adrenal e embotamento da resposta ao estresse, tendo 
efeito ansiogênico20,21. Também tem sido demonstrado 
que a desregulação do eixo HHA permanece mesmo 
após longos períodos de abstinência, interferindo nos 
mecanismos de coping frente a novos estressores e 
facilitando a recaída22.

Além disso, estudos pré-clínicos e clínicos têm 
demonstrado que ocorrem mudanças duradouras no eixo 
HHA que podem ser passadas de forma transgeracional 
para a prole, e que mecanismos epigenéticos estariam 
implicados16.

Concluindo, pode-se dizer que, combinados, os achados 
envolvendo o conhecimento de como o estresse afeta 
cada fase do uso de álcool e as diferenças cada vez mais 
consistentes entre os sexos nos circuitos integrativos de 
neurorregulação do estresse fazem dos estudos envolvendo 
o uso crônico de álcool e seus efeitos nesses circuitos um 

tema bastante relevante. O entendimento dos conceitos 
que envolvem a resposta regulatória a um estímulo 
estressante envolvendo a manutenção da homeostase 
vem sendo substituído pelos conceitos de alostase ou 
carga alostática16. Além disso, a experiência estressante 
pode produzir mudanças celulares e moleculares sutis, 
que alternam os sistemas de recompensa para um padrão 
de uso abusivo e continuado.

Importantes contribuições quanto à diferença de 
resposta ao estresse entre os sexos em amostras 
expostas ao álcool têm sido demonstradas em estudos 
pré-clínicos e clínicos, que têm se mostrado essenciais 
na busca do preenchimento de lacunas no entendimento 
dos mecanismos que possam estar envolvidos no 
desenvolvimento de transtornos de uso de álcool, na 
vulnerabilidade da mulher aos chamados transtornos 
relacionados ao estresse, assim como na busca de 
novos alvos de tratamento dessas condições. Futuras 
pesquisas e suas consequentes aplicações práticas devem 
contribuir para a promoção de abordagens terapêuticas 
individualizadas, gênero-específicas e com impacto 
favorável, baseado em evidências, no plano terapêutico.
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Resumo
O transtorno de personalidade histriônica é caracterizado 

por autodramatização, teatralidade e expressão exagerada 
de emoções, labilidade emocional, comportamentos 
inadequados, sexualmente provocadores ou sedutores. Já 
os transtornos dissociativos/conversivos caracterizam-se 
pela perda parcial ou completa da integração normal entre 
as memórias do passado, a consciência de identidade, 
as sensações imediatas e o controle dos movimentos 
corporais. Este estudo relata o caso de uma adolescente 
de 14 anos de idade, do sexo feminino, diagnosticada com 
quadro de transtorno dissociativo. Os autores descrevem 
o manejo do caso e discutem aspectos relevantes.

Palavras-chave: Histeria, transtorno dissociativo, 
histrionismo.

Abstract
Histrionic personality disorder is characterized by self-

dramatization, theatricality and exaggerated expression 
of emotion, emotional lability, and inappropriate, sexually 
provocative, or seductive behaviors. Dissociative or 
conversion disorders, in turn, are characterized by partial 
or complete loss of the normal integration between 
memories of the past, awareness of identity, immediate 
sensations, and control of bodily movements. This study 
reports the case of a 14-year old female adolescent 
diagnosed with a dissociative disorder. The authors 
describe patient management and discuss relevant 
aspects.

Keywords: Hysteria, dissociative disorder, histrionic 
disorder.

intRodução
Quadros clínicos caracterizados por sintomas 

somáticos não explicados por condições médicas gerais 
têm sido continuamente relatados ao longo da história 
da medicina e até hoje fazem parte do cotidiano não só 
dos psiquiatras, mas também dos clínicos.

Esses pacientes apresentam incapacitação 
desproporcional aos achados do exame físico, inexistência 
de anormalidades laboratoriais e aparente associação 
a fatores psicossociais1. Mesmo que a gravidade dos 
casos muitas vezes possa ser questionada, o incômodo 
e as limitações desencadeadas justificam sua aceitação 
como transtorno2. Esses transtornos correspondem 
aos quadros tradicionalmente chamados de histéricos, 
exigindo uma releitura dos textos sobre a histeria. Os 
sintomas dessas manifestações são conhecidos desde a 
Antiguidade, sendo atribuídas a Hipócrates algumas de 
suas primeiras descrições. A própria história das neuroses 
confundiu-se por muito tempo com a da histeria.

A histeria, ao longo do tempo, foi descrita 
principalmente em mulheres e tem caráter multifacetário, 
já que a descrição do caso depende tanto da perspectiva 
daquele que interpreta como da maneira que o paciente 
descreve seus sintomas, geralmente representado 
pelo que é chamado hoje de doenças psicossomáticas. 
O traço prevalente é o “histrionismo”. A palavra, que 
significa teatralidade, surge na Roma Antiga para designar 
como histrião o comediante que representava papéis3. 
Portanto, o histrionismo do histérico é representado por 
seu caráter exagerado, principalmente nos pensamentos 
e sentimentos.
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EM ADOLESCENTE
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Com a 10ª edição da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10) em 1993 e com a 4ª edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-
IV) em 1994, ficou estabelecido o fim da categoria 
histeria, com sua redesignação sob novas nomenclaturas, 
incluindo transtorno de personalidade histriônica (TPH) 
e transtornos dissociativos/conversivos (TD/C).

Tendo por referência, neste artigo, a CID-10, o TPH (F 
60.4) é caracterizado por autodramatização, teatralidade 
e expressão exagerada de suas emoções, assim como 
labilidade emocional, comportamentos inadequados, 
sexualmente provocadores ou sedutores.

Os TD/C (F44), segundo a CID-10, caracterizam-se pela 
perda parcial ou completa da integração normal entre 
as memórias do passado, a consciência de identidade, 
as sensações imediatas e o controle dos movimentos 
corporais. Nos transtornos conversivos, há transposição 
de um conflito psíquico em sintomas somáticos, presentes 
basicamente nos sistemas neuromuscular voluntário 
(paralisias) ou sensório-perceptivo (anestesias)4.

Método
Trata-se de um estudo de caso de uma adolescente 

de 14 anos de idade, do sexo feminino, com quadro de 
transtorno dissociativo, acompanhada no Ambulatório 
de Psiquiatria Infantil da Universidade de Santo 
Amaro (Unisa). Os pais concordaram em participar do 
estudo, assinando o termo de consentimento livre e 
esclarecido.

descRição do caso
Paciente do sexo feminino, 14 anos, natural e 

procedente de São Paulo, solteira, cursando 9º ano do 
ensino fundamental em escola pública, encaminhada 
pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade de 
Taboão da Serra ao Ambulatório de Psiquiatria Infantil da 
Unisa, devido à distância do CAPS até sua residência.

Compareceu à primeira consulta em março de 2016, 
acompanhada pela mãe, que referiu que, em outubro de 
2014, a filha terminou um relacionamento de 8 meses com 
o namorado por ele ter se interessado por outra garota. 
Segundo sua genitora, a paciente apresenta, em geral, 
comportamento extrovertido e sedutor, principalmente 
com os meninos, atitudes de caráter teatral (expressão 
emocional superficial e com rápidas mudanças), muito 

sensível às opiniões alheias e usando a aparência física 
para chamar a atenção. A paciente relatou histórico de 
relacionamentos breves e facilidade de se apaixonar. 
Abalada com o rompimento do namoro, faltou às aulas 
e passava a maior parte do dia sozinha em seu quarto, 
chorando. Passou a apresentar instabilidade emocional, 
dilemas “existenciais” e incertezas.

Um mês após, durante a aula de teatro, ficou 
subitamente agitada e agressiva, ouviu vozes que 
não soube caracterizar, viu as pessoas com os olhos 
inteiramente pretos, além do pai e do avô, que vinham 
em sua direção, causando-lhe repulsa. Gritava muito e 
agredia quem tentava contê-la. Levada ao hospital geral 
da cidade, permaneceu internada por 15 dias. Nesse 
período, alegava ter sido violentada sexualmente pelo 
avô e pelo pai. A equipe iniciou investigação e optou pela 
profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis. Foi 
aberto processo policial, mas, segundo a mãe, a acusação 
era falsa e não foi confirmada pelo exame clínico. No 15º 
dia, despertou repentinamente, sem se lembrar de nada 
sobre o ocorrido, inclusive negou ter sido violentada 
e ter feito tal acusação. Relatou estar “fora de si”. 
Durante a internação, foram realizados exames clínicos, 
laboratoriais e tomografia computadorizada de crânio, 
todos sem alterações.

Após alta hospitalar, iniciou acompanhamento no CAPS 
de Taboão da Serra, em dezembro de 2014. Utilizou 
irregularmente sertralina 50 mg/dia pelos 5 meses 
seguintes, pois acreditava que deveria usá-la apenas 
nos dias em que se sentisse pior. Apesar disso, relatou 
discreta melhora com o tratamento. Não apresentou 
mais os sintomas prévios, porém iniciou episódios, 
também súbitos, de medo de ficar sozinha e frequentar 
lugares fechados com muitas pessoas, principalmente 
ônibus. Nesses episódios, gritava, sentia-se sufocada e 
tinha medo de que as pessoas a tocassem. Abandonou 
o tratamento no CAPS devido à distância deste até sua 
casa, uma vez que parou de utilizar o transporte público. 
Ficou aproximadamente 1 ano sem tratamento até 
decidir procurar ajuda.

Em março de 2016, compareceu ao ambulatório da 
Unisa sem uso de medicação e relatou que manteve 
os episódios de medo. À noite, tinha dificuldade de 
iniciar o sono e quase sempre se sentia angustiada e 
profundamente entristecida, chorando por horas. Perdeu 
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a vontade de ver amigos, sair de casa e não queria mais 
frequentar a escola. Foi reintroduzida sertralina 50 mg/
dia, com remissão parcial dos sintomas. Tornou-se um 
pouco mais ati va, porém os outros sintomas prevaleciam. 
Aumentou-se a dose para 100 mg/dia, e, assim, voltou a 
sair sozinha de casa e a frequentar a escola diariamente, 
a qualidade do sono melhorou, e foram reduzidos os 
sintomas de tristeza. Foram orientadas sessões de 
psicoterapia, com indicação de acompanhamento em 
longo prazo.

discussão
No âmbito da psiquiatria, com a substi tuição do termo 

histeria por outras nomenclaturas, ganhou-se um maior 
rigor descriti vo, com sintomas devidamente enumerados 
e catalogados, e favoreceu-se uma diferenciação mais 
efeti va entre patologias psiquiátricas e orgânicas, 
podendo ter suscitado um melhor manejo clínico dos 
doentes.

Do ponto de vista eti ológico, o TPH pode estar 
associado a outros transtornos, como o de somati zação, 
o conversivo e o depressivo maior, que podem ser 
confundidos com outros transtornos de personalidade, 
por apresentarem característi cas em comum. Já os 
pacientes com TD/C tendem a ser subdiagnosti cados, 
e o diagnósti co pode levar anos para ser corretamente 
estabelecido, existi ndo ainda muita incompreensão a 
respeito entre os profi ssionais de saúde mental4-7. O 
transtorno dissociati vo está associado com comorbidades 
psiquiátricas, como abuso e dependência de substâncias, 
além de transtornos de personalidade borderline ou TPH. 
Assim, como no caso descrito, temos uma comorbidade 
entre os dois transtornos.

Descrevemos aqui uma paciente com TPH, segundo 
a CID-10, que desenvolveu um quadro de TD/C e 
depressão. Ainda que algumas pesquisas sugiram que a 
proporção seja próxima entre os sexos, esse diagnósti co 
tem sido muito mais frequente em mulheres1,8. A causa 
do TPH não é defi nida, porém, em sua grande maioria, 
há relatos de trauma psíquico, muitas vezes na infância1. 
No caso da paciente, o término do namoro culminou em 
uma experiência psíquica capaz de produzir o quadro 
dissociati vo numa base de personalidade histriônica. 
O seu quadro cursou com agitação, agressividade e 
perturbação da consciência, controle motor, memória, 

percepção, emoção e representação corporal, além de 
amnésia dissociati va, e remiti u em duas semanas5,6,8,9. 
Esses sintomas são comparti lhados por transtornos 
dissociati vos ou de conversão e tendem a remiti r após 
algumas semanas ou meses, parti cularmente se o seu 
início está associado a um evento traumáti co da vida10.

Durante a internação, diversos exames foram 
realizados, não justi fi cando o quadro. Segundo a CID-
10, para preencher o critério, o exame médico e a 
investi gação não devem revelar a presença de qualquer 
perturbação fí sica ou neurológica conhecida. Deve haver 
evidências de que a perda de função é uma expressão 
de confl itos ou necessidades emocionais. Os sintomas 
podem desenvolver-se em estreita relação com o estresse 
psicológico e muitas vezes aparecem repenti namente 
(CID-10). Há poucos estudos de neuroimagem aplicados 
à histeria. Esses estudos, entretanto, sugerem alterações 
variáveis na ati vidade de determinadas regiões corti cais 
e subcorti cais, principalmente dos córti ces pré-frontal e 
parietal, do tálamo e dos núcleos da base, possivelmente 
ligados aos transtornos10,11. Um achado importante 
nesses transtornos é de que testes eletrofi siológicos 
indicam vias motoras e sensoriais inalteradas12.

A paciente apresentou quadro depressivo comórbido, 
e essa associação entre transtornos de personalidade 
e depressão, incluindo o TPH, é mais comum do que 
em controles saudáveis13. Os diagnósti cos diferenciais, 
neste caso, seriam com transtornos neurológicos, como 
epilepsia e traumati smo crânio-encefálico14, os quais 
foram descartados.

O tratamento foi realizado baseado na comorbidade 
com depressão, sendo prescritos benzodiazepínicos e 
anti depressivos14. No caso, optou-se pela prescrição de 
sertralina, visando melhorar os sintomas depressivos. A 
paciente foi encaminhada para psicoterapia.

conclusão
A parti r do advento dos manuais psiquiátricos e 

de suas sucessivas edições, nota-se que a histeria se 
adaptou às transformações diagnósti cas e aos avanços 
cientí fi cos da neurologia e da psiquiatria até adquirir 
seu status atual. O desaparecimento da histeria dos 
manuais diagnósti cos está relacionado à adoção de 
novos sistemas classifi catórios dos transtornos mentais. 
No entanto, a histeria é um fenômeno questi onável. 
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A capacidade mimética e a multiplicidade de sintomas 
passam a alimentar os quadros de outras psicopatologias 
relativamente distantes da organização inicial da histeria 
apresentada nos manuais de psiquiatria.

Psiquiatras e clínicos devem estar atentos aos sintomas 
apresentados e realizar o diagnóstico através de critérios 
científicos, estando atentos também ao preconceito, 
evitando, assim, o estigma da doença e sofrimentos 
desnecessários para o paciente.
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