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/////////// APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Prezado leitor,
Apresentamos a última Revista Debates em Psiquiatria de 2017.
O número abre com um artigo original bastante pertinente da autoria de Isabella de Oliveira Bilitardo et al.
sobre o uso de metilfenidato por vestibulandos e graduandos de medicina. Sabe-se que há um uso indiscriminado
de metilfenidato nessa população com a finalidade de melhorar o desempenho acadêmico. O estudo investiga a
prevalência dessa prática por meio da aplicação de questionários em um curso pré-vestibular e nos três primeiros
anos do curso de medicina de uma universidade no estado de São Paulo. Vale a leitura!
Em seguida, temos dois artigos de revisão. No primeiro deles, na área de saúde da mulher, Leiliane Aparecida
Diniz Tamashiro et al. exploram a síndrome pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual, e o papel da
terapia cognitiva comportamental como opção de tratamento. Os autores identificam fatores fundamentais para o
desenvolvimento do transtorno disfórico pré-menstrual e apresentam dados sobre a eficácia da terapia cognitiva
comportamental.
A segunda revisão aborda o tratamento do transtorno afetivo bipolar (TAB) no idoso e é assinada por Gilberto
Sousa Alves et al. O artigo revisa as evidências atualizadas de intervenções farmacológicas e não medicamentosas
direcionadas a essa condição potencialmente grave, caracterizada por mudanças de humor e disfunção cognitiva e
funcional, quando presente em idosos. Os autores revisam as recomendações atuais e discutem os prós e contras
de cada conduta.
Para finalizar, apresentamos dois relatos de caso. O primeiro aborda um transtorno bastante comum, a saber, o
voyeurismo. Manuela Teixeira Schorr et al. descrevem o caso de um paciente com transtorno voyeurista submetido
a avaliação pericial de imputabilidade penal. O segundo, de Mauricio Andreozzi Felix et al., por sua vez, trata de uma
condição raríssima e ainda pouco estudada: folie à deux, definida como o compartilhamento de sintomas psicóticos
entre dois ou mais indivíduos. Além do relato de caso, o artigo descreve e classifica a folie à deux segundo critérios
clínicos e diretrizes diagnósticas atuais (DSM-5 e CID-10).
Boa leitura e que 2018 seja muito produtivo para todos!
Antônio Geraldo da Silva e João Romildo Bueno
Editores Seniores, Revista Debates em Psiquiatria
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ARTIGO

ANÁLISE DO USO DE METILFENIDATO POR
VESTIBULANDOS E GRADUANDOS DE MEDICINA
EM UMA CIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANALYSIS OF THE USE OF METHYLPHENIDATE BY MEDICAL
SCHOOL ADMISSION CANDIDATES AND UNDERGRADUATES
IN A SÃO PAULO STATE MUNICIPALITY
Resumo
Introdução: Há um uso indiscriminado de metilfenidato
por vestibulandos e universitários de medicina com a
finalidade de melhorar o desempenho acadêmico.
Objetivo: Avaliar prevalência de estudantes que
utilizam a medicação e efeitos colaterais do uso irregular
em indivíduos não acometidos de transtorno de déficit
de atenção e hiperatividade (TDAH).
Métodos: Este foi um estudo transversal com aplicação
de questionários no curso pré-vestibular Intertexto
Poliedro e nos três primeiros anos do curso de medicina
da Universidade de Mogi das Cruzes.
Resultados: Foram avaliados 48 vestibulandos e 154
universitários, sendo 25 do primeiro ano, 59 do segundo
ano, 51 do terceiro ano e 19 que não especificaram. A
média de idade geral foi de 20,7 anos, e a prevalência do
uso do medicamento na amostra foi de 13,3%, porém
houve relato de uso de outros estimulantes, como
cafeína, sibutramina e ecstasy. A maioria dos estudantes
que já utilizaram metilfenidato não possuíam TDAH
(63%), mas o utilizaram para melhorar o desempenho
acadêmico. Foram relatados também efeitos colaterais
e aumento de dose com uso contínuo.
Conclusão: Foi observado um consumo de
metilfenidato sem prescrição médica expressivo entre
os vestibulandos e universitários avaliados, resultado
que se assemelha à literatura.
Palavras-chave: Metilfenidato, estudantes, uso não
prescrito.
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Abstract
Introduction: There is an indiscriminate use of
methylphenidate by medical school admission candidates
and undergraduates with the aim of improving academic
performance.
Objectives: To assess the prevalence of students
using methylphenidate and side effects associated with
the irregular use of this drug in subjects not affected by
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Method: This was a cross-sectional study in which
questionnaires were administered to students attending
a university admission preparatory course (Intertexto
Poliedro) and to undergraduate students attending the
first three years of medical school at Universidade de
Mogi das Cruzes.
Results: A total of 48 medical school admission
candidates and 154 medical undergraduates were
assessed (25 in the first year, 59 in the second year, and
51 in the third year; 19 did not specify the year). The
overall mean age was 20.7 years, and the prevalence
of methylphenidate use in the sample was 13.3%, even
though the use of other stimulants was also reported, e.g.,
caffeine, sibutramine, and ecstasy. Most of the students
who had used methylphenidate did not have ADHD
(63%), but used the drug to improve their academic
performance. Side effects and increased dosage with
continued use were also reported.
Conclusion: There was an expressive consumption of
non-prescribed methylphenidate among the university
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admission candidates and undergraduate students
assessed, compatible with the literature.
Keywords: Methylphenidate, students, non-prescribed
use.

Introdução

Os psicotrópicos, como o cloridato de metilfenidato, têm
sido prescritos a fim de alcançar melhores capacidades
cerebrais em atividades laborais e acadêmicas por serem
estimulantes. Expectativas de sucesso profissional
podem levar ao uso de estimulantes com o fim de
aumentar a produção em curto prazo, o que pode afetar
sua saúde mental e autoestima1.
Diversos estudos apontam que um dos medicamentos
estimulantes mais utilizados para elevar níveis de produção
é o cloridrato de metilfenidato. É um anfetamínico que
age como estimulante do sistema nervoso central, já
que inibe a recaptação de dopamina e de noradrenalina
na fenda sináptica. O aumento dos níveis desses
neurotransmissores no meio extracelular favorece o estado
excitatório cerebral, resultando em melhor concentração,
coordenação motora e redução do sono2,3.
O uso prescrito do metilfenidato é muito comum
no tratamento de transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH), especialmente para hiperatividade.
Apresenta eficiência significativa para tarefas cognitivas
e fadiga, além de pouco ajuste de dose ao longo do
tratamento. São poucos os pacientes que têm que
interromper o uso por manifestação de efeitos colaterais,
como insônia, diminuição do apetite, irritabilidade, perda
de peso, dores abdominais e/ou cefaleias4-6.
No meio universitário, ainda não há um consenso sobre
a prevalência de TDAH, porém foi visto nos EUA que os
universitários com níveis clinicamente significativos de
sintomas desse transtorno estão claramente associados
a prejuízos no desempenho acadêmico, uso de álcool,
tabaco e outras substâncias ilícitas7.
Como o mundo atual também exige maior rendimento
nos âmbitos acadêmicos, estudantes com TDAH e
estudantes saudáveis passaram a usar o estimulante
indiscriminadamente, visando aumentar atividade
cognitiva, rendimento intelectual, concentração nos
estudos e, principalmente, diminuir o cansaço do dia
a dia acadêmico, seja ele da área das ciências exatas,
humanas ou biológicas8,9.

Dos estudantes usuários sem prescrição médica, a
maior parte usa em períodos de estudos acadêmicos
de elevado estresse, como períodos de provas. Como
esses estimulantes fazem parte da farmacopeia de
muitos países, acredita-se que a população interpreta
erroneamente o uso deles como “mais seguros” que
as drogas ilícitas. Dessa forma, as falsas indicações
terapêuticas ocorrem pela preferência do usuário por
um estimulante teoricamente liberado pelos médicos,
mas que, por essa falsa percepção de dano, passou a
ser considerado fator de risco da mesma forma que as
drogas ilícitas, como a cocaína9.
Alunos que o adquirem sem acompanhamento médico
carregam um risco quanto aos efeitos adversos: redução
de apetite, insônia, cefaleia e dor abdominal em curto
prazo e alterações de pressão arterial, de frequência
cardíaca, diminuição de estatura e dependência em
longo prazo10-12.
Diante dessa situação, esta pesquisa levantou dados
a respeito do uso do metilfenidato em Mogi das Cruzes
(SP), pois ainda não havia levantamentos na região. O
objetivo principal foi analisar a prevalência do uso de
metilfenidato por estudantes de curso pré-vestibular
e por universitários de medicina que o utilizam para
melhorar o desempenho nos estudos. Além disso,
buscou-se verificar a prevalência de estudantes que
fazem uso para TDAH, listar os efeitos colaterais sentidos
e estabelecer possíveis riscos e consequências do seu
uso indiscriminado/não prescrito.

Métodos

Trata-se de um estudo quantitativo transversal,
realizado em março de 2017 com 154 universitários
dos três primeiros anos do curso de medicina da
Universidade de Mogi das Cruzes e 48 estudantes do
curso pré-vestibular Intertexto Poliedro.
Os critérios adotados para exclusão dos participantes
foram os seguintes: menores de 18 anos, alunos não
matriculados no curso pré-vestibular ou no curso de
medicina referidos e alunos que já acabaram o ciclo básicoteórico do curso de medicina, por não estarem mais no
campus da universidade (quarto, quinto e sexto ano).
Os dados foram obtidos por meio de abordagem aos
estudantes, acompanhada de uma breve explicação das
propostas da pesquisa, seguida da assinatura do termo
Nov/Dez 2017 - revista debates em psiquiatria
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de consentimento livre e esclarecido. O instrumento
de investigação foi um questionário sem o nome do
participante, composto por dados sobre o andamento
do curso e questões norteadoras referentes ao uso
prescrito e não prescrito do metilfenidato e os efeitos
colaterais após seu uso.
A análise seguiu as seguintes etapas: organização dos
dados em planilha, exploração do material, interpretação
dos resultados e correlação com dados da literatura.
Procurando atender os quesitos primordiais da ética
em pesquisa (Conselho Nacional de Saúde, 1996), o
projeto de pesquisa foi submetido à análise do Comitê
de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
Universidade de Mogi das Cruzes e aprovado sob o
parecer nº 1.755.685 de setembro de 2016.

Resultados

A amostra total do estudo foi composta de 202
estudantes, sendo 154 universitários de medicina da
Universidade de Mogi das Cruzes e 48 alunos do curso
pré-vestibular Intertexto Poliedro, também em Mogi das
Cruzes. Dos 154 universitários, 25 eram do primeiro ano
do curso de medicina, 59 eram do segundo ano, 51 eram
do terceiro ano, e 19 não especificaram.
Os entrevistados eram jovens adultos, apresentando
uma média de idade de 19,5 anos no pré-vestibular,
19,5±1,9 no primeiro ano de medicina, 20,7±2,3 no
segundo ano e 21,9±2,6 no terceiro. A Tabela 1 apresenta
a porcentagem dos alunos entrevistados, bem como as
respostas aos questionários.

ARTIGO
Ao comparar o sexo masculino com o feminino dentro
da amostra, foram 49 homens entrevistados contra 153
mulheres, e o uso de metilfenidato nesses grupos foi de
13 homens contra 14 mulheres.
Separando por estudo, apenas três vestibulandos (p =
5) responderam que já utilizaram metilfenidato, contra
24 universitários (p = 15,5). Quanto às três turmas de
medicina separadamente, um (p = 3,8) aluno de primeiro
ano, 10 (p = 16,9) do segundo e 10 (p = 19,6) do terceiro
utilizaram metilfenidato.
Dentro da amostra geral, 27 alunos (p = 13,3%)
já fizeram uso de metilfenidato, sendo que 17 deles
(63%) não o utilizaram para tratamento de TDAH.
Entre os usuários de metilfenidato, 22 (81,4%) notaram
melhora de concentração após o uso, e 16 deles
(60%) apresentaram efeitos colaterais ao utilizarem o
medicamento, dos quais nove (33,3%) continuaram o
uso mesmo apresentando efeitos indesejados (Figura
1). Em relação ao uso frequente, quatro desses alunos
(15%) usaram para todas as provas que realizaram, e
oito (30%) precisaram aumentar a dose para obter o
mesmo “poder de concentração”. A respeito dessa
melhora na concentração durante os estudos, 13
alunos (48,1%) descreveram que possuem melhor
desempenho acadêmico quando fazem uso do
medicamento.
Os estudantes fazem uso não só do metilfenidato
para fins estimulantes, mas também de outras
substâncias (Figura 2). Quase todos os alunos
entrevistados já fizeram uso de cafeína (80,7%), a

Tabela 1 - Comparação do conhecimento e uso do metilfenidato entre vestibulandos e universitários de graus
diferentes, n (%)
Sujeitos da amostra
Vestibulandos (n = 48)
Universitários 1º ano (n = 25)
Universitários 2º ano (n = 59)
Universitários 3º ano (n = 51)
Universitários (geral) (n =19)
Universitários total (n = 154)
Total (n = 202)

Conhece
metilfenidato
43 (89,6)
25 (100,0)
57 (96,6)
50 (98,0)
19 (100,0)
151 (98,0)
194 (96,0)

Sabe mecanismo
de ação
38 (79,1)
17 (68,0)
26 (44,0)
26 (50,9)
9 (47,3)
78 (50,6)
116 (57,4)

Já fez uso dele

Utilizou para TDAH

3 (6,2)
1 (4,0)
10 (16,9)
10 (19,6)
3 (15,8)
24 (15,5)
27 (13,3)

2 (4,1)
1 (4,0)
4 (6,7)
2 (3,9)
1 (5,2)
8 (5,2)
10 (4,9)

TDAH = transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
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maioria já tomou energético (62,3%) e uma minoria
(4%) já fez uso de substâncias ilícitas, como ecstasy,
alguma vez na vida.
Acerca do fornecimento do medicamento aos
entrevistados, 12 estudantes usuários conseguiram
com receita médica, sendo que três deles tiveram

recomendação de um psiquiatra, dois deles de um
neurologista e sete solicitaram receita a um médico sem
ter indicação para isso. O medicamento é fornecido
não só por médicos, mas também por pessoas leigas
(Figura 3); além disso, sete estudantes conseguiram o
medicamento por mais de um meio.

Figura 1 - Efeitos colaterais relatados pelos estudantes usuários de metilfenidato.

Figura 2 - Prevalência de uso de estimulantes entre os universitários e os vestibulandos.
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Discussão

Composição da amostra
Neste estudo, foram avaliados alunos do ciclo básico
de medicina por estarem mais acessíveis, visto que os
alunos dos anos subsequentes têm atividades curriculares
práticas em vários hospitais dentro do estado de São
Paulo, dificultando, assim, o acesso a eles. A escolha da
aplicação de questionários em alunos de pré-vestibular
faz com que nossa amostra represente melhor a evolução
do uso de modo geral.
Conhecimento do metilfenidato
Praticamente todos os participantes (96%) de Mogi
das Cruzes relataram conhecer o fármaco, informação
analisada também em outras cidades, visto que 97,3%
dos universitários de odontologia, farmácia e medicina
abordados na Universidade de Santa Cruz do Sul (RS)
tinham conhecimento dele13. Entretanto, apesar de a
maioria da amostra de Mogi das Cruzes ser de indivíduos
pertencentes à área da saúde, com amplo acesso a
informações sobre medicamentos psicotrópicos, apenas
57% conheciam a ação do metilfenidato. O fato de outros
estudos também revelarem isso preocupa ainda mais, já
que os alunos fazem um uso indiscriminado, sem saber o
que este medicamento causa no organismo14,15.

ARTIGO
Comportamento masculino e feminino
A amostra apresentou o triplo de participantes
mulheres em relação aos homens, porém houve maior
consumo de metilfenidato entre o sexo masculino (26,5%)
em comparação ao sexo feminino (9%), e esse resultado
também foi visto na Universidade Federal da Bahia, na
qual os homens foram os maiores consumidores, com
13% de prevalência, contra 2,6% de prevalência de uso
no público feminino9.
Prevalência do uso do medicamento
Em comparação à pesquisa na Universidade Federal
da Bahia, a prevalência do uso de metilfenidato no
curso de medicina da Universidade de Mogi das
Cruzes mostrou-se mais acentuada, com 15,5%, em
comparação aos 8,6% da Bahia. Além disso, em Mogi das
Cruzes, 48% dos alunos relataram melhor desempenho
acadêmico após o uso contra 87,5% na Bahia 9. Ainda
comparando a prevalência do uso de metilfenidato no
meio universitário, diversos estudos mostraram maior
prevalência de uso em comparação a Mogi das Cruzes,
como o estudo de Coli, que encontrou 29,1%, o de Silva,
que encontrou 24,5%, e o de Silveira, com 68%. Todos
esses dados mostram que o uso do metilfenidato para
melhoria do rendimento acadêmico é relevante, uma vez

Figura 3 - Tipo de fornecimento de metilfenidato aos estudantes usuários.
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que apresenta importantes prevalências e, na maioria
dos casos, é feito sem acompanhamento médico1,16,17.
Diferenças do uso do estimulante nos 3 anos básicos do
curso de medicina
Vendo de forma isolada a amostra de universitários
de Mogi das Cruzes, é possível inferir que a prevalência
do uso da medicação aumentou conforme a média
de idade e o ano do andamento do curso, pois as
prevalências encontradas foram: 4% no primeiro
ano (média de idade 19,5±1,9), 16,9% no segundo
ano (média de idade 20,7±2,3) e 19,6% no terceiro
ano (média de idade 21,9±2,6). Esse padrão foi bem
diferente de outra pesquisa, que mostrou que a
prevalência do consumo foi maior nos períodos iniciais
do que nos intermediários, sendo justificada pela
mudança de rotina dos novos alunos18 . Diante disso,
em Mogi das Cruzes, o uso do estimulante acentuouse quanto maior eram a idade dos estudantes e a
dificuldade encontrada no decorrer dos anos do curso
em que estão. Quanto aos vestibulandos, a média
de idade (19,5±2,4 anos) e a prevalência de uso (6%)
foram muito próximas às dos alunos de primeiro ano
de medicina, sugerindo que o aumento da busca
por psicoestimulantes cresceu mais dentro do meio
universitário. Isso também se confirmou em outros
estudos, em que a utilização de psicoestimulantes
entre universitários foi mais prevalente19. Com essa
análise, pode-se traçar um perfil dos usuários em
Mogi das Cruzes, o que facilita o monitoramento dos
grupos com maior tendência de uso da medicação para
precavê-los das consequências do uso não prescrito.
Motivos do uso não prescrito de metilfenidato
Dos 27 alunos, universitários e vestibulandos
que já usaram metilfenidato, 17 (63%) não o fizeram
para o tratamento de TDAH e sim para melhoria
do rendimento acadêmico. De fato, 81,4% (n = 22)
notaram melhora da concentração nos estudos. Em
Brasília, um estudo encontrou que 83% dos usuários (n
= 20) do estimulante não tinham diagnóstico de TDAH.
Em 30 campi universitários do estado de São Paulo,
44,1% dos universitários informaram que já utilizaram
o medicamento para aumento da concentração e
diminuição do sono, mas que nenhum deles possuía o

diagnóstico de TDAH. Ou seja, esse perfil de consumo
sem prescrição aparece em outras cidades e não
somente em Mogi das Cruzes20,21. Com isso, é possível
pensar que o principal motivo para os estudantes
fazerem uso indiscriminado de metilfenidato e outras
substâncias estimulantes, como cafeína e taurina,
presentes em bebidas energéticas, é a busca pela
melhora no desempenho acadêmico.
Esse cenário ocorre não só no Brasil, mas também nos
EUA, já que um estudo viu que a utilização inadequada
do medicamento para fins não convencionais representa
um desvio de sua finalidade e acontece em cerca de 10%
dos estudantes do ensino médio e 35% dos estudantes
universitários. Esse indício pode estar coligado à rapidez
do início do efeito da droga e ao resultado que ela
proporciona22.
Efeitos colaterais
Este estudo verificou que 59,2% dos usuários de
metilfenidato (n = 16) apresentaram efeitos colaterais,
resultado igual ao de um estudo realizado com cursos
da área da saúde no interior do estado de Rondônia,
o qual notou que 59% (n = 150) dos entrevistados
também reconheceram efeitos adversos após o uso15.
De um modo mais intenso, no estudo em Brasília, 87%
(n = 20) dos participantes também tiveram efeitos
colaterais, o que reforça a ideia de que qualquer pessoa
que faça uso do medicamento está sujeita a apresentar
sintomas20.
Segurança do medicamento
Mesmo com efeitos colaterais importantes, muitos
alunos ainda o utilizam devido ao que ele proporciona
nos estudos. Alguns autores defendem que o
metilfenidato se trata de uma droga segura, com poucos
efeitos adversos, porém mais da metade da amostra
apresentou sintomas, e alguns são bem relevantes,
como a taquicardia. Já outros autores consideram o
uso antiético e apontam complicações dos efeitos do
medicamento em longo prazo15,23.
Limitações do estudo
Este estudo apresenta como limitação a não
representatividade de todos os estudantes de medicina
e pré-vestibular da cidade de Mogi das Cruzes.
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Conclusão

Este estudo mostrou a preocupante expressividade
de estudantes que utilizam a medicação sem prescrição
médica, a alta prevalência de usuários universitários, a
facilidade de acesso ao fármaco de modo ilegal e os efeitos
colaterais relatados. Desse modo, teve importância e
relevância para se obter um perfil de usuários em Mogi
das Cruzes e guiar outros profissionais a intervir nesse
meio, caso desejem.
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ARTIGO

SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL E TRANSTORNO
DISFÓRICO PRÉ-MENSTRUAL: A TERAPIA
COGNITIVA COMPORTAMENTAL COMO
TRATAMENTO
PREMENSTRUAL SYNDROME AND PREMENSTRUAL
DYSPHORIC DISORDER: COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY
AS TREATMENT
Resumo
Objetivo: Elucidar as principais hipóteses atuais
sobre o transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM),
a síndrome pré-menstrual (SPM) e a terapia cognitiva
comportamental (TCC) como tratamento.
Método: Foi realizada uma pesquisa nos bancos de
dados PubMed, Cochrane e BIREME (LILACS/BVS),
nos idiomas português, espanhol e inglês, no período
de 2000 a 2017, utilizando os seguintes descritores:
transtorno disfórico pré-menstrual, síndrome prémenstrual e terapia cognitiva comportamental.
Resultados: Um total de 107 estudos enquadrou-se
nos critérios de inclusão – artigos de revisão da literatura,
estudos do tipo corte transversal, estudos do tipo coorte
prospectivo e estudo do tipo coorte retrospectivo. Cento
e cinco estudos identificaram fatores fundamentais para
o desenvolvimento da TDPM – as hipóteses da função
ovariana, função hormonal, neurotransmissores, genética
e fatores ambientais e vulnerabilidade. Desde 2009, temos
estudos sobre a TCC como tratamento de primeira linha.
Conclusão: Os fundamentos do TDPM podem ser
vistos como uma complexa multiplicidade de fatores.
Ainda não há nada conclusivo; futuras pesquisas são
necessárias para definir os processos etiopatogênicos do
TDPM. A TCC demonstrou sua eficácia como tratamento
de primeira linha para SPM e TDPM.
Palavras-chave:
Síndrome
pré-menstrual,
transtorno disfórico pré-menstrual, terapia cognitiva
comportamental.
http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-7-6-2
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Abstract
Objectives: To elucidate the main current hypotheses
on premenstrual dysphoric disorder (PMDD),
premenstrual syndrome (PMS), and the use of cognitive
behavioral therapy (CBT) as treatment.
Method: A search was conducted in the PubMed,
Cochrane, and BIREME (LILACS/BVS) databases,
browsing for articles published in Portuguese, Spanish
and English and over the time periods 2000 and 2017,
using the following keywords: premenstrual dysphoric
disorder, premenstrual syndrome, and cognitive
behavioral therapy.
Results: One-hundred and seven studies met the
inclusion criteria, including literature reviews, crosssectional studies, prospective cohort studies and a
retrospective cohort study. One-hundred and five
studies identified the fundamental factors involved in
the development of PMDD: ovarian function, hormonal
function, neurotransmitters, genetic and environmental
factors and vulnerability. Studies figuring CBT as the
first-line treatment are available since 2009.
Conclusion: The mechanisms behind PMDD can be
seen as a complex network of multiple factors. There are
no conclusive findings, and further research is needed
to define the etiopathogenic processes of PMDD. CBT
has demonstrated its efficacy as a first-line treatment for
PMS and PMDD.
Keywords: Premenstrual syndrome, premenstrual
dysphoric disorder, cognitive behavioral therapy.
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Introdução

O período reprodutivo tem um profundo impacto
sobre a biologia feminina, afetando diversos órgãos
e sistemas. Os estudos atuais mostram que 80% das
mulheres em idade fértil apresentam sintomas físicos,
cognitivos ou emocionais antes do período menstrual,
com aumento de vulnerabilidade e interferência em suas
funções habituais, econômicas e até sociais1,2.
Em seu estudo, Feuchterleben3 descreve registro
de 1847: “Nas mulheres sensíveis, a menstruação é
quase sempre caracterizada pela inquietação mental,
irritabilidade e tristeza.” Somente nas últimas décadas
do século XX, os cientistas buscaram tanto fatores
causadores como critérios diagnósticos. Assim, em 1931,
o pesquisador Robert Frank descreveu cientificamente e
empregou o termo tensão pré-menstrual (TPM)4-6.
Os pesquisadores Dalton & Green, em revisão realizada
em 1953, consideraram insuficiente o termo tensão,
relacionado a mais de 150 sintomas, nenhum deles
considerado característico dos sinas e/ou sintomas. Assim,
propuseram o termo síndrome pré-menstrual (SPM)5,6.
Muitas mulheres vivenciam alguns sintomas físicos ou
emocionais antes do período menstrual. Esses sintomas
causam sofrimento e interferem no desempenho de
funções habituais, atuando tanto no social quanto no
emocional em suas vidas, caracterizando a SPM, uma
afecção da mais alta importância para a ginecologia6.
O conceito de SPM continua controverso, visto que o
quadro clínico é bastante variado e com muitas formas2.
Apenas nos anos 1980 obtivemos o conceito de SPM
normatizado, devendo ter pelo menos 30% de intensidade
ocorrida nas fases folicular e lúteas do ciclo menstrual,
em pelo menos dois ciclos menstruais. Na 3ª edição do
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-III), o conceito de SPM trouxe muita polêmica, por
se tentar catalogar uma patologia que era parte da vida
normal de qualquer mulher em idade reprodutiva. Por
outro lado, havia o medo de o transtorno refletir-se em
discriminação feminina na sociedade e no trabalho2,7,8.
A partir da 4ª edição do Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), de 1994, foi
empregado o termo transtorno disfórico pré-menstrual
(TDPM). Na 10ª edição da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10), passou a ser descrito como síndrome
de tensão pré-menstrual, que acomete de 3 a 8% das
mulheres em idade fértil em escala mundial8-10.
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Métodos

Estudos do TDPM trouxeram à tona muitas hipóteses
nas quais se tenta sustentá-lo. Temos hipóteses
em que o TDPM estaria relacionado a disparadores
cíclicos na função ovariana, estando particularmente
ligado a eventos biomecânicos que atuam no sistema
nervoso central (SNC) e em outros tecidos. Também
se considera que a função ovariana normal seja a
desencadeadora dos eventos bioquímicos do TDPM no
SNC, sobre o qual temos pesquisas da neuromodulação
central pelos hormônios gonadais, que atuam sobre
os neurotransmissores e os sistemas circadianos que
influenciam o humor, comportamento e cognição5,11.
As alterações menstruais resultam da ação direta dos
hormônios do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA),
modulado pelo hormônio liberador de corticotrofina
(CRH), induzindo a uma maior atividade do hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH) e da betaendorfina12,13.
A hipótese hormonal aponta o papel da variação dos
hormônios sexuais femininos, sendo considerada de
grande importância na sintomatologia pré-menstrual,
visto que a ação hormonal é a principal fonte de
influência sobre o comportamento, como também
sobre as alterações do humor ao longo do ciclo
menstrual. O ciclo hormonal feminino está dividido em
duas fases, folicular e lútea. A folicular corresponde à
fase pós-menstrual, que se encerra com a ovulação;
com a ausência da fecundação, se instala a fase lútea,
correspondente à fase pré-menstrual, que apresenta
aumento na concentração da progesterona e discreto
aumento na concentração de estrogênio14.
As mudanças hormonais, segundo estudos realizados,
podem influenciar o controle do humor, pela sua ação
direta ou indireta nos diversos neurotransmissores. Uma
das hipóteses de estudos que esperam padrões anormais
hormonais no TDPM dá atenção aos androgênios no
TDPM, sugerindo que tanto na SPM como no TDPM
as mulheres apresentam níveis mais elevados de
testosterona na fase lútea, o que pode estar contribuindo
para o sintoma de irritabilidade6.
Estudos com os androgênios demonstram que os mesmos
promovem o apetite sexual e estão sendo correlacionados
com alterações de humor e comportamentos impulsivos.
Assim, teríamos uma melhora dos sintomas disfóricos
com o uso de antagonistas androgênicos para mulheres
que apresentam altos níveis séricos de testosterona6.
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hiperprolactinemia, que é um distúrbio endócrino frequente
no eixo hipotálamo-hipofisário, comum em mulheres
na fase reprodutiva. Havendo elevação de prolactina, a
regulação se dá por meio da ação inibitória da dopamina.
Ocorrem distúrbios no ciclo menstrual, amenorreia, entre
outros, e também sintomas psicológicos, como depressão
e ansiedade. Nos distúrbios psiquiátricos, pode refletir uma
ação direta no SNC e indireta nos hormônios gonadais,
com diminuição da dopamina circulante1,15.
Na hipótese dos neurotransmissores, estes têm sido
avaliados como possíveis reguladores dos transtornos de
humor no período pré-menstrual. Temos o ácido gamaaminobutírico (GABA) e a serotonina, para a inibição
do comportamento, e a dopamina, para a ativação do
comportamento, entre outros16,17.
Dentro da teoria dos neurotransmissores, haveria
uma instabilidade no sistema nervoso autônomo (SNA)
que induziria vários fenômenos psicofisiológicos. Essa
teoria inclui o conhecimento e estudo dos sintomas que
indicam estados patológicos pré-menstruais18.
A progesterona produzida pelo corpo lúteo é
importante fonte de neuroesteroides nas mulheres em
idade fértil, aumentando assim o estresse, enquanto que
o aumento da progesterona, como os seus metabólitos
neuroesteroides, poderia contribuir para os sintomas
de humor se manifestarem durante a fase lútea nas
mulheres com predisposição19.
Mulheres portadoras do TDPM apresentam baixos
níveis de serotonina e menor absorção de serotonina
na fase lútea. Temos também a evidência da serotonina
como fator de causa do TDPM pelos hormônios gonadais
e os transtornos de humor que ocorrem na puberdade,
mediados pelo sistema neuronal serotoninérgico,
podendo aumentar a vulnerabilidade para a ocorrência
dos transtornos de humor20.
Quanto aos estudos genéticos nas mulheres portadoras
de TDPM na SPM, são poucos e têm apresentado
problemas metodológicos.
Nas hipóteses dos fatores ambientais, estes estão
relacionados às várias fases da vida de uma mulher, como
puberdade, período menstrual, parto e menopausa,
sendo estes períodos agravados por problemas
psicossociais, entre outros, aumentando assim o risco
para o desenvolvimento de sintomas depressivos14.

O estresse psicológico pode desencadear alterações
durante o ciclo menstrual. Mulheres em estresse
social crônico podem ter sua função reprodutiva
prejudicada, podendo apresentar quadros sem ovulação
ou amenorreia. Os fatores estressantes suprimem o
eixo reprodutivo, reduzindo a liberação de hormônio
liberador de gonadotrofina (GnRH), tendo um impacto
no eixo reprodutivo21.
Nos estudos que realizaram avaliação cognitiva pelos
testes neuropsicológicos nas fases folicular e lútea,
demonstrou-se que mulheres portadoras do TDPM têm
maior dificuldade na aprendizagem de coisas novas13.
As pesquisas dos fatores externos mostram que os hábitos
alimentares influenciam no desenvolvimento do TDPM,
sobretudo o uso contínuo ou mesmo abusivo de chocolate,
cafeína e álcool. Temos ainda a abordagem das vitaminas
A, E, B6, magnésio, zinco, cobre e cálcio como possíveis
desencadeadores das alterações de humor do TDPM, por
serem reguladores da produção de neurotransmissores e da
corrente sanguínea para o tecido nervoso, necessitando-se
de mais pesquisas nesse sentido11,22.
Em pesquisas mais recentes para SPM, em que se
verificam os efeitos da vitamina B1 na redução dos
sintomas da síndrome, atuando nas coenzimas e no
metabolismo de carboidratos, a vitamina D e a vitamina
E diminuem os riscos de a mulher apresentar a SPM, mas
aumentam o risco de osteoporose depois da menopausa.
Temos ainda outros estudos, que envolvem tratamento
com vitamina B6 juntamente com inibidores seletivos
de recaptação de serotonina (ISRS) ou contraceptivo
oral de uso contínuo, para se obter o efeito desejado na
diminuição dos sintomas da SPM23-25.
Alguns autores também relacionam o aparecimento
da SPM com a ingestão inadequada de nutrientes, como
cálcio e magnésio, íons que regulam a contratilidade
da musculatura lisa dos vasos próximos aos tecidos
nervosos22, sendo que os hormônios femininos, como
o estrogênio, regulam fluxos de cálcio e magnésio
intracelular e o balanço eletrolítico no organismo26.
Há estudos que avaliam os sintomas depressivos para
SPM/TDPM utilizando o Inventário de Depressão de
Beck27 ou a Escala de Depressão de Hamilton (HAMD)28 para ajudar no tratamento.
No TDPM, tendo como base a 5ª edição do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSMNov/Dez 2017 - revista debates em psiquiatria
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5)29, cinco sintomas devem estar presentes na maioria
dos ciclos do último ano, sendo maior na última semana
da fase lútea, melhorar após alguns dias da fase folicular
e estar ausentes na semana posterior à menstruação.
Um ou mais dos seguintes sintomas devem
estar presentes: 1) labilidade afetiva acentuada; 2)
irritabilidade ou raiva acentuada ou aumento nos
conflitos interpessoais; 3) humor deprimido acentuado,
desesperança ou pensamentos autodepreciativos; 4)
ansiedade acentuada, tensão.
Assim, um ou mais dos sintomas devem adicionalmente
estar presentes para atingir um total de cinco sintomas,
quando combinado com os critérios anteriores: 1)
interesse diminuído para atividades habituais; 2)
dificuldades em se concentrar; 3) letargia, fadiga ou falta
de energia acentuada; 4) alteração acentuada do apetite,
comer em demasia ou avidez por alimentos específicos;
5) hipersonia ou insônia; 6) sentir-se sobrecarregada ou
fora de controle; 7) sintomas físicos como sensibilidade
ou inchaço das mamas, dor articular ou muscular,
sensação de inchaço ou ganho de peso29.
Kirkby30, nos estudos sobre SPM e TDPM, destacou
o início de auxílio no tratamento com a terapia cognitiva
comportamental (TCC). Hoje, temos vários estudos com
TCC como primeira linha de tratamento e outros como
auxiliar no tratamento medicamentoso.

Resultados

Com base nestes conceitos, constatou-se que cerca
de 80% das mulheres apresentavam pelo menos um
sintoma pré-menstrual de intensidade leve a moderada,
enquanto que a SPM afetaria ao redor de 20% das
mulheres9. Estudos posteriores de TDPM31 observaram
uma prevalência entre 2 e 8%, com uma estabilidade em
torno de 50% no primeiro ano de seguimento.
A SPM está relacionada a mais de 150 sintomas,
nenhum deles sendo característico da síndrome, sendo
difícil calcular sua incidência em razão do limite pouco
nítido entre o comportamento habitual e o distúrbio,
com estimativa de que esse complexo pode acometer de
8 a 32% das mulheres em idade reprodutiva2. Em graus
extremos, temos o TDPM, que acomete de 3 a 8% das
mulheres em idade fértil32.
O TDPM é definido como uma condição que combina
alterações intensas de humor, comportamento, cognição
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e sintomas somáticos, que ocorrem apenas na fase lútea
do ciclo menstrual. Seus sinais e sintomas são bem
definidos pelo DSM-529 para uso de medicação.
Para o diagnóstico diferencial segundo o DSM-529, a SPM
difere do TDPM por não ser necessária a presença de um
mínimo de cincos sintomas e por não existir estipulação
de sintomas afetivos para as mulheres com SPM.
De acordo com o National Institute of Mental
Health dos EUA, o diagnóstico diferencial da SPM
deve ser feito quando a paciente apresentar distúrbios
psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, endócrinos e
gastrointestinais, doenças das mamas e ginecológicas,
fadiga crônica e modalidade de origem desconhecida.
Muitos sintomas são relatados pelas mulheres que
apresentam quadro de TDPM, que podem ser divididos
em categorias: 1) sintomas físicos (edemaciamento das
mamas, mudanças de apetite, insônia, dores de cabeça,
fadiga, etc.); 2) sintomas de humor (irritabilidade, tensão,
alterações de humor, ansiedade, hipersensibilidade);
3) distúrbios cognitivos (diminuição da concentração,
memória); estando estes classificados em níveis mínimo,
suave, moderado e severo33.
Outro eixo que pode estar envolvido na fisiopatologia
da SPM é o hipotalâmico-hipofisário-suprarrenal, que
pode agir na reprodução, apetite e sentimento de bemestar. Esse eixo é importante na regulação da resposta ao
estresse e pode envolver catecolaminas e esteroides34.
Além do estrogênio e da progesterona, podem atuar na
SPM as endorfinas e as prostaglandinas. Outros hormônios
que podem atuar nessa síndrome são os indóis (melatonina
e serotonina) e os neurotransmissores (dopamina e
GABA). Acredita-se também que essa síndrome apresenta
componentes psicossociais importantes envolvidos32.
As endorfinas possuem papel na SPM por terem
efeitos marcantes sobre o humor e o comportamento.
Oscilações e redução de níveis circulantes resultam
em estado de fadiga, depressão, euforia, irritabilidade,
ansiedade, comportamentos agressivos, modificações do
apetite, distúrbios do sono, sudorese e inquietação10.
A redução da atividade da serotonina e a elevação da
melatonina ocupam lugar de destaque na determinação
da depressão, ansiedade e agressividade. Há muitos
estudos que demonstram a eficácia dos ISRS no
tratamento do TDPM. Alguns relacionam os níveis
de redução de serotonina circulante e captação de
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serotonina plaquetária diminuída na fase lútea em
mulheres com SPM10. As endorfinas e a serotonina
podem determinar, no pré-menstruo das mulheres com
SPM, os sintomas de natureza psíquica.
A progesterona e seus metabólicos atuariam na SPM
por interferência na regulação do neurotransmissor
GABA. A redução de GABA estaria relacionada a crises
de depressão, ansiedade e agitação. Trabalhos clínicos
mostram que mulheres com o TDPM têm baixos níveis
de GABA35.
Admite-se que a SPM seja uma afecção
psiconeuroendócrina complexa. Portanto, os fatores
psicológicos participam da SPM e têm papel fundamental
na sintomatologia e na melhora das pacientes com SPM.
Por fim, alguns estudos demonstram que fatores culturais
também podem influenciar na SPM22,29.

O quadro clínico da SPM costuma ser bastante
variado, com sintomas que podem se manifestar até
10 dias antes da menstruação. Tais sintomas podem
intensificar-se nesse período e desaparecer quase
sempre repentinamente, no início do fluxo menstrual.
A intensidade dos sintomas também pode ser variável,
sendo acentuados em um ciclo e inexistentes no outro.
Para a avaliação da intensidade desses sintomas, tem-se
utilizado o desempenho social, familiar e profissional por
meio de escalas de autoavaliação.

Discussão

Os estudos apontam que não há um tratamento
farmacológico específico para SPM, pois não há
conhecimento exato sobre a causa dessa afecção. Temos
estudos sobre as vitaminas D e E24,25 e sobre os efeitos

Tabela 1 - Principais sintomas da SPM para autoavaliação
Emocionais

Cognitivos

Astenia
(fraqueza
orgânica)
Ansiedade

Dificuldade de
concentração
intelectual
Indecisão

Comportamentais Físicos
(dores)
Alteração do
Dor pélvica
apetite
Transtornos do
sono

Irritabilidade

Modificação dos
hábitos sexuais

Depressão

Isolamento social

Melancolia

Agressividade
Tentativa de
suicídio

Dor em
membros
inferiores
Distensão
do abdome
por edema
das alças
intestinais

Decorrentes de
retenção hídrica
Oliguria
(diminuição do
volume de urina)
Ganho de peso

Miscelânea
Náusea

Manifestações Outros
alérgicas
Rinite
Fogachos

Vômitos

Sinusite

Crises
epileptiformes

Aumento do
volume mamário

Alteração
do trânsito
intestinal

Prurido
cutâneo

Cefaleia

Mastalgia

Dores
Urticária
musculares
Dores
Asma
osteoarticulares
Taquicardia
Conjuntivite

Fadiga

Dispneia
Precordialgia
Hemorragia
retiniana
Hemorragia
conjuntival
Enurese
Acne

Nov/Dez 2017 - revista debates em psiquiatria

RDP_6_2017.indd 19

19

16/02/18 11:03

ARTIGO DE REVISÃO

ARTIGO

LEILIANE APARECIDA DINIZ TAMASHIRO
BIANCA CRISTINA TUNES NAKAD
JOEL RENNÓ
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA
RENAN ROCHA
AMAURY CANTILINO
GISLENE VALADARES
HEWDY LOBO RIBEIRO

das vitaminas B124 e D336; também sobre vitamina B6 no
Reino Unido3 e suplemento de cálcio, que têm seu lado
positivo no tratamento, principalmente na SPM37.
Para tratamento farmacológico com antidepressivo
para TDPM, em primeira linha temos os ISRS38-40;
o antipsicótico quetiapina é utilizado pela resposta
inadequada dos ISRS para SPM/TDPM41.
Há estudos envolvendo contraceptivos orais de
uso contínuo, hormonal ou estradiol transdérmico e
implantes subcutâneos para SPM23,42 e TDPM37.
Há também estudos populacionais e tipos de avaliações
utilizadas para emoções, sintomas físicos, cognitivos e
mudanças comportamentais na SPM, nos quais 70 a 90%
das mulheres são afetadas por algum tipo de sintoma. Tacani
et al.43 trazem a influência da idade, características do ciclo
menstrual, questão socioeconômica e nível educacional
com uso de contraceptivo hormonal de uso contínuo.
Entre as formas de tratamento para casos de SPM
leves a moderadas, a TCC se destaca como forma de
tratamento eficaz, desde 1994, com Kirkby30, quando se
intensificaram as pesquisas em TCC como tratamento.
Desde a década de 1990, a TCC tem sido aplicada em
vários estudos, que citamos na Tabela 2.
Tabela 2 - Alguns estudos da eficácia da terapia
cognitiva comportamental
Pesquisadores
Aan Het Rot et al.44
Ussher & Perz45
Vittengl et al.46
Panahi et al.47
Raval et al.33
Izadi-Mazid et al.48
Maddineshat et al.49
Kues et al.50
Cuijpers et al.51
Taghizadeh et al.52
Dennertein et al.53
Busse et al.54
Wittchen et al.55
Pearlstein & Steiner56
Christensen & Oei57
Kirkby30
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Ano
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2014
2014
2013
2011
2009
2002
2000
1995
1994

n
67
146
1.700
60
489
40
32
128
2.132
123
7.227
435
1.488
466
33
37

Hoje, temos a TCC como tratamento de primeira linha,
iniciado no estudo de Lustyk et al.58, para SPM e TDPM,
através de revisão sistemática, utilizada em estudos para
desordem psiquiátrica e clínica da SPM e TDPM37.
Utiliza-se a TCC em pesquisas como tratamento sem
uso de medicação, a exemplo da experiência em SPM nos
EUA, onde temos 90% das mulheres com SPM (cerca de
28 milhões de mulheres) e 10% com TDPM (cerca de 6
milhões)49. A terapia em grupo, com oito sessões, tem sido
largamente utilizada para SPM49 nos estudos dos EUA.
Estudos realizados em SPM apontam intensas mudanças
físicas e psicológicas, e a TCC atua nos sintomas para as
mudanças emocionais, físicas e na cognição, por meio
de estratégias cognitivas, pois esses sintomas afetam a
qualidade de vida, comprometendo muitos aspectos no
estilo de vida comportamental50.
A TCC produz efeitos racionais nos relatos das
mulheres com SPM e reduz os sintomas pré-menstruais
que incluem principalmente a ansiedade. É necessária
uma avaliação rigorosa de um ginecologista para realizar
de maneira precisa o diagnóstico de SPM, visto que
apresenta pelo menos 150 sintomas e deve ser bem
diferenciada do TDPM, que é mais complexo e intenso
nos sintomas psiquiátricos47,48.

Conclusão

Em 1931, surgiu o termo tensão pré-menstrual, o qual,
posteriormente, ganhou a designação de SPM. Nos anos
1980, para casos mais graves de transtornos menstruais,
o DSM-IV incluiu o termo TDPM. Pesquisas sobre o
TDPM levantam hipóteses de função ovariana, hormonal,
andrógena, endócrina, neurotransmissores, fatores
genéticos, ambientais, estresse psicológico e vitaminas
que desencadeiam alterações de humor. Admite-se que a
SPM seja uma afecção psiconeuroendócrina complexa, por
isso se consideram os fatores psicológicos. Desde 1994,
a TCC vem sendo utilizada para auxiliar no tratamento
da SPM/TDPM, sendo hoje largamente indicada nas
desordens psiquiátricas e clínicas da SPM/TDPM, sendo
primeira linha de tratamento em muitos estudos.
Artigo submetido em 15/09/2017, aceito em 30/11/2017.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
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ARTIGO

TRATAMENTO DO TRANSTORNO BIPOLAR NO
IDOSO: UMA REVISÃO DA LITERATURA
TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER IN THE ELDERLY: A
REVIEW OF THE LITERATURE
Resumo
O transtorno afetivo bipolar (TAB) é uma condição
potencialmente grave, caracterizada por mudanças de
humor e disfunção cognitiva e funcional. O presente
artigo revisa as evidências atualizadas das intervenções
farmacológicas e não medicamentosas direcionadas
ao TAB em idosos. Diretrizes baseadas em evidências,
embora sejam úteis na promoção de uma terapia
racional e eficaz, ainda são relativamente reduzidas
no TAB em idosos. As recomendações atuais para
mania aguda incluem o uso de antipsicóticos atípicos
(por exemplo, risperidona, quetiapina, olanzapina), lítio
(de maneira criteriosa) e a eleição de valproato como
terapia padrão ouro. Na depressão aguda do TAB, os
agentes de primeira linha em monoterapia podem incluir
lítio, lamotrigina, quetiapina e quetiapina de liberação
prolongada. No que se refere à escolha do estabilizador
de humor ideal, o maior potencial de efeitos colaterais
relacionados ao lítio vem desestimulando sua prescrição
em indivíduos idosos. A eletroconvulsoterapia, embora
limitada pela evidência, pode ser uma opção para casos
graves/refratários.
Palavras-chave: Bipolar, idoso, tratamento, mania,
depressão, envelhecimento.
Abstract
Bipolar disorder (BAD) is a potentially severe condition
characterized by mood shifts and cognitive and functional
dysfunction. This article reviews updated evidence on
the pharmacological and non-drug interventions for
BD in the elderly. Evidence-based guidelines, although
useful in promoting rational and effective therapy, are
still relatively scarce for BD in aged individuals. Current
recommendations for acute mania include the use of
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atypical antipsychotics (e.g., risperidone, quetiapine,
olanzapine), lithium (with judicious administration), and
the choice of valproate as a gold standard therapy. In
acute BD depression, first-line monotherapy agents may
include lithium, lamotrigine, quetiapine, and extendedrelease quetiapine (XR). Regarding the choice of the ideal
mood stabilizer, the greater potential for side effects
associated with lithium has discouraged its prescription
in elderly individuals. Electroconvulsive therapy, although
limited by the evidence available, may be an option for
severe/refractory cases.
Keywords: Bipolar, elderly, treatment, mania,
depression, aging.

Introdução

O transtorno afetivo bipolar (TAB) é uma condição
potencialmente grave, caracterizada por mudanças de
humor periódicas, euforia e desinibição, geralmente
acompanhada por disfunção cognitiva e prejuízo
funcional. A prevalência estimada de TAB na vida adulta
pode variar de 2,8 a 6,5%1. Na população idosa, sua
prevalência é ainda pouco conhecida. O Epidemiologic
Catchment Area Study, envolvendo em torno de 20.000
pacientes ambulatoriais, estimou-a em 0,2% no grupo
de 45-64 anos2, enquanto outro estudo, populacional,
encontrou uma prevalência de 0,6% em adultos com 65
anos ou mais3. A neurobiologia do TAB em pacientes
idosos permanece amplamente discutida, estando
possivelmente associada a alterações na estrutura
e conectividade cerebral, particularmente nos lobos
frontal e temporal4; por outro lado, fatores genéticos e
ambientais parecem estar associados em menor extensão
com as características clínicas nesse grupo etário. Em
relação aos sistemas de classificação – a 5ª edição do
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Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-5)5 e a 10ª edição da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10)6 –, as manifestações clínicas do TAB
em idosos e em outras faixas etárias são essencialmente
idênticas.
Um grande número de estudos tem relatado
alterações cognitivas entre pacientes idosos com TAB.
Os domínios mais comprometidos foram velocidade de
processamento e funcionamento executivo. Evidências
mais recentes têm demonstrado que esse padrão
cognitivo é um traço característico do TAB em geral,
e algumas evidências foram coletadas sobre uma piora
de tais déficits funcionais em pacientes mais velhos7.
As taxas de mortalidade, incluindo suicídio, são mais
elevadas entre os pacientes idosos com TAB, quando
comparados à população geral8. Evidências também
relataram maior uso de serviços ambulatoriais de
psiquiatria geral e psicogeriatria entre os pacientes com
TAB quando comparados com indivíduos com depressão
unipolar9.
No presente artigo, são discutidas as evidências mais
recentes no tratamento do TAB em idosos, bem como as
perspectivas terapêuticas para esta condição.

Recomendações gerais para a intervenção terapêutica
no TAB em idosos

Peculiaridades do TAB entre pacientes idosos
A abordagem terapêutica inicial deve levar em
consideração múltiplos aspectos que diferenciam o
quadro clínico de TAB em idosos dos achados em adultos
mais jovens. Embora pouco seja conhecido a respeito
do papel da medicação na conectividade neuronal, a
experiência clínica comprova o maior número de efeitos
adversos entre idosos com TAB, incluindo discinesia
tardia, tontura e sedação. A biodisponibilidade de uma
medicação psicotrópica pode ser alterada pela absorção
gastrointestinal, redução da massa muscular associada a
uma maior porcentagem de gordura no corpo humano,
redução do metabolismo de primeira passagem hepático
e biotransformação hepática, bem como por uma
diminuição da albumina sérica. Tomadas em conjunto,
as alterações farmacocinéticas relacionadas com a idade
justificam a regra geral de “começar em doses baixas e
progredir lentamente” (start low, go slow). A ocorrência de
sintomas depressivos no TAB, em geral mais frequente

que sintomas hipomaníacos ou maníacos, pode dificultar
o diagnóstico10. Além disso, o primeiro episódio do TAB
na velhice costuma ter menor intensidade sintomática
e polaridade depressiva predominante11. Por outro
lado, até 25% dos pacientes diagnosticados com
transtorno depressivo maior (TDM) podem apresentar
características de TAB12.
Como em pacientes jovens e adultos, o reconhecimento
de sintomas maníacos típicos no paciente idoso é uma
necessidade primária para um diagnóstico adequado: a
aceleração do pensamento, premência da fala, distração,
labilidade afetiva, aumento da energia e atividade
e redução do sono podem levar à reconsideração
do diagnóstico de TAB em pacientes anteriormente
categorizados como TDM13.
Identificando potenciais riscos e complicações antes do
tratamento
Em geral, a própria idade tem sido considerada
como um fator de risco importante para efeitos
colaterais associados à medicação, incluindo o maior
risco de quedas, insuficiência renal aguda e sintomas
parkinsonianos. Os adultos mais velhos têm, assim,
um risco aumentado de desenvolver várias reações
adversas, principalmente relacionadas com a toxicidade
da medicação, a presença de um processo patológico
em comorbidade e o uso de múltiplos medicamentos. A
segurança do paciente deve ser uma grande preocupação
nesses casos. O gerenciamento de medicamentos requer
o monitoramento de níveis séricos terapêuticos seguros,
bem como a detecção rápida de efeitos colaterais14. Uma
revisão recente também definiu um subgrupo de idosos
com TAB, cujas características clínicas, e possivelmente de
aspectos da fisiopatologia, caracterizavam uma entidade
clínica específica. Tais sujeitos podem representar até
25% da população idosa com TAB, tendo sido o quadro
designado como transtorno bipolar de idade avançada
(TBIA). No entanto, a validade desse diagnóstico ainda
aguarda mais evidências de estudos clínicos e de ensaios
controlados para a determinação da melhor intervenção
para estes casos15.
Algumas particularidades no manejo do TAB em
idosos exigem monitoramento cuidadoso. Indivíduos
idosos com TAB estão entre os grupos de maior risco
para o desenvolvimento de síndrome metabólica,
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principalmente os que estão em uso de olanzapina e
clozapina16. O risco de distúrbios cognitivos induzidos
pela medicação também deve ser considerado,
especialmente quando são aplicadas polifarmácia e doses
mais elevadas17. Curiosamente, a evidência crescente
apoia os efeitos da ingestão crônica de lítio no atraso
da progressão da neurodegeneração em pacientes com
hipertensão arterial com alto risco de desenvolver a
doença de Alzheimer18. O risco de queda pode aumentar
em pacientes internados usando lítio, anticonvulsivantes,
antipsicóticos e antidepressivos19. Por sua vez, o uso de
anticonvulsivantes pode aumentar em duas vezes o risco
de fratura óssea em indivíduos mais idosos20.

Recomendações internacionais para o tratamento do
TAB em idosos

A necessidade de promover um uso racional da
medicação e da intervenção não farmacológica justificou
o desenvolvimento de diretrizes para o tratamento
do TAB em adultos. Como resultado, as publicações
da Associação Americana de Psiquiatria, da Canadian
Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT)
e da Federação Mundial de Sociedades de Psiquiatria
Biológica (World Federation of Societies of Biological
Psychiatry – WFSBP) têm alcançado popularidade
crescente. Algumas das principais questões sublinhadas
pelas diretrizes são segurança, tolerabilidade e interações
potencialmente indesejáveis.
As recomendações a seguir para o tratamento de
pacientes idosos com TAB foram baseadas em diretrizes
clínicas12,21-23, resultados de estudos populacionais
mistos, pequenas séries de casos24 e relatórios sobre
eficácia e tolerabilidade de agentes nessa população.
De 998 ensaios clínicos avaliando TAB registrados no
American Clinical Trial Registry, apenas nove recrutaram
especificamente pacientes mais velhos25. Destacamse as diferenças na farmacocinética, comorbidades
psiquiátricas e médicas gerais e o uso concomitante de
múltiplos medicamentos, que são alguns dos fatores
que podem influenciar a resposta ao tratamento e a
tolerabilidade e devem ser considerados pelos médicos
ao assistirem esses pacientes.
De forma geral, o nível de evidência para o TAB aponta
para a escassez de estudos controlados e randomizados
que recomendem a prescrição segura e eficaz do lítio,
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valproato e outros estabilizadores de humor em pacientes
mais velhos. Apesar disso, um grande esforço tem sido
feito por algumas revisões26-29 para resumir as evidências
sobre o manejo e tratamento do TAB em idosos.
Tratamento farmacológico
Manejo de emergência da mania aguda
Quando a terapia oral é possível, antipsicóticos
atípicos, incluindo risperidona, olanzapina e quetiapina, e
valproato devem ser considerados no tratamento precoce
da agitação aguda. Benzodiazepínicos (clonazepam e
lorazepam) não devem ser usadas em monoterapia, mas
podem ser adjuvantes úteis para sedar pacientes agitados.
Em doentes que recusam medicamentos orais, devem
ser considerados olanzapina, ziprasidona e aripiprazol
intramusculares ou uma combinação de haloperidol e
benzodiazepínico. O valproato sódico por via intravenosa
ou o divalproato oral de liberação prolongada (extended
release – ER) demonstraram melhorar a mania aguda
em estudos recentes. Os antidepressivos devem ser
diminuídos e descontinuados12,21.
Manejo da mania aguda
Indivíduos maníacos não tratados ou aqueles que usam
outros medicamentos devem iniciar tratamento com
agentes de primeira linha (Figura 1). Os agentes de primeira
linha para o tratamento da mania aguda em monoterapia
incluem lítio, valproato (ou divalproato e divalproato ER),
olanzapina, risperidona, quetiapina (e quetiapina ER),
aripiprazol, asenapina, ziprasidona e paliperidona ER. Para
mania disfórica ou mista, valproato ou carbamazepina
ou antipsicóticos atípicos podem ter melhor eficácia do
que o lítio30-32. O ácido valproico pode ser preferido ao
lítio na mania secundária, particularmente associada ao
acidente vascular cerebral e à demência, bem como em
sujeitos com insuficiência renal e distúrbios cardíacos,
enquanto o lítio pode ser mais seguro em indivíduos
com doenças hepáticas e em pacientes que usam
varfarina32,33. A carbamazepina deve ser utilizada com
precaução, devido às interações medicamentosas e ao
risco de síndrome de Steven-Johnson22. A genotipagem
do HLA-B-1502 foi aconselhada para reduzir o risco
de reações de hipersensibilidade quando se utiliza
carbamazepina22. A oxcarbazepina produz menos
interações medicamentosas, mas o risco de hiponatremia

revista debates em psiquiatria - Nov/Dez 2017

RDP_6_2017.indd 28

16/02/18 11:03

GILBERTO SOUSA ALVES1,2, FELIPE KENJI SUDO3,
LUCAS BRIAND2, JOHANNES PANTEL1

O

Instituto de Medicina Geral, Universidade Goethe, Frankfurt am Main, Alemanha. Universidade de
Frankfurt, Frankfurt, Alemanha. 2 Grupo de Pesquisa em Psiquiatria Translacional e Departamento
de Medicina Clínica, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE. 3 Departamento de Psicologia,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.
1

e os resultados inconclusivos dos estudos que avaliam
seu efeito na mania reduziram-na a uma opção de
terceira linha21. Conforme mencionado, a olanzapina e
a clozapina devem ser evitadas em pacientes com risco
de síndrome metabólica22. A risperidona é categorizada
como um agente de primeira linha em uma diretriz32,
mas efeitos extrapiramidais podem piorar a função
motora em indivíduos mais idosos, e existem apenas
dados limitados em relação à sua eficácia em estados
mistos. A ziprasidona pode ser eficaz, mas o potencial de
toxicidade cardíaca deve ser uma preocupação quando
administrada em idosos32. Além disso, a tolerabilidade
do lítio é menor nos idosos, e a neurotoxicidade ocorre
em concentrações consideradas seguras na população
adulta em geral. A depuração do lítio diminui com a idade
devido à filtração glomerular menos eficiente. Além
disso, os fármacos comumente usados por pessoas mais
velhas, como diuréticos tiazídicos, inibidores da ECA e
anti-inflamatórios não esteroidais, podem aumentar as
concentrações séricas de lítio34.

Figura 1 - Algoritmo para episódio maníaco em
pacientes idosos com transtorno afetivo bipolar
(adaptado de Yatham et al.21 e Grunze et al.35).
AP = antipsicótico atípico; ECT = eletroconvulsoterapia.

Embora menos de 10% dos pacientes em mania aguda
recebam monoterapia, os pesquisadores recomendaram
que os clínicos devem evitar a terapia combinada
em indivíduos mais velhos com TAB, de modo que as
interações medicamentosas e os efeitos colaterais
poderiam ser minimizados22,32. Somente quando a
resposta à monoterapia é insatisfatória deve-se adicionar
um agente de primeira linha alternativo. A combinação de
lítio com valproato pode ter eficácia 1,5 vezes melhor do
que a monoterapia com qualquer droga22. Outra terapia
adjuvante de primeira linha inclui combinações dos
seguintes agentes com lítio ou divalproato: risperidona,
quetiapina, olanzapina, aripiprazol ou asenapina.
Estudos sugeriram que cerca de 20% mais pacientes
poderiam responder com terapia combinada do que com
estabilizador de humor em monoterapia21.
Os pacientes que são intolerantes ou não responsivos
à monoterapia ou à terapia combinada com agentes
de primeira linha devem então receber um agente de
segunda linha. A terapia de segunda linha inclui agentes
de monoterapia [carbamazepina, carbamazepina ER,
haloperidol e eletroconvulsoterapia (ECT)] ou terapia
combinada (lítio + divalproato). Embora a ECT possa ser
uma opção eficaz para o tratamento da mania aguda, os
estudos não têm sido rigorosos, portanto mais dados
são necessários para incluí-la entre a primeira linha de
intervenção. O haloperidol demonstrou ser mais eficaz
na mania aguda do que o lítio, divalproato, quetiapina,
aripiprazol, ziprasidona, carbamazepina, asenapina e
lamotrigina. No entanto, vários autores aconselham que
o uso de haloperidol seja limitado a curtos períodos,
uma vez que pode aumentar o risco de um episódio
depressivo21,22.
As opções de terceira linha mostraram-se benéficas em
pequenos ensaios, mas ainda são necessários estudos
adicionais para recomendar sua aplicação formal. Esses
agentes são, em monoterapia, clorpromazina, clozapina,
oxcarbazepina e tamoxifeno. Estratégias combinadas de
terceira linha incluem lítio ou divalproato + haloperidol,
lítio + carbamazepina e tamoxifeno adjuvante21.
Os agentes que apresentaram resultados negativos
nos ensaios e, portanto, não são recomendados
para o tratamento da mania aguda são gabapentina,
topiramato, lamotrigina, verapamil e tiagabina. As
combinações que não mostram benefícios em estados
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maníacos são: risperidona + carbamazepina e olanzapina
+ carbamazepina21,22. Essa última terapia combinada
pode aumentar o risco de dislipidemia e ganho de peso;
portanto, não deve ser usada em pacientes idosos com
TAB e sobrepeso22.
Os antidepressivos devem ser descontinuados, e
fatores que podem perpetuar os sintomas maníacos,
como medicação prescrita, uso/abuso de drogas ilícitas
ou uma doença endócrina, devem ser descartados. Os
pacientes devem ser aconselhados a evitar estimulantes,
como cafeína e álcool, e a diminuir gradualmente o
uso de nicotina21. Hipnóticos e sedativos devem ser
descontinuados assim que os sintomas melhorarem12.
De acordo com o estudo Striving Towards
Empowerment and Medication Adherence (STEP-AD),
o subgrupo TAB mais idoso que alcançou a remissão
sintomática teve uma dose média diária de 689 (± 265)
mg de lítio, valor próximo da dose mínima recomendada
para adultos jovens com este transtorno. O valproato
também foi utilizado em doses mais baixas em idosos
com TAB do que em indivíduos mais jovens, mas as doses
médias diárias estavam dentro da faixa recomendada
para adultos jovens36.
Manejo da depressão bipolar aguda
Os pacientes virgens de tratamento devem começar
com um agente de primeira linha (Figura 2). De acordo
com a diretriz da CANMAT, agentes de primeira linha
em monoterapia são lítio, lamotrigina, quetiapina e
quetiapina ER 21; entretanto, o consenso de Taiwan
incluiu apenas a quetiapina como agente de primeira
linha para a depressão bipolar aguda22. A Associação
Britânica de Psicofarmacologia recomendou quetiapina
e lamotrigina como opções de primeira linha12. A
resposta anterior a um medicamento parece ser
preditor confiável para o sucesso do tratamento a longo
prazo35. As estratégias de primeira linha combinadas
incluem: lítio ou divalproato + ISRS, olanzapina + ISRS,
lítio + divalproato, lítio ou divalproato + bupropiona21.
A WFSBP contraindicou o lítio em monoterapia para
a depressão bipolar devido a dados inconclusivos;
por outro lado, a combinação de lítio e lamotrigina foi
considerada a primeira escolha quando a monoterapia
falhou35. A quetiapina e a quetiapina ER foram aceitas
como agente de primeira opção em todas as diretrizes.
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A controvérsia nesse campo é abundante. Uma
metanálise recente relatou que a superioridade
estatística dos agentes ativos em relação ao placebo
foi identificada em apenas metade dos ensaios. A
evidência foi declarada inconsistente, desfavorável ou
mal estudada para vários tratamentos. Por exemplo,
os autores relataram que não havia um estudo bem
conduzido mostrando a eficácia do lítio na depressão
bipolar aguda37. Um estudo prospectivo multicêntrico
com a lamotrigina mostrou melhora significativa na
depressão (57,4% de remissão e 64,8% de resposta)
e melhora do status funcional em idosos deprimidos
bipolares38. No entanto, a necessidade de administrá-la
lentamente para evitar efeitos colaterais dermatológicos
pode dificultar a utilização em fases bipolares agudas.
O valproato foi pouco estudado até o presente nessa
fase da doença. A quetiapina provou ser superior ao
placebo em cinco ensaios clínicos, embora o tamanho de
efeito tenha sido moderado. A combinação olanzapina +
fluoxetina obteve maior tamanho de efeito para o manejo
da depressão bipolar em uma metanálise recente, embora

Figura 2 - Algoritmo para episódio depressivo
em pacientes idosos com transtorno afetivo bipolar
(adaptado de Grunze et al.35 e Zhang et al.41).
ECT = eletroconvulsoterapia.
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questões metodológicas e a alta taxa de abandono
(38,5%) possam ter influenciado os resultados37.
O uso de antidepressivos na depressão bipolar
aguda tem sido objeto de debate há muito tempo. Os
antidepressivos em monoterapia foram considerados
contraindicados em pacientes com TAB devido à fraca
evidência de eficácia35. Um grande ensaio duplo-cego com
placebo, que avaliou a monoterapia com antidepressivo
na depressão bipolar, o estudo EMBOLDEN II, não
demonstrou superioridade de 20 mg de paroxetina sobre
o placebo, conforme avaliação pela Escala de Avaliação
da Depressão de Montgomery-Åsberg (MADRS) após 8
semanas39.
Em geral, a associação de olanzapina-fluoxetina foi
indicada para TAB, embora não haja especificação
de tal uso para TAB geriátrico40. Por outro lado, uma
metanálise recente de ensaios randomizados, duploscegos e controlados concluiu que antidepressivos não
eram superiores a placebo no tratamento da depressão
bipolar41. A evidência da pesquisa sobre o risco de virada
maníaca com antidepressivos é inconsistente22.
Manejo do estado de mania mista
As recomendações para o episódio misto foram
pouco abordadas na literatura, particularmente devido
à definição imprecisa de estado misto10. Pacientes
classificados como exibindo estados mistos podem
apresentar episódios depressivos mais graves e estados
maníacos um pouco mais leves do que aqueles que
apresentam somente mania.
Algumas evidências sugeriram a superioridade do
valproato em relação ao lítio em estados mistos, mas
essa recomendação ainda é objeto de controvérsia.
Terapia de manutenção
O período de continuidade é definido como os
primeiros 6 meses após o episódio agudo, enquanto
o período de manutenção refere-se aos 6-12 meses
após remissão de sintomas agudos22. Atualmente,
não há consenso internacional para a indicação do
tratamento de manutenção. Embora as diretrizes
norte-americanas sugerissem que o tratamento da
fase de manutenção devesse ser adotado após cada
episódio, as recomendações europeias indicaram
sua necessidade somente após o segundo episódio e

com um intervalo de menos de 3 anos entre os dois
episódios. As diretrizes da WFSBP recomendaram
terapia de manutenção apenas para: (1) pacientes com
primeiro episódio, sintomas graves e história familiar
psiquiátrica; (2) aqueles com um segundo episódio, com
história familiar psiquiátrica ou sintomas graves; e (3)
aqueles com um terceiro episódio22.
De acordo com a Associação Britânica de
Psicofarmacologia, o consenso de Taiwan e a CANMAT,
lítio, valproato, olanzapina e quetiapina (tanto para
depressão como para mania), bem como lamotrigina
(para prevenção da depressão), risperidona injetável
de ação prolongada são consideradas opções de
monoterapia de primeira linha para o tratamento de
manutenção do TAB. As diretrizes da WFSBP não
incluíram valproato como escolha de primeira linha e
consideraram o lítio como a opção mais efetiva para a
prevenção de recaída em longo prazo, especialmente
para os indicadores qualquer episódio ou mania23. A
CANMAT também incluiu a ziprasidona para prevenir
episódios maníacos, enquanto que as recomendações
britânicas e da WFSBP incluíam aripiprazol para
prevenir a mania12,23. Aripiprazol também pode ter
algum efeito na prevenção da ciclagem rápida23.
Quetiapina, risperidona de depósito (mania),
aripiprazol (mania) e ziprasidona (mania) também são
recomendados como terapia adjuvante com lítio ou
divalproato. O tratamento adjuvante com topiramato,
oxcarbazepina e gabapentina produziu resultados
inconsistentes21,22.
O papel dos antidepressivos na fase de manutenção é
discutível, considerando que mais de 50% dos pacientes
podem apresentar sintomas depressivos residuais42. No
entanto, a evidência ainda é fraca para recomendar o
uso em longo prazo de antidepressivos em TAB23.
Manejo das reações adversas da terapia
Como regra geral, o clínico deve estar ciente dos
problemas farmacológicos envolvendo biodisponibilidade
e interação entre diferentes classes de drogas. Eventos
adversos comuns e raros devem ser monitorados
cuidadosamente nas primeiras semanas de tratamento.
Nos últimos anos, o maior potencial de efeitos
adversos tem desmotivado a prescrição de lítio no TAB
em idosos. Estima-se que para cada nova prescrição
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de lítio, há pelo menos três outras de valproato24. Um
exemplo é o efeito do lítio sobre a função da tireoide.
Embora a evidência sobre essa questão continue a ser
contestada, o envelhecimento tem sido considerado
como um elemento importante na farmacocinética
corporal, especialmente pela redução da depuração e
da distribuição de lítio. Evidências anteriores relataram
uma prevalência duas vezes maior de hipotireoidismo
entre pacientes com TAB 43, mesmo que nenhum

consenso de evidência tenha ocorrido e resultados
negativos também possam ter sido observados 44. Além
disso, o monitoramento das interações medicamentosas
é um ponto de grande preocupação, uma vez que um
número considerável de medicamentos pode diminuir
a excreção urinária de lítio e aumentar o risco de
neurotoxicidade, incluindo a enzima conversora da
angiotensina (ECA), furosemida, diuréticos tiazídicos
e anti-inflamatórios não esteroidais (Tabela 1). Mais

Tabela 1 - Manejo de condições físicas frequentemente presentes no tratamento do transtorno afetivo bipolar
em idosos
Cuidado com
Biotransformação reduzida

Biodisponibilidade reduzida

Fragilidade

Síndrome metabólica
Interações farmacológicas

Sinais de toxicidade

Função renal diminuída

Como abordar
- Preferir uso de lorazepam em vez de diazepam
- Evitar uso de indutores da CYP450 (CBZ)
- Metabolismo deficiente de CYP1A2 pode ser um problema em 12% dos idosos
- Monitorar níveis de estabilizador de humor a cada 1-2 semanas durante os primeiros 2 meses;
manter níveis séricos baixos nos idosos: lítio (0,4-1 mEq/L), valproato (65-90 µg/mL)
- Avaliar depuração renal, ureia e creatinina séricas a cada 1-3 meses após a linha de base
- Evitar sedação grave
- Monitorar risco de quedas
- Aconselhamento familiar
- Considerar admissão hospitalar
- Reduzir para a menor dosagem efetiva possível de antipsicótico ou estabilizador de humor
- Fisioterapia
- Preferir uso em curto prazo de olanzapina no caso de diabetes (mudar para outro antipsicótico
quando for possível)
- CBZ + bloqueador de canais de Ca++ = risco de intoxicação por CBZ; monitorar níveis de
CBZ
- Lítio + anti-inflamatórios não esteroidais/metildopa/diurético de alça/inibidor de COX-2 =
risco de intoxicação por lítio; evitar combinação ou monitorar cuidadosamente lítio sérico
- Valproato + meropenem/imipenem = diminuição dos níveis de valproato; evitar essa
combinação
- Valproato + sulfonilureias (glimepirida) = diminuição dos níveis de valproato; risco de
hipoglicemia
- Varfarina/antidepressivos = risco de sangramento; evitar ou diminuir níveis de varfarina
- Cognição prejudicada, tremor grosseiro, letargia, fraqueza, hiper-reflexia, ataxia, disartria,
bradicardia, hipotensão, oligúria, febre
- Monitorar cautelosamente sinais vitais, diurese, nível neurológico
- Reduzir drasticamente ou suspender o estabilizador de humor
- Considerar internação quando nível de consciência estiver rebaixado, piora dos sintomas
- Administrar drogas monitorando
- Ajustar diariamente a dose de lítio para níveis menores
- Monitorar filtração glomerular no caso de lesão renal pré-existente

CBZ = carbamazepina; COX-2 = ciclo-oxigenase-2.
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frequentemente, as complicações relacionadas com o
lítio compreendem disfunção renal, reações dérmicas,
absorção reduzida e níveis plasmáticos elevados de
magnésio e cálcio e ganho de peso.
O manejo de alguns problemas comuns relatados ao
longo do tratamento do TAB em idosos é brevemente
resumido na Tabela 1.
Tratamento não farmacológico
ECT e estimulação magnética transcraniana
A ECT é considerada um procedimento de baixo
risco em indivíduos mais velhos, embora possa ocorrer
aumento transitório da pressão arterial e da demanda de
oxigênio pelo miocárdio45. Pacientes idosos deprimidos
são tratados com ECT mais frequentemente do que
indivíduos mais jovens, devido à baixa tolerância à
farmacoterapia, à necessidade de resposta rápida em
indivíduos frágeis e à maior frequência de resistência ao
tratamento e sintomas psicóticos. Um estudo que avaliou
a eficácia da ECT aguda e de manutenção em idosos
relatou uma diminuição nas taxas de hospitalização e
nos dias de admissão46.
Existem dados limitados sobre o uso da ECT
em pacientes maníacos idosos, mas a boa prática
clínica recomenda sua utilização nos casos graves e
refratários33,47. A estimulação magnética transcraniana
repetitiva (EMTr) pode ser um substituto para a ECT. No
entanto, a quantidade e a qualidade da evidência sobre
EMTr nesse grupo de pacientes são baixas, e um único
estudo cego não mostrou eficácia comparável22.
Intervenções psicoterapêuticas e psicossociais
Embora a farmacoterapia seja considerada o
tratamento de primeira linha, a maioria das diretrizes
recomenda psicoterapia e reabilitação psicossocial em
regime contínuo. Entre as intervenções adequadas para
pacientes com TAB mais velhos, a terapia cognitivocomportamental (TCC) e a terapia interpessoal são as
modalidades de preferência, devido à presença de um
componente psicoeducacional melhor caracterizado.48
A terapia interpessoal e a terapia centrada na família
também foram incluídas nas recomendações clínicas12.
Um número relativamente pequeno de estudos
controlados apoia intervenções biológicas ou
psicossociais específicas para cuidados agudos ou em

longo prazo em pacientes idosos com TAB. Além disso, a
falta de maiores amostras, grupos etários homogêneos,
múltiplos medicamentos em uso e comorbidades
médicas podem ser confundidores potenciais na maioria
desses estudos.
A psicoterapia para indivíduos com TAB tem como
objetivo diminuir tanto os sintomas evidentes quanto
os leves/subclínicos e melhorar a qualidade de vida.
Identificar e lidar com sintomas prodrômicos através
da TCC mostrou melhorar a adesão ao tratamento e
a manutenção da estabilidade do ritmo social49. Além
disso, ensinar os indivíduos sobre a relação entre o
estresse, o contexto ambiental, a ruptura dos ciclos
de sono/vigília, de um lado, e o início dos sintomas,
do outro, pode prevenir os fatores desencadeantes
associados à vulnerabilidade dos episódios de humor
e influenciar positivamente o curso em longo prazo da
doença48.
Em resumo, estudos adicionais sobre psicoterapia
e outras intervenções não farmacológicas são
necessários para a melhor compreensão do papel
dessas intervenções no curso do TAB. Medidas
psicoeducativas direcionadas aos familiares podem
reduzir a sobrecarga relacionada aos cuidados, além de
possibilitar o aconselhamento acerca da necessidade
de medidas protetivas ao patrimônio, por exemplo, a
curatela e a tomada de decisão apoiada.

Conclusões

Apesar da evidência emergente trazida pela literatura,
os esforços terapêuticos que visam tratar sintomas
depressivos e maníacos no TAB em idosos ainda são
limitados por algumas lacunas importantes na eficácia,
segurança e tolerabilidade dos medicamentos. Além
disso, a apresentação clínica mista ou pouco específica
do TAB em idosos e os mecanismos neurobiológicos
associados ao transtorno permanecem controversos
e deverão ser esclarecidos por pesquisas futuras.
Diretrizes terapêuticas reúnem a evidência atual e
podem fornecer uma intervenção mais racional em
sintomas agudos ou de longa duração. Pacientes idosos
com TAB devem ser cautelosamente acompanhados,
sempre que possível, por familiares, em relação à
aderência ao tratamento, esquema de titulação das
doses, exame clínico e laboratorial.
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RELATO

VOYEURISMO: RELATO DE CASO
VOYEURISM: CASE REPORT
Resumo
O voyeurismo é definido como excitação sexual
recorrente e intensa ao observar uma pessoa que ignora
estar sendo observada e que está nua, despindo-se ou
em meio a atividade sexual. Sabe-se que é um transtorno
mais comum em homens jovens de baixa condição
socioeconômica e que o interesse voyeur costuma
surgir ainda na adolescência. Ainda que sua prevalência
estimada seja de 4 a 12% da população geral, até hoje
persiste como um fenômeno pouco estudado. A fim de
ilustrar e compreender esse desvio do comportamento
sexual, relatamos o caso de um paciente com
transtorno voyeurista submetido a avaliação pericial de
imputabilidade penal.
Palavras-chave: Voyeurismo, transtornos parafílicos,
psiquiatria forense.
Abstract
Voyeurism is defined as recurrent, intense sexual
arousal from observing an unsuspecting person who
is naked, in the process of disrobing, or engaging in
sexual activity. The disorder is most common among
young men with low socioeconomic status, and the
voyeuristic interest usually emerges during adolescence.
Even though the prevalence of voyeurism in the general
population ranges from 4 to 12%, its study continues
to be neglected. In order to illustrate and understand
this variation of sexual behavior, we report the case of
a patient with voyeuristic disorder in the context of a
criminal medical evaluation (imputability examination).
Keywords: Voyeurism, paraphilic disorders, forensic
psychiatry.

Introdução

A sexualidade humana tem intrigado e despertado
interesse de diversas áreas do conhecimento ao longo
da história. A aproximação destes temas ao campo das
ciências médicas se deu de modo mais intenso com os
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trabalhos de Kraff-Ebing, que em sua obra Psychopathia
sexualis (1886) introduziu conceitos como sadismo,
masoquismo e fetichismo, inclusive valorizando as
distinções de tais condições frente a um comportamento
sexual tido como habitual1.
Sob esta perspectiva, a 5ª edição do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-5) propõe classificar os interesses sexuais como
normofílicos ou parafílicos. Interesses sexuais normofílicos
corresponderiam aos voltados para a estimulação genital
ou para carícias preliminares com parceiros humanos
que consentem e que apresentam fenótipo normal e
maturidade física. Outros interesses sexuais seriam
descritos como parafílicos e poderiam apresentar-se, em
essência, sob duas formas: parafilia, na qual o interesse
parafílico é recorrente, igual ou mais intenso que o interesse
normofílico, mas não induz sofrimento ou prejuízos; ou
transtorno parafílico, no qual o interesse parafílico é
recorrente, intenso e causa sofrimento ou prejuízo, ou
ainda quando a prática desses impulsos sexuais atinge
uma pessoa que não consentiu2-5.
Também conhecido como mixoscopia, escopofilia
e inspecionalismo, o voyeurismo corresponde a um
interesse sexual relativamente freqüente, declarado em
cerca de 4-12% da população geral, e pode ser descrito
como uma satisfação sexual ao observar terceiros
desnudos ou em atos sexuais, sem a ciência destes2-4,6.
O DSM-5 o define em seu critério A como “excitação
sexual recorrente e intensa ao observar pessoa que
ignora estar sendo observada e que está nua, despindose ou em meio a atividade sexual, conforme manifestado
por fantasias, impulsos ou comportamentos”.
Vale ressaltar a importância da diferenciação entre
voyeurismo e transtorno voyeurista que surgiu entre
2009 e 2010 durante a força-tarefa do DSM-5.
Segundo essa perspectiva, o que diferencia os dois
conceitos é a presença do critério B, que especifica que
para o estabelecimento do diagnóstico de transtorno
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voyeurista, o indivíduo precisa ter colocado em prática
seus impulsos sexuais com pessoa que não consentiu
ou apresentar sofrimento clinicamente significativo ou
prejuízo no seu funcionamento social, profissional ou em
outras áreas importantes da vida.
O interesse voyeur é um fenômeno mais freqüente
no sexo masculino2-7, que ocorre numa proporção de
3:14,5, em geral mais prevalente na população de faixa
etária mais jovem (em especial adolescentes) e de baixo
nível socioeconômico2-7. Ainda que para o diagnóstico de
transtorno voyeurista seja necessária idade acima de 18
anos, há descrições de que o interesse voyeur costuma
surgir ainda na adolescência2-6. Em estudo conduzido por
Oliveira Júnior & Abdo, com 7.022 indivíduos das cinco
regiões brasileiras, encontrou-se uma prevalência de 13%
de comportamento voyeurista na amostra, sendo este o
segundo comportamento sexual não convencional mais
freqüente entre os estudados8. De modo similar, estudo
realizado com amostra representativa da população
sueca permitiu identificar que 7,7% dos entrevistados já
havia referido interesse e/ou comportamento voyeur7.
Do ponto de vista jurídico, no Brasil, não há legislação
penal que trate especificamente de voyeurismo. Pode ser
entendido como contravenção penal, não chegando a ser
crime, sendo essa contravenção nomeada importunação
ofensiva ao pudor, sujeita a multa9. Os atos de voyeurismo
são provavelmente a causa mais comum de infrações à lei
entre os comportamentos sexuais atípicos6. Compreender
a condição por trás desses fenômenos – que varia dentro
de uma perspectiva dimensional desde um interesse
parafílico eventual, sem sofrimento ou prejuízo associado,
até um transtorno voyeurista – faz-se relevante tanto
do ponto de vista clínico como psiquiátrico forense.
O presente artigo propõe-se a relatar um caso de
transtorno voyeurista a partir de uma avaliação pericial
de imputabilidade penal do portador dessa perturbação.

Relato de caso

Periciando do sexo masculino, 40 anos, branco, solteiro,
com baixa escolaridade, sem profissão definida. A partir
do início de sua adolescência, próximo aos 14 anos de
idade, iniciou seu interesse sexual no ato da observação
de suas irmãs no banho e de vizinhas de sua comunidade.
Seguiu com comportamento recorrente de observar
mulheres em banheiros públicos, seguido de masturbação

e detenção em função dessa prática. Em sua história
criminal, foram identificadas contravenções penais
devido à importunação ofensiva ao pudor pela prática de
observação de mulheres em comportamentos íntimos, em
locais públicos, como banheiros femininos. Dizia ser uma
compulsão, que tentava controlar tal comportamento,
mas que não conseguia e “quando via, já estava fazendo
de novo”. O periciando negava envolvimento sexual
com outros homens ou com profissionais do sexo, bem
como outros interesses parafílicos. Negava envolvimento
sexual com menores de idade. Negava, também, fetiches,
exibicionismo ou envolvimento sexual com animais. Sua
vida afetiva era composta de diversos relacionamentos
breves e, segundo ele, conturbados.
Em sua história pessoal, constatou-se uso compulsivo
de álcool com tolerância e sintomas de abstinência,
necessitando tratamento psiquiátrico compulsório
em nível hospitalar. Devido à dependência de álcool,
verificou-se um prejuízo significativo em diversas áreas
da sua vida. Teria trabalhado por períodos curtos, em
empregos em sua maioria informais, sendo demitido por
trabalhar intoxicado ou por faltas secundárias ao uso de
álcool. Além disso, referia que sua compulsão por entrar
em banheiros públicos femininos tornava-se mais intensa
quando alcoolizado, ficando claro que o álcool era um
facilitador para tal comportamento.
Após avaliação pericial, concluiu-se que o periciando
apresentava, segundo a 10ª edição da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), os diagnósticos de
transtorno mental e comportamental devido ao uso de
álcool com síndrome de dependência (CID-10 F10.2) e
transtorno voyeurista (CID-10 F65.3).

Discussão

O fenômeno voyeur, dentro de uma perspectiva
psicodinâmica, remete, segundo Fenichel, a uma fixação
na cena primária da infância, na qual a criança tanto
testemunha como escuta a relação sexual dos pais. Essa
experiência, então concebida como um trauma infantil
precoce, pode desencadear a ansiedade de castração
e levar a criança a representar diversas vezes a cena
quando adulta, na tentativa de dominar ativamente um
trauma vivenciado passivamente.
Um estudo comparativo de 16 grupos de infratores
sexuais elucidou algumas características peculiares
Nov/Dez 2017 - revista debates em psiquiatria

RDP_6_2017.indd 39

39

16/02/18 11:03

RELATO DE CASO
MANUELA TEIXEIRA SCHORR
RENATA RAMOS REICHELT
ALLAN MAIA ANDRADE DE SOUZA
BRUNO JOSÉ DE MENEZES ARAGÃO
ANDREI GARZIERA VALÉRIO
LISIEUX ELAINE DE BORBA TELLES

RELATO

dos voyeurs (heterossexuais do sexo masculino) em
relação aos demais: eram mais jovens, tinham menor
probabilidade de terem relacionamentos amorosos,
buscavam quase invariavelmente observar mulheres
desconhecidas, tendiam fortemente a ser caçulas ou filhos
únicos e a terem pais com pobre relacionamento conjugal
e afetivamente distanciados. De acordo com este estudo,
o subgrupo dos voyeurs casava-se menos, tinha menos
coitos extraconjugais, apresentava alta prevalência de
delinqüência juvenil (porém apenas 11% dos delitos eram
sexuais) e tinham idade média do primeiro delito sexual
aos 22,5 anos – a menor entre os grupos. Este mesmo
estudo demonstrou ainda que eram mais propensos a
infrações menores e menos propensos a comportamento
antissocial grave. Por fim, este estudo demonstrou que
50% tinham mais que quatro reincidências6.
A análise de um ato voyeurista deve passar por
uma avaliação psiquiátrica abrangente e cuidadosa,
com intuito de verificar suas motivações e possíveis
comorbidades3. A ocorrência de ato voyeurista de modo
isolado e na vigência de uma intoxicação por álcool ou
substância psicoativa, exclusivamente, não classifica
per se um transtorno voyeurista4. Da mesma forma,
um ato voyeurista isolado pode estar relacionado a
disfunções secundárias a uma doença cerebral orgânica,
deficiência intelectual ou síndrome psicótica. Nestes
casos, o mesmo pode ser entendido no contexto do
transtorno em questão, inclusive no âmbito criminal3,5.
Não obstante, a comorbidade entre voyeurismo e
transtornos psiquiátricos tem sido apontada como
bastante frequente, em especial com transtornos do
humor e de ansiedade2,5,6, bem como uso de substâncias
psicoativas2,6,7, transtornos do controle de impulsos5,6,
transtornos de personalidade antissocial5,6,10,12 e
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade2,5,6, em
ordem decrescente de prevalência.
Há evidências de que o uso de álcool e outras substâncias
psicoativas também é freqüente entre indivíduos com
interesse voyeurista2,3,6,7. A relação entre uso de álcool e
crimes sexuais também é bem estabelecida na literatura. A
prevalência de alcoolismo entre indivíduos que cometem
crimes sexuais chega a variar entre 28 e 52%, a depender
do critério usado para diagnóstico de alcoolismo3. Em
amostras psiquiátricas forenses, cerca de 66% dos
indivíduos com comportamento sádico e 28-65% dos
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com comportamento pedofílico apresentavam história
de abuso de álcool3. Contudo, os debates persistem se o
uso de álcool e substâncias psicoativas no contexto das
parafilias teriam influência direta ou indireta na prática de
delitos sexuais3.
A coocorrência de parafilias é uma associação
comumente descrita em amostras clínicas e psiquiátricas
forenses2,3,5,6,12. Em uma amostra de 618 voyeurs, havia
sobreposição de tal comportamento com impulsos
masoquistas (16,7%), exibicionistas (8,7%) e sádicos
(7,6%)12. Långström & Seto demonstraram em seu estudo
que o interesse voyeur estava fortemente relacionado com
a prática do comportamento correspondente e os que a
executavam estavam mais propensos a reportar também
comportamento sadomasoquista e transvéstico7.
Como já mencionado, o DSM-5 enfatiza os desfechos
negativos (sofrimento e prejuízos a si e/ou dano a
terceiros) como necessários para a definição de transtorno
voyeurista. Isso é importante porque, entre as parafilias,
o voyeurismo é provavelmente a causa mais comum de
infrações à lei4,5. Há também evidências de que parafilias em
geral estão associadas a comportamento sexual coercivo12
e que podem ser fator de risco para reincidência em crimes
sexuais3,10,12. No contexto dos infratores voyeurs, alguns
comportamentos podem indicar uma tendência a um
progresso para crimes de maior gravidade: fazer-se visível
após início do ato voyeurista e violar barreiras físicas com
vistas à prática voyeur, como invasão de estabelecimento
comercial ou residência alheia6. Além disso, há evidências
de que indivíduos com comportamento voyeur que
cometem ofensas sexuais comumente apresentam traços
de comportamento antissocial, incluindo exposição a
situações de risco, impulsividade, frieza afetiva, avidez por
sensações intensas (sensation seeking), crenças e atitudes
antissociais5,7,12.
A maioria dos países já possui leis específicas quanto ao
comportamento voyeurista. Na Austrália, o voyeurismo
se enquadra no código criminal no capítulo 22, “Ofensas
contra a Moralidade”, com pena máxima de reclusão de
até 2 anos. A legislação canadense prevê pena máxima
de reclusão de até 5 anos. A legislação indiana não tem
nenhuma lei específica sobre voyeurismo, mas determina
em seu código penal que a intrusão na privacidade de
uma mulher possa ser considerada ofensa civil, com pena
de reclusão de até 1 ano e/ou multa. De modo análogo,
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a legislação britânica encara o voyeurismo como ofensa
civil, com pena de reclusão de até 2 anos e/ou multa.
Nos EUA, é considerado uma conduta desordeira sob
pena de multa3.
No Brasil, não há legislação penal que trate
especificamente de voyeurismo. A jurisprudência
brasileira, não obstante, tem favorecido a imputação
de multas indenizatórias aos ofendidos pelas condutas
voyeuristas. Também há a aplicabilidade jurisprudencial
ao exposto no Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro
de 1941 (Lei das Contravenções Penais), que reza:
“Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao
público, de modo ofensivo ao pudor: Pena – multa”9.
Pode, portanto, ser tomado como contravenção penal,
não chegando a ser crime. Tal contravenção é nomeada
importunação ofensiva ao pudor9.
No presente caso, o interesse na observação de
mulheres em situações íntimas teve início na adolescência,
mostrando-se persistente até a idade adulta, com a
persistência dos atos voyeuristas, manifestada pela
recorrente entrada em banheiros públicos femininos
mesmo após ter sido flagrado em tais atos. Fica claro
que a comorbidade com dependência alcoólica no caso
relatado é um fator de risco para a ocorrência de atos
voyeuristas, atuando como facilitador, o que está de
acordo com dados da literatura. Sendo assim, o presente
caso ilustra a importância de um maior conhecimento a
respeito do transtorno voyeurista, bem como atenção
ao diagnóstico. Trata-se de patologia de alta prevalência,
mas com baixa procura por tratamento. Destarte,
pessoas com transtorno voyeurista consequentemente
envolvem-se em conflitos com a lei, a partir do momento
em que envolvem outras pessoas sem seu consentimento,
sendo por vezes objetos de exame pericial psiquiátrico
forense, na busca de avaliação diagnóstica, bem como
exame de capacidade de determinação.
Artigo submetido em 03/09/2017, aceito em 07/12/2017.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
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FOLIE À DEUX: CONCEITO E RELATO DE CASO
FOLIE À DEUX: CONCEPT AND CASE REPORT
Resumo
Folie à deux é uma síndrome rara definida como o
compartilhamento de sintomas psicóticos entre dois
ou mais indivíduos. Este relato descreve o caso de um
paciente do sexo masculino, com 15 anos de idade,
diagnosticado com transtorno delirante induzido (folie
à deux, subtipo folie imposée). Além do relato de caso,
o artigo descreve e classifica a folie à deux segundo
critérios clínicos e diretrizes diagnósticas atuais (DSM-5
e CID-10), informando os profissionais de saúde sobre a
importância diagnóstica e seguimento terapêutico dessa
síndrome.
Palavras-chave: Folie à deux, transtorno delirante
induzido, diagnóstico.
Abstract
Folie à deux is a rare syndrome in which psychotic
symptoms are shared by two or more individuals. The
present report describes the case of a male patient, aged
15 years, diagnosed with induced delirium (folie à deux,
subtype folie imposée). In addition to the case report, the
article describes and classifies folie à deux according to
clinical criteria and current diagnostic guidelines (DSM-5
and CID-10), informing health professionals about the
diagnostic importance and therapeutic follow-up of this
syndrome.
Keywords: Folie à deux, induced delirium, diagnosis.

Introdução

Folie à deux é uma síndrome rara1, classicamente
descrita por Lasègue & Falret em 1877 como sendo o
compartilhamento de sintomas psicóticos entre dois ou
mais indivíduos2. Entretanto, referências prévias dessa
patologia já haviam sido feitas nos estudos de Ideler (1838),
Baillager (1860) e De Saulle (1870)3. Todavia, foi a partir de
Lasègue que essa síndrome obteve importância clínica4.
Na literatura científica, pode-se encontrar essa síndrome
com várias denominações: insanidade compartilhada,
insanidade contagiosa, loucura infecciosa, psicose de
associação e dupla insanidade5.
Em 1942, Gralnick reuniu descrições de diversos
autores, ampliou e subdividiu o conceito de folie à
deux em quatro tipos básicos quanto às formas de
apresentação3,6, mostrados na Tabela 1.
Nas classificações modernas – por exemplo, a
5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-5)8 e a 10ª edição da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10)9 –, a
folie à deux é descrita em outro transtorno do espectro
da esquizofrenia e em outro transtorno psicótico com
especificador de sintomas delirantes, em parceiro de
pessoa com transtorno delirante ou em transtorno
delirante induzido, respectivamente.
Os objetivos desse relato de caso são descrever e
classificar a folie à deux segundo critérios clínicos e

Tabela 1 - Subtipos de folie à deux segundo Gralnick
Folie imposée
Folie simultanée
Folie communiquée
Folie induite

Os delírios de uma pessoa psicótica são transferidos para outra pessoa mentalmente saudável. Os
delírios do indivíduo que ficou secundariamente psicótico desaparecem após a separação.
Ocorre um aparecimento simultâneo de uma psicose idêntica em indivíduos predispostos que estão
intimamente associados.
O indivíduo secundariamente psicótico desenvolve os sintomas após um longo período de resistência e
mantém esses sintomas mesmo depois da separação do indivíduo primariamente psicótico.
Novos delírios são adotados por um indivíduo psicótico sob influência de outro indivíduo psicótico.

Extraído de Machado et al.7.
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diretrizes diagnósticas atuais (DSM-5 e CID-10), a fim de
que possamos alertar os profissionais de saúde sobre a
importância diagnóstica e seguimento terapêutico dessa
síndrome, ainda que seja rara.

Relato de caso

Paciente do sexo masculino, 15 anos, atualmente no
9º ano do ensino fundamental, foi encaminhado em
2010 a psiquiatra infantil pela psicóloga da mãe (46
anos), pois, durante consulta de rotina desta, o filho
referiu “alucinações auditivas” com vozes de comando,
posteriormente descritas.
Em 2006, o pai (40 anos) relatou mudanças no
comportamento do filho após início das aulas,
apresentando quadro de isolamento social, medo intenso,
desinteresse pelas atividades diárias e dificuldade para
iniciar e manter amizade, principalmente na escola,
associadas a ideias persecutórias e alterações do sono,
com agitação e pesadelos.
Em 2010, o pai informa piora dos sintomas anteriores
e quadro de alucinação auditiva com vozes de comando
desconhecidas e com conteúdo destrutivo (“se mata”,
“se joga no barranco”) associado a episódios de
agressividade, de agitação psicomotora e de autoagressão
física (“batia a cabeça na parede”). O genitor informou
que o paciente, com 9 anos de idade, ainda recebia
lactação materna e apresentava sintomas alucinatórios
semelhantes aos referidos pela mãe durante tratamento
desta para esquizofrenia, no ambulatório de psicoses da
Universidade de Santo Amaro (UNISA).
Nesse período, optou-se pela introdução de risperidona
2 mg e seguimento ambulatorial no setor de psiquiatria
infantil. Após essa intervenção farmacológica, o paciente
evoluiu com melhora significativa da maioria dos sintomas
relatados, mas ainda apresentava episódios de alucinação
auditiva intermitentes, acrescidos do comprometimento de
aprendizagem, sendo este último fator descrito em relatório
de acompanhamento pedagógico como “desatenção”,
“desinteresse pelas atividades escolares”, “preocupação
excessiva com questões alheias”, desenvolvimento
insatisfatório das habilidades e capacidades previstas na
escola e, consequentemente, a reprovação no 4º ano do
ensino fundamental.
Em 2011, a mãe, após confirmação diagnóstica de
segunda gestação, permaneceu em acompanhamento

regular de pré-natal e de consulta ambulatorial com
psiquiatria e psicologia devido à esquizofrenia. O
processo de lactação materna ofertada pela mãe ao
paciente foi interrompido, desencadeando frouxidão no
vínculo afetivo entre genitora e seu filho, caracterizada
pela redução da “superproteção” e dos cuidados intensos
e exclusivos desse paciente.
A partir desses últimos eventos, o paciente evoluiu
com redução gradual e progressiva dos episódios
alucinatórios, da irritabilidade e agressividade, contudo
persistindo com dificuldade de aprendizagem associada
a episódios depressivos moderados.
Nesse período, foi realizado rastreamento para
retardo mental leve (CID-10: F70) por meio do perfil
neuropsicológico avaliando as funções intelectuais:
teste de quociente de inteligência (Wechsler Intelligence
Scale for Children III – WISCIII), com pontuação total
de 82 (médio), assim como quociente de inteligência
verbal (QIV), com pontuação total de 87 (médio), e
quociente de inteligência de execução (QIE), igual a 81
(médio). Tendo isso em vista, optou-se pela associação
de antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da
recaptação da serotonina (ISRS) (sertralina 50 mg pela
manhã) e manutenção com antipsicótico (risperidona
2 mg/dia), devido aos sintomas depressivos, com uma
evolução satisfatória inicialmente.
Em 2014, o paciente já negava sintomas psicóticos
(mesmo que ainda referidos por sua mãe), com
persistência de sintomas depressivos moderados e
deficiência de aprendizagem associados a episódios
de bullying recorrente. A risperidona foi suspensa, e o
ISRS foi mantido. Aventou-se a hipótese de transtorno
delirante induzido (folie à deux, subtipo folie imposée).
No ano de 2016, o paciente ainda apresentava
deficiência de aprendizagem relatada pelos pais, ratificada
por meio de relatório de acompanhamento pedagógico e
associada a episódios depressivos moderados.
Tendo em vista a persistência do primeiro sintoma,
foi realizado rastreamento para transtorno de déficit de
atenção com hiperatividade (TDAH) com o questionário de
Swanson, Nolan e Pelham-IV (SNAP-IV), com pontuação
máxima para desatenção sem hiperatividade.
Nesse período, optou-se pela introdução de
metilfenidato em associação com o ISRS, atualmente com
evolução satisfatória e controle dos sintomas relatados.
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Discussão

RELATO

A partir dos critérios clínicos e diretrizes diagnósticas
atuais, este relato de caso enquadra-se, por meio
do DSM-58, em outro transtorno do espectro da
esquizofrenia e em outro transtorno psicótico com
especificador para sintomas delirantes em parceiro de
pessoa com transtorno delirante (298.8). Nota-se que,
no contexto de um relacionamento, os conteúdos dos
delírios do parceiro dominador oferecem base para
uma crença delirante pelo indivíduo que, de outra
forma, não poderia satisfazer totalmente os critérios
para transtorno delirante.
Já segundo a CID-109, este relato de caso pode ser
classificado como transtorno delirante induzido (F24)
e outros transtornos psicóticos não orgânicos (F28).
Observa-se que os critérios envolvem duas ou mais
pessoas que partilham o mesmo delírio e que têm um
relacionamento incomumente íntimo, assim como somente
uma das pessoas envolvidas no compartilhamento do
delírio sofre de um transtorno psicótico genuíno, e os
delírios usualmente desaparecem quando as pessoas
são separadas. Além disso, na CID-10, é preciso que haja
evidência temporal ou outra contextual de que o delírio
foi induzido no(s) membros(s) passivo(s) do par ou grupo
por contato com o membro ativo.
Vale ressaltar os subtipos de folie à deux descritos por
Gralnick para especificar essa patologia que, apesar de
antigos, ainda estão em uso atualmente. Tendo isso em
vista e em consonância com a publicação de Machado
et al.7 e com a literatura atual, é possível enquadrar
esse relato de caso em folie imposée, na qual os delírios
de uma pessoa psicótica são transferidos para outra
pessoa mentalmente saudável. Os delírios do indivíduo
que ficou secundariamente psicótico desaparecem
após a separação.
Com relação à etiopatogenia da folie à deux, os estudos
têm demonstrado que o indivíduo com essa síndrome
manifesta um caráter individual de suscetibilidade para
o desenvolvimento de sintomas psicóticos e, também,
a possibilidade do envolvimento da participação de
componentes genéticos10,11. Além disso, o componente
ambiental nesses casos deve funcionar como fator
desencadeante de um quadro psicótico em um indivíduo já
previamente suscetível, que provavelmente apresentaria
tal manifestação em algum momento de sua vida12.
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Nesse relato de caso, após confirmação diagnóstica
de gestação do segundo filho da genitora do paciente,
foi interrompido o processo de lactação, o que
desencadeou uma frouxidão no vínculo afetivo entre
a mãe e seu filho. Nesse sentido, o afrouxamento
desse vínculo afetivo patológico entre os indivíduos
acometidos propiciou a remissão parcial dos sintomas
psicóticos do paciente; todavia, a simples separação
não deve ser utilizada isoladamente na abordagem
terapêutica desses pacientes13 . No caso relatado,
foi indispensável a utilização de antipsicótico para
remissão dos sintomas alucinatórios, embora a
medicação não tenha sido mantida continuamente, mas
apenas por determinado período (aproximadamente
36 meses).
Outras medicações se fizeram necessárias no decorrer
do tempo devido a outros transtornos diagnosticados
associados ao quadro: transtorno de depressão
moderado e TDAH, com prescrição de antidepressivo
ISRS (sertralina 100 mg pela manhã) e psicoestimulante
(metilfenidato 10 mg pela manhã), mantidos até os dias
de hoje.
Lembramos
que
a
deficiente
comunicação
interdisciplinar na rede pública provavelmente pode ter
sido um fator que contribuiu para o atraso na elucidação
diagnóstica desse paciente.

Conclusão

Folie à deux caracteriza-se por ser uma síndrome
rara, e esse relato de caso tem como objetivo alertar
os profissionais de saúde sobre o quão importante é o
diagnóstico precoce, segundo critérios clínicos e diretrizes
diagnósticas atuais, assim como o fortalecimento da
existência de uma rede de comunicação interdisciplinar
de saúde, por conseguinte, propiciando uma abordagem
terapêutica multidisciplinar, associada a uma prescrição
farmacológica personalizada.
Artigo submetido em 13/11/2017, aceito em 30/11/2017.
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