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INTRODUÇÃO  

    A crescente  disponibilidade de álcool e 
drogas na população geral tem aumentado  
incidência de comorbidade de abuso ou 
dependência de substâncias e de 
transtornos mentais graves 



COMORBIDADE 

• O termo comorbidade é formado pelo 
prefixo latino "cum", que significa 
contigüidade, correlação, companhia, e 
pela palavra morbidade, originada de 
"morbus", que designa estado patológico 
ou doença. Assim, deve ser utilizado 
apenas para descrever a coexistência de 
transtornos ou doenças. 



COMORBIDADE 

• Ao se tratar de comorbidade 
psiquiátrica, pode ser 
definida como a presença 
concomitante de outros 
transtornos mentais   (co-
morbidade) em  dependentes 
de álcool e outras drogas.  

      (FORNEIRO, 1998 apud CALHEIROS et al. 2006 ). 



COMORBIDADES 

• O abuso de substância psicotrópicas  é o 
transtorno mais freqüente entre portadores 
de transtornos mentais. 

• assim como entre dependentes de drogas  
coexistem transtornos mentais e de 
comportamento em altas taxas . Estimativa de 
50 a 60% dos indivíduos (Zaleski et al, 2006) 



COMORBIDADES 

• Indivíduos dependentes químicos possuem 
mais chances de desenvolver um transtorno 
psiquiátrico, quando comparados a indivíduos 
que não utilizam drogas, sendo a identificação 
deste outro transtorno relevante tanto para o 
prognóstico quanto para o tratamento 
adequado do paciente  

(Cordeiro & Diehl, 2011; Ribeiro, 2012). 



COMORBIDADE 

• Organização Mundial da Saúde (OMS)estima 
que 76,3 milhões de pessoas sejam 
dependentes de álcool e 15,3 milhões 
apresentem transtornos mentais e 
comportamentais em decorrência do uso de 
outras drogas. Ressalta ainda que 65% de 
ambas as categorias têm uma perspectiva de 
vida inferior a 60 anos 



COMORBIDADE 

• Dentre as comorbidades psiquiátricas mais 
comumente encontradas entre os 
dependentes químicos destacam-se os: 

•  transtornos de humor como a depressão 
(tanto uni como bipolar)  

• transtornos de ansiedade    



COMORBIDADE 

• transtornos de conduta  

• Transtorno de déficit de 
atenção/ hiperatividade  

• transtornos alimentares  

• Transtornos psicóticos   

 



COMORBIDADE 

• Levantamento Epidemiológico Americano 
(Epidemiologic Catchment Area Study - ECA) 
apontaram que cerca 50% dos indivíduos 
dependentes de álcool e outras substâncias 
possuíam um diagnóstico psiquiátrico 
adicional, sendo:  

• 26% Transtornos do Humor, 

 



COMORBIDADE 

• 28% Transtorno de Ansiedade e 

• 18% Transtornos de Personalidade 
Anti-Social, 

•  7% esquizofrenia dentre outras 
psicopatologias 

 



COMORBIDADE 

• Ainda no que se refere às 
comorbidades psiquiátricas em 
dependentes químicos, há evidências 
de que estão associadas ao aumento de 
recaídas e de suicídio (Alves et al., 2004; 

Demetrovics, 2009).  

 



COMORBIDADE 

• Nesse sentido, Tiet, et. al (2006) realizaram 
um estudo com 34.241 indivíduos no qual 
16% reportaram ideação suicida. Os 
resultados deste estudo apontaram como 
fatores de vulnerabilidade para o risco de 
suicídio a história prévia de tentativa e/ou de 
ideação suicida, ainda, a dificuldade no 
controle de comportamentos violentos. 



COMORBIDADE 

• Em uma pesquisa realizada nos Estados 
Unidos, buscaram conhecer as características 
e os problemas de 600 adolescentes, de 12 a 
18 anos, abusadores de maconha em 
tratamento por uso de drogas. Nos resultados, 
revelaram ter encontrado 30% de 
adolescentes com comorbidade de TDAH e 
transtorno de conduta (TIMS et al. apud SOUZA; OLIVEIRA, 2009). 

 



COMORBIDADE 

• Estudos demonstram que pacientes com 
comorbidade, principalmente aqueles com 
transtornos psiquiátricos graves, apresentam 
maiores taxas de: 

•  agressividade  

• detenção por atos ilegais 

• suicídio  

 



COMORBIDADE 

• recaídas  

• gastos com tratamento  

• falta de moradia 

•  reinternações 

• maiores períodos de hospitalização  

• e maior utilização de serviços médicos.  

 



COMORBIDADE 

• Segundo Cordeiro e Diehl ( 2011 p.108) 
muitas teorias já foram desenvolvidas 
tentando dar explicação para surgimento da 
doença secundária  ou associações entre as 
duas doenças. Quatro tem recebido maior 
atenção: 

 



HIPÓTESES 

• Hipótese da etiologia comum: seriam dois  os 
transtornos resultantes de uma mesma raiz 
neurobiológica. O transtorno primário e o 
comórbido seriam apresentações da mesma 
doença em formas e estágios diferentes e 
resultariam de  fatores extrínsecos e 
intrínsecos associados a uma predisposição 
genética. 

 



HIPÓTESES 

• Estudos neste campo tentam 
entender o quanto as 
vulnerabilidades genéticas  
e/ou ambientais para um 
determinado transtorno 
aumentam a chance do 
desenvolvimento de um outro.  

 



HIPÓTESES 

• Ex: de um fator ambiental  que gera 
transtorno psiquiátricos e transtornos 
relacionados ao uso de drogas é abuso de 
álcool durante a gravidez, no qual a mãe pode 
gerar disfunções tanto pela ação direta do 
álcool como por possíveis genes associados ao 
consumo de álcool.  

 



HIPÓTESES 

• Hipótese bidirecional: A presença de um  
determinado transtorno resultaria no 
surgimento de outro, e depois, 
independentemente de qual iniciou primeiro, 
ambos se influenciariam durante seus cursos.    

• O surgimento de um primeiro transtorno 
causaria fragilidades que facilitariam o 
aparecimento do segundo . 



HIPÓTESES 

• O consumo de substância e os transtorno 
teriam causas diferentes, porém um 
transtorno aumentaria a vulnerabilidade do 
outro.  

• Exemplo uso de álcool e transtorno da 
ansiedade como transtorno pânico  

 



HIPÓTESES 

• Hipótese do uso de substâncias secundário 
ao transtorno psiquiátrico: o quadro 
psiquiátrico causaria sofrimentos que seriam 
atenuados ou aliviados pelo uso de 
substâncias. Determinada substância seriam 
especificamente escolhidas por sua 
capacidade de produzir melhora dos sintomas. 

• Automedicação   

 



HIPÓTESES 

• Hipótese do transtorno psiquiátrico 
secundário ao uso de substâncias: seria 
quando o consumo de substância antecede o 
surgimento de doenças psiquiátricas. O 
consumo de álcool, por exemplo, aumenta em 
4 vezes a chance do individuo desenvolver 
depressão, seja pela propriedades químicas do 
álcool ou pela conseqüências sociais e 
profissionais decorrente do uso .   

• (CORDEIRO, DIEHL, 2011, p.108)   

 



DIAGNÓSTICO 

    Para estabelecer um diagnóstico adequado 
devem ser considerados os seguintes fatores: 

• 1. História familiar e questões específicas 
sobre possíveis distúrbios psiquiátricos. As 
informações devem ser colhidas com o 
paciente e também com familiares e amigos. 



DIAGNÓSTICO 

• 2. Exames laboratoriais: incluindo alterações 
típicas de consumo crônico de álcool, 
alterações metabólicas e hormonais, doenças 
infecto-contagiosas, exames neurológicos e 
detecção de drogas na urina.  

• A escolha e a seleção dos exames devem levar 
em consideração a história do indivíduo e o 
perfil de consumo de drogas X outro distúrbio 
psiquiátrico. 

 



DIAGNÓSTICO 

• 3. Questionários ou testes direcionados, gerais 
ou específicos. 

• 4. Testes psicológicos. O mais utilizado é o 
Inventário de Beck para depressão. Outros 
testes específicos podem ser utilizados, de 
acordo com a necessidade de diagnóstico 
diferencial. 



DIAGNÓSTICO 

• 5. Observação clínica. Uma vez que o 
diagnóstico diferencial pode ser dificultado 
durante o período de consumo da substância, 
é de grande valia a observação durante o 
período de desintoxicação. A persistência ou 
não de sintomas psiquiátricos após esse 
período pode facilitar o correto diagnóstico. 

 



DIAGNÓSTICO 

6. Conhecimento adequado e aplicação dos 
critérios diagnósticos da CID-10 e do DSM-
V, para detecção das principais 
comorbidade associadas a dependência 
química. 

 



DIAGNÓSTICO 

• Uma das maiores dificuldades na abordagem 
do paciente com comorbidade está no 
diagnóstico primário inicial. Não é fácil, no 
início, estabelecer diferenças entre a presença 
de comorbidade (abuso de substâncias 
psicoativas e transtornos mentais graves) e 
quadros psicóticos, depressivos ou ansiosos 
devidos ao efeito de tais substâncias. 



DIAGNÓSTICO 

• Muitas drogas podem produzir 
sintomas psicóticos, ansiosos 
ou depressivos durante a 
intoxicação e mesmo durante 
os quadros de abstinência, 
como é o caso dos alucinógenos 
e dos depressores do sistema 
nervoso central 



DIAGNÓSTICO 

•  O correto diagnóstico através 
das entrevistas iniciais ou da 
observação da evolução 
clínica pode facilitar a 
abordagem terapêutica e as 
estratégias de prevenção de 
recaída. 



DIAGNÓSTICO 

• Aspectos envolvendo gênero, etnia e status 
socioeconômico  também não devem ser 
esquecidos, porque tais fatores podem levar a 
pistas de situações ambientais traumáticas ou 
dificuldades variadas que influenciam o 
desenvolvimento e/ou o agravamento, tanto 
das questões relacionadas ao abuso de 
substâncias quanto à comorbidade 
psiquiátrica. 



TRATAMENTO  

• A organização de serviços para tratamento 
desses pacientes também sofre influência da 
dificuldade em se estabelecer um diagnóstico 
em pacientes com comorbidade psiquiátrica 
em dependência química. 



TRATAMENTO  

• Os técnicos que trabalham em serviços de 
psiquiatria geral têm, muitas vezes, pouca ou 
nenhuma experiência no manejo de pacientes 
que abusam de drogas psicoativas. 



TRATAMENTO  

• Em contrapartida, serviços voltados ao 
atendimento de pacientes dependentes têm 
pouca segurança e experiência em trabalhar 
com pacientes psicóticos, pacientes bipolares 
ou com graves transtornos de personalidade e 
acreditam que seu tratamento está além de 
suas possibilidades  

 



TRATAMENTO  

• Os autores também sugerem que o 
tratamento integrado de pacientes com 
comorbidade psiquiátrica tem melhor 
resultado do que o tratamento “sequencial”  

• Tratamento sequencial é quando iniciando 
pelo problema considerado mais agudo 

•  Tratamento  “paralelo” – tratamentos 
distintos em dois “settings” terapêuticos( dois 
locais diferentes)  



TRATAMENTO  

• Itens a serem considerados, centrados em 
estratégias de manejo biopsicossocial 

• Considerar a combinação específica da 
comorbidade e o estágio de motivação ao 
escolher o melhor método de tratamento. 

• Considerar o uso de farmacoterapia para o 
tratamento do transtorno psiquiátrico, 
desintoxicação e fase inicial de recuperação e 
prevenção de recaída 



TRATAMENTO  

• Usar técnicas psicossociais ( psicoterapia,     
psicoeducação) para aumentar a 
motivação,auxiliar na resolução de problemas 
ambientais e no manejo de situações difíceis. 

• Fornecer apoio familiar e informação sobre 
tratamento adicional de apoio, como grupos 
baseados nos 12 passos de Alcoólicos 
Anônimos e outros grupos de auto-ajuda 



TRATAMENTO  

• Apoio psiquiátrico para 
o controle de sintomas 
psicóticos, mania e 
depressivos com ou 
sem risco de suicídio. 



 
TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

ASSOCIADOS AO USO DE DROGAS  
 



TRANSTORNOS DE 
HUMOR 



TRANSTORNOS DE HUMOR 

• São transtornos  nos quais a 
perturbação fundamental é 
uma alteração do humor ou 
do afeto, no sentido de uma 
depressão (com ou sem 
ansiedade associada) ou de 
uma elação     ( euforia).  



TRANSTORNOS DE HUMOR- Depressão  

    Um paciente com DEPRESSÃO pode 
apresentar os seguintes sintomas:  

• sintomas de ansiedade  

• mudanças no apetite  

• baixa concentração 

•  desejo de morte 

 



TRANSTORNOS DE HUMOR- Depressão  

•  humor deprimido 

• interesse menor por atividades comuns 

•  insônia ou sonolência excessiva 

•  choro 

• uso de drogas ou álcool, perda ou ganho de 
peso e inutilidade.  
 

(MORRISON,2010 p.134). 

 



TRANSTORNOS DE HUMOR- Depressão  

• Cerca de 40% dos pacientes que procuram 
tratamento para problemas devido ao álcool 
possuem algum tipo de transtorno de humor e 
quando procuram tratamento relacionado ao uso 
de outras drogas esse valor sobe para 60%. 

• Quando a investigação é feita com pessoas que 
procuram serviços devido ao quadro de humor 
20%  destes,  referem a  problemas associado ao 
consumo de drogas  



TRANSTORNOS DE HUMOR-  

Transtorno afetivo Bipolar  

   É caracterizado por dois ou mais episódios nos 
quais o humor e o nível de atividade do sujeito 
estão profundamente perturbados, sendo que 
este distúrbio consiste em: 

•  algumas ocasiões de uma elevação do humor e 
aumento da energia e da atividade (hipomania ou 
mania)  

• e em outras, de um rebaixamento do humor e de 
redução da energia e da atividade (depressão) 

 



TRANSTORNOS DE HUMOR-  

Transtorno afetivo Bipolar  

• O uso indevido de substâncias psicoativas pelo 
paciente bipolar é extremamente comum e mais 
freqüente do que o observado na população 
geral.  

• Tal associação é capaz de alterar a expressão, o 
curso e o prognóstico de ambas as patologias 
mesmo quando o consumo de álcool e/ou drogas 
é considerado de baixo risco ou moderado (Levin 
e Hennesy, 2004; Krishnan, 2005), 



TRANSTORNOS DE HUMOR-  

Transtorno afetivo Bipolar  

• Algumas evidências apontam que o transtorno 
bipolar geralmente antecede o uso indevido 
de substâncias,  ainda assim, o uso de álcool e 
drogas pode contribuir para o surgimento da 
primeira crise (depressão ou mania) em certos 
grupos de pacientes, habitualmente em idade 
mais precoce (Kupka et al., 2001; Kessler, 2004).  



TRANSTORNOS DE HUMOR-  
Transtorno afetivo Bipolar  

• O princípio geral do tratamento de 
qualquer paciente com transtorno 
bipolar, com ou sem comorbidade, está 
baseado no uso dos estabilizadores do 
humor.  



 
 TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR 

Tratamento 
 

• O indivíduo com transtorno bipolar do humor, 
que faz uso indevido de substâncias 
psicoativas, requer acompanhamento 
multidisciplinar especializado, de longa 
duração, preferencialmente em ambiente 
ambulatorial  e para tratar das consequências 
psicológicas e sociais dos transtornos de 
humor são indicados os tratamentos 
psicossociais (NIDA, 2001; Department of Health, 2002). 



TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR 
Tratamento 

• Apesar de ser prioritário, o tratamento 
medicamentoso não é suficiente, pois, uma vez 
controlados os fatores biológicos, faz-se 
necessário trabalhar com o indivíduo para ele 
recuperar sua capacidade funcional e lidar com 
os prejuízos acarretados pelas conseqüências de 
seu transtorno (perdas de emprego, de 
relacionamentos, de oportunidades, da 
autoestima e construção de uma visão negativa 
da vida, entre outros) 



TRATAMENTO  

• As abordagens psicossociais mais pesquisadas 
para o tratamento dos transtornos do humor são 
descritas a seguir:  

• Psicoeducação: propõe-se ensinar as pessoas 
com transtorno bipolar a respeito da doença  

•  Terapia Focada na Família: é uma abordagem 
familiar  

• Terapia interpessoal e do ritmo social: ajuda 
pessoas portadoras de transtorno bipolar tanto a 
melhorar as relações sociais 



TRATAMENTO 

• A primeira meta terapêutica deve ser a 
remissão dos sintomas afetivos 
agudos  (depressão ou exaltação do humor)  e 
a obtenção de uma abstinência estável. Isso 
aumenta a adesão ao tratamento e melhora o 
prognóstico de ambas as patologias 



TRANSTORNOS DE 
ANSIEDADE 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

• Os transtornos de ansiedade constituem um 
quadro psicopatológico bastante complexo e 
compartilham algumas características em 
comum, como a predominância de ansiedade 
e medo, a evitação de situações e 
experiências temidas e a confiança nos 
comportamentos de segurança para lidar com 
estas situações.  

 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

• Os sintomas ansiosos são frequentes na prática 
clínica e costumam apresentar-se como uma 
mistura de manifestações : 

• somáticas (como taquicardia, tremores, sudorese, 
boca seca, hiperventilação) 

• comportamentais (agitação, insônia e medos) 

• cognitivas (apreensão, nervosismo, preocupação, 

irritabilidade e desatenção).  



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE- Tipos  

Os principais transtornos de ansiedade são: 
•  transtorno de pânico - ataques de pânico 

recorrentes 
• Agorafobia-  evitação de situações em que 

poderia ser difícil obter ajuda.  
• transtorno de ansiedade – generalizada     

preocupações excessivas sobre vários 
acontecimentos ou atividades, na maior parte 
dos dias 

• fobia social - medo acentuado e persistente de 
situações sociais, nas quais haja exposições 
 
 
 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE- Tipos  

• fobias específicas- presença de medos irracionais, 
associados à evitação de estímulos específicos ou 
situações  

•  transtorno de estresse pós-traumático  - 
    exposição em um evento ou em situação 

estressante causaria angústia invasiva  
• transtorno obsessivo-compulsivo. pensamentos, 

idéias, imagens ou impulsos intrusivos e 
desagradáveis,  comportamentos ou atos mentais 
repetitivos, realizados com o intuito de reduzir a 
ansiedade 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

• Embora muitos tipos de sintomas possam ser 
encontrados nos diferentes transtornos 
ansiosos, o diagnóstico de um transtorno em 
particular é feito a partir do tipo de 
manifestação predominante em cada 
paciente. Por exemplo, o comportamento de 
esquiva de situações de exposição pública 
predomina nos casos de fobia social 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

• ECA- mostrou que os transtornos ansiosos e 
a dependência são as doenças mais 
prevalentes na população geral  

• Estudos clínicos mostram que 23 a 70% dos 
pacientes dependentes de álcool também 
sofrem de transtornos ansiosos, 
particularmente de fobias 

• Entre os pacientes com ansiedade, 20 a 45% 
relatam histórias de dependência de álcool 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

• Pesquisadores acreditam que existe uma 
interação bidirecional, determinada por 
múltiplos fatores, entre a ansiedade e o abuso 
de substâncias psicotrópicas, sendo que a  
possibilidade do diagnóstico diferencial entre 
ambos ocorre à medida que persistem 
sintomas ansiosos ou não após a abstinência. 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

• Existe a hipótese de que os indivíduos ansiosos 
acabem por usar o álcool como forma de 
automedicação, o que resulta em agravar o 
transtorno ansioso primário 

• Portanto, transtornos ansiosos são considerados 
fatores de risco para o desenvolvimento de abuso 
e dependência de substâncias, assim como a 
ansiedade é sintoma integrante da síndrome de 
abstinência e da intoxicação crônica por essas 
substâncias 



TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

• Está demonstrado que o uso de maconha e de 
estimulantes produz ansiedade, assim como a 
abstinência de álcool, opiáceos e 
benzodiazepínicos. O uso crônico dessas 
substâncias também altera diversos sistemas 
de neurotransmissão, produzindo desordens 
ansiosas, dificultando inicialmente o 
diagnóstico. 



TRATAMENTO 

• O maior problema decorrente da associação 
entre  transtornos ansiosos e uso de drogas é 
o diagnóstico diferencial e, 
conseqüentemente, o planejamento da 
intervenção, pois ocorre uma superposição de 
sintomas, tanto da ansiedade como da 
intoxicação ou síndrome de abstinência de 
substâncias. Um transtorno pode exacerbar ou 
mascarar o outro, e portanto, recomenda-se  



TRATAMENTO 

• Entrevistas clínicas estruturadas sejam 
realizadas, pois auxiliam o diagnóstico 
diferencial .Escalas e questionários podem ser 
aplicados, pois podem melhorar a capacidade 
diagnóstica do profissional 

• O tratamento será planejado com base no 
diagnóstico e nas especificidades do indivíduo. 



TRATAMENTO 

• O tratamento psicossocial deve ser aplicado 
imediatamente, pois pode determinar a 
utilização ou não da farmacoterapia e 
contribuir para diminuir as recaídas 

• A intervenção junto à família melhora o 
resultado dos tratamentos 

• Com a finalidade de estabilizar o paciente e 
favorecer  o diagnóstico, trabalhar com metas 
de abstinência para desintoxicação.  



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

• Transtorno da Personalidade é um padrão 
persistente de comportamento que se desvia 
acentuadamente das expectativas da cultura 
do indivíduo; tem seu início na adolescência 
ou começo da idade adulta; é estável ao longo 
do tempo e provoca sofrimento ou prejuízo 
nos outros . Seria uma variação anormal do 
modo de ser . 



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

• Não são propriamente doenças, mas 
anomalias do desenvolvimento psíquico, 
sendo considerados pela psiquiatria forense, 
como perturbação da saúde mental. Esses 
transtornos envolvem a desarmonia da 
afetividade e da excitabilidade com integração 
deficitária dos impulsos, das atitudes e das 
condutas, manifesta-se no relacionamento 
interpessoal 



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

• Esse tipo de transtorno específico de 
personalidade é marcado por uma 
insensibilidade aos sentimentos alheios. 
Quando o grau dessa insensibilidade se 
apresenta elevado, levando o indivíduo a uma 
acentuada indiferença afetiva, ele pode adotar 
um comportamento criminal recorrente e o 
quadro clínico de TP assume o feitio de 
psicopatia. 



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

• Por se tratarem de condições permanentes, 
as taxas de incidência  global de TP na 
população geral varia entre 10% e 15% 



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

•  Os tipos de Transtornos de Personalidade 
que  mais freqüentemente estão 
relacionado com uso de álcool e outras 
drogas do tipo  

• Anti-social  

•  Borderline  



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

• Transtorno anti-social: prevalece a indiferença 
pelos sentimentos alheios, podendo adotar 
comportamento cruel; desprezo por normas e 
obrigações; baixa tolerância a frustração e 
baixo limiar para descarga de atos violentos. 



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

• O borderline  é caracterizado pela 
instabilidade emocional e revela perturbações 
da auto-imagem, com dificuldade extrema de 
tolerar o abandono ou rejeição,   sentimento 
de vazio crônico, tendências a 
comportamento auto destrutivos . 



TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

• Abuso de uma ou mais substâncias foi 
relatado por 76% de pacientes com Transtorno 
de Personalidade Borderline (TPB) e por 95% 
dos pacientes com Transtorno de 
Personalidade Anti-social (TPAS), em adultos 
jovens internados em serviço psiquiátrico de 
um hospital geral 

 



TRATAMENTO  

• Na abordagem inicial do paciente com 
comorbidade dependência de drogas e 
Transtornos de Personalidade , a exemplo de 
outras comorbidades psiquiátricas, deve-se 
aguardar o período de desintoxicação para 
diagnóstico mais preciso, porque o estado de 
intoxicação prejudica a avaliação e também 
porque o comportamento do paciente pode 
ser atribuído a ambas as condições clínicas. 



TRATAMENTO  

• O tratamento integrado  de pacientes portadores 
de dependência de drogas x Transtornos de 
Personalidade tem melhor resultado do que o 
tratamento seqüencial ou o paralelo em dois 
serviços diferentes. 

• O tratamento farmacológico, a entrevista 
motivacional (EM),  e a psicoterapia são os 
instrumentos mais eficazes para abordagem 
integrada em pacientes com comorbidade 
Dependência do Álcool e Outras Drogas 



TRATAMENTO  

• Alguns autores enfatizam a necessidade 
de incluir no tratamento, além dos itens 
aqui citados, também programas 
psicoeducacionais para atendimento 
familiar. 



TRANSTORNOS DE 
CONDUTA  



TRANSTORNOS DE CONDUTA  

• Transtorno da conduta  é um dos transtornos 
psiquiátricos mais freqüentes na infância e um 
dos maiores motivos de encaminhamento ao 
psiquiatra infantil. 

• Apresentam comportamentos que 
incomodam e perturbam, além do 
envolvimento em atividades perigosas e até 
mesmo ilegais 



TRANSTORNOS DE CONDUTA  

• São freqüentes os comportamentos de risco 
envolvendo atividades sexuais, uso de drogas 
e até mesmo tentativas de suicídio. O 
envolvimento com drogas e gangues pode 
iniciar o jovem na criminalidade. Na fase 
adulta, notam-se sérias conseqüências do 
comportamento anti-social 



TRANSTORNOS DE CONDUTA  

• Esses jovens não aparentam sofrimento psíquico 
ou constrangimento com as próprias atitudes e 
não se importam em ferir os sentimentos das 
pessoas ou desrespeitar seus direitos. Portanto, 
seu comportamento apresenta maior impacto 
nos outros do que em si mesmo. Os 
comportamentos anti-sociais tendem a persistir, 
parecendo faltar a capacidade de aprender com 
as conseqüências negativas dos próprios atos. 

 



TRANSTORNOS DE CONDUTA  

• Os tratamentos citados na literatura são 
bastante variados, incluindo intervenções 
junto à família e à escola (por exemplo, 
psicoterapia familiar e individual, orientação 
de pais, comunidades terapêuticas e 
treinamento de pais e professores em técnicas 
comportamentais). 



TDAH-TRANSTORNO DE 
DÉFICIT DE ATENÇÃO 

/HIPERATIVIDADE- 



 
DÉFICIT DE ATENÇÃO /HIPERATIVIDADE-  TDAH 

 
• O TDAH é um transtorno neurobiológico que 

aparece na infância e que na maioria dos 
casos acompanha o indivíduo por toda a vida. 

•  Se caracteriza pela combinação de sintomas 
de desatenção, hiperatividade (inquietude 
motora) e impulsividade. 



TDAH- Sintomas de desatenção 

• dificuldades crônicas em organizar completar  
tarefas e atividades,  

• dificuldade em manter a atenção, cometer 
erros por distração, perder coisas  

• tendência a evitar atividades que requerem 
esforço mental constante . 

• Esquecimentos excessivos, elevada 
distratibilidade,  

 



TDAH- sintomas de hiperatividade e 
impulsividade 

• inquietação, movimentação constante e 
despropositada das extremidades (balançar as 
pernas, bater os pés, tamborilar com os dedos),  

• Dificuldade em ficar parado e fazer uma coisa de 
cada vez, estar constantemente a “mil por hora”  

• Dificuldade em esperar, impaciência, 
temperamento esquentado, intromissão em 
conversas ou brincadeiras dos outros 



TDAH - Diagnóstico 

• Normalmente o transtorno é observado em 
crianças na fase escolar. 

• Os sintomas devem ocorrer por um período 
de tempo superior a 6 meses  

• E os sintomas  não devem se manifestar em 
locais específicos (por exemplo, somente na 
escola)  



 
TDAH 

 
• De acordo com a Associação Brasileira do 

Déficit de Atenção a prevalência do TDAH  gira 
em torno de 3 a 5% da população infantil do 
Brasil e de vários países do mundo onde o 
transtorno já foi pesquisado.  

• Em mais da metade dos casos o transtorno 
acompanha o indivíduo na vida adulta, 
embora os sintomas de inquietude sejam mais 
brandos.  



TDAH 
 

• Certas alterações na estruturação e 
desenvolvimento cerebral que inicialmente 
estão relacionadas à manifestação do TDAH e 
seus sintomas – distração, agitação, 
hiperatividade, impulsividade – também 
representam fragilidades, que facilitariam a 
ocorrência de outros transtornos.  



TDAH 
 

• Portadores de TDAH experimentam drogas 
mais cedo, usam-nas em maior quantidade, 
viciam-se mais rápido, apresentam grau mais 
grave e curso mais longo de dependência, 
demoram mais para buscar tratamento e 
apresentam mais problemas no tratamento 
(WILENS, 2000; 



TDAH 
 

• As razões para isso seriam:  

• menor percepção das conseqüências do 
abuso, 

• maior dificuldade de cessação do uso,  

• menor senso crítico na escolha do grupo e 
maior tendência de automedicação 



TDAH 
 

•  Adultos com TDAH apresentam prevalência 
na vida muito maior para transtornos do uso 
de substâncias  em média  33% apresentam 
antecedentes de abuso ou dependência de 
álcool e 20% deles história de abuso ou 
dependência de outras substâncias.   



 
TDAH- Tratamento  

 
    Compreender a relação entre TDAH e DQ é 

fundamental por duas razões:  

    1) desenvolver intervenções terapêuticas 

    apropriadas para esses pacientes, e  

    2) desenvolver estratégias eficazes de 
prevenção ao abuso de álcool e drogas em 
crianças e adolescentes 



TDAH- Tratamento 

• A tarefa inicial do tratamento envolve 
educação sobre TDAH, o que por si mesmo já 
pode trazer grande alívio ao sofrimento 
psíquico do paciente e uma redução 
dramática dos sintomas 



TRANSTORNOS 
ALIMENTARES 



TRANSTORNOS ALIMENTARES 

• Os transtornos alimentares são doenças que 
afetam particularmente adolescentes e 
adultos jovens do sexo feminino, levando a 
marcantes prejuízos psicológicos, sociais e 
aumento de morbidade e mortalidade 

• Os dois quadros nosológicos principais são a 
anorexia nervosa e a bulimia nervosa 

 



TRANSTORNOS ALIMENTARES 
Anorexia nervosa 

• A anorexia nervosa caracteriza-se por perda 
de peso intensa e intencional às expensas de 
dietas extremamente rígidas com uma busca 
desenfreada pela magreza, uma distorção 
grosseira da imagem corporal e alterações do 
ciclo menstrual. 



TRANSTORNOS ALIMENTARES  
Anorexia nervosa 

• O peso corporal é mantido em pelo menos 15% 
abaixo do esperado ou o índice de massa corporal* 
em 17,5  ou menos. 

• A perda de peso é auto-induzida por abstenção de 
“alimentos que engordam” 

• Há uma distorção na imagem corporal na forma de 
uma psicopatologia específica de um pavor de 
engordar 

• Um transtorno endócrino generalizado em mulheres 
como amenorréia e, em homens, como uma perda 
de interesse e impotência sexuais 



TRANSTORNOS  ALIMENTARES 
Bulimia  nervosa 

• A bulimia nervosa caracteriza-se por grande 
ingestão de alimentos com sensação de perda 
de controle, os chamados episódios bulímicos. 
A preocupação excessiva com o peso e a 
imagem corporal levam o paciente a métodos 
compensatórios inadequados para o controle 
de peso como vômitos auto-induzidos, uso de 
medicamentos (diuréticos, inibidores de 
apetite, laxantes), dietas e exercícios físicos. 



TRANSTORNOS  ALIMENTARES 
Bulimia  nervosa 

• O paciente sucumbe a episódios de hiperfagia, nos 
quais grandes quantidades de alimento são 
consumida em curtos períodos de tempo. 

• O paciente tenta neutralizar os efeitos “de engordar” 
dos alimentos através de um ou mais do que se 
segue: vômitos auto-induzidos; abuso de purgantes; 
períodos alternados de inanição; uso de drogas 

• Há uma auto-percepção de estar muito gorda, com 
pavor intenso de engordar e com uso exercícios 
excessivos ou jejuns 



TRANSTORNOS  ALIMENTARES 

• Entre as mulheres com transtornos 
alimentares, a taxa daquelas que apresentam 
transtornos relacionados ao uso de 
substâncias é de 25.7%, ou seja, oito vezes 
maior do que na população feminina geral. Da 
mesma maneira, entre as pacientes 
dependentes, a taxa de transtornos  
alimentares é de 16.3%, ou seja, cinco vezes 
maior do que a encontrada na população geral 



Tratamento  

• internação hospitalar clínica é uma modalidade 
de cuidado freqüente para este transtorno 
porque auxilia a restabelecer o estado nutricional 
de pacientes com quadro clínico mais grave.  

• O tratamento de transtorno alimentar, 
particularmente para anorexia nervosa, requer 
uma abordagem multidisciplinar, o que pode ser 
difícil para a maioria dos serviços de tratamento 
de dependência química de nível ambulatorial 
(KILLEN et al., 2011). 



TRATAMENTO  

Intervenções seriam: 

•  Abordagem psiquiátrica: responsável por: 
estabelecer e manter a aliança terapêutica 
com o paciente; 

• Tratamento farmacológico: diferentes classes 
de medicações psicotrópicas têm sido 
pesquisadas e testadas, nos últimos dez anos. 



TRATAMENTO  

• Reabilitação e aconselhamento nutricional:  
esta abordagem tem como objetivo “ajudar o 
paciente a entender suas necessidades 
nutricionais, bem como ajudar a iniciar uma 
escolha alimentar por meio de um aumento 
da variedade na dieta e da prática de 
comportamentos adequados. 



TRATAMENTO  

• Intervenções psicológicas: no que diz respeito à 
psicoterapia para  paciente com transtornos 
alimentares com principais objetivos de : 
favorecimento das mudanças de 
comportamentos e atitudes disfuncionais 
relacionadas ao transtorno; a abordagem das 
questões relacionadas à identidade, imagem 
corporal, auto-estima, dificuldades sexuais, 
agressividade, afetos, disfunções familiares e 
capacidades para resolver problemas. 



ESQUIZOFRENIA 



ESQUIZOFRENIA 

• é uma patologia mental crônica, caracterizada 
por um grupo de síndromes, usualmente 
agrupadas em torno de cinco dimensões 
psicopatológicas:  

• sintomas positivos (delírios, alucinações, fala 
desorganizada);  

• sintomas negativos (retraimento social, 
embotamento afetivo, empobrecimento da fala, 
descuido com a higiene pessoal  e com a 
alimentação, perda de interesse nas relações 
sociais e nas atividades diárias); 

 

 



ESQUIZOFRENIA 

• sintomas cognitivos (alterações formais do 
pensamento, déficit de atenção e de funções 
executivas);  

•  sintomas agressivos ou hostis, além de 
sintomas afetivos (depressão, mania e 
ansiedade), que podem estar presentes como 
sintomas que em geral antecedem o quadro 



ESQUIZOFRENIA 

• Instala-se em pessoas jovens e o pico da 
instalação ocorre, no homem, por volta dos 25 
anos, e na mulher, por volta dos 29/30 anos. 

• O início mais precoce dos sintomas, tem 
demonstrado pior prognóstico e maior 
gravidade de desorganização e sintomas 
negativos, além de comprometimento 
cognitivo importante.  



ESQUIZOFRENIA  

• As dependências de álcool e outras drogas são 
comorbidades mais comuns na esquizofrenia  

• Estima-se que 50% dos pacientes com este 
transtorno apresenta dependência de alguma 
substância  

• Epidemiologic Catchment Area Study – ECA 
observou uma amostra comunitária a 
prevalência de 47% para pacientes com 
esquizofrenia e uso de drogas. 



ESQUIZOFRENIA 

• Entre as substâncias mais comuns causadoras 
de dependência aparece o álcool em primeiro 
lugar com prevalência de 38%, seguido pela 
cocaína e pela maconha  

• Entre paciente em ambiente de tratamento  
esta comorbidade pode chegar a prevalência 
de 80% 



ESQUIZOFRENIA 

• Os pacientes que apresentam comorbidade de 
dependência de drogas costumam ser homens 
jovens que iniciaram o abuso antes do 
surgimento da esquizofrenia e que tinham um 
nível melhor de funcionamento antes da 
doença, mas nos quais o transtorno começou 
precocemente. 



ESQUIZOFRENIA 

• Tal perfil esta relacionado com papel das 
drogas em especial a maconha sobre abertura 
de quadros psicóticos crônicos . O efeito da 
Cannabis  é causador de sintomas  psicóticos a 
exposição precoce a essa substância antecipa 
o inicio do acometimento da esquizofrenia.   



ESQUIZOFRENIA 

• As demais drogas ( álcool, cocaína e seus 
derivados) sendo causadores da sintomatologia 
psicótica e dano neurológico são também 
potenciais despertadores da esquizofrenia  

• A presença de sintomas ansiosos e depressivos na 
fase prodromica  que antecedem o inicio da 
quadro da esquizofrenia favorecem o uso de 
drogas e o desenvolvimento de uma dependência 
que propicia o inicio de uma psicose. 



ESQUIZOFRENIA 

• Durante o curso da esquizofrenia o abuso de 
drogas  piora significativamente o prognóstico 
da doença estando relacionado com maior 
numero de recorrências e de internações 
psiquiátricas , maior disfunção sócio-  
ocupacional e maior risco de suicídio.  



ESQUIZOFRENIA 

• A piora do curso da esquizofrenia se dá por 
uma ação direta da substância sobre os 
sintomas psicóticos, dessa psicose , mas 
também pela interação entre tais  
substânciase o fármacos utilizados com fins 
terapêuticos como antipsicóticos e 
antidepressivos, interfere na metabolização 
dos medicamentos. 



ESQUIZOFRENIA 

• Outro fato que a adesão da medicação 
também fica significativamente mais 
comprometida entre pacientes com 
comorbidade e  dependência de álcool e 
drogas uma vez que a consciência da 
morbidade fica mais prejudicada, pode 
diminuir os efeitos terapêuticos ou ampliar os 
efeitos colaterais dos antipsicóticos.  



ESQUIZOFRENIA- Tratamento  

• Para paciente com esquizofrenia  é sugerido 
que a estratégia de tratamento deve incluir 
ambas as condições inserindo o paciente           
( ainda que sofra de um transtorno mental 
maior) em estratégias intensivas de 
intervenção sobre dependências.  

( NARDI , QUEVEDO & SILVA, 2015)  

 



ESQUIZOFRENIA- Tratamento  

• O tratamento deve ser individualizado; o 
médico ou a equipe devem tentar diagnosticar 
a natureza da psicose, proteger o paciente dos 
danos próprios e alheios, bem como 
desintoxicá-lo e medicá-lo a fim de resolver os 
sintomas agudos .A internação hospitalar 
pode ser necessária 



ESQUIZOFRENIA- Tratamento  

• O tratamento inicial deve ser de apoio, 
oportunizando ao paciente um ambiente 
tranqüilo e seguro com abordagem enfocada 
nos sentimentos e nas alterações de 
sensopercepção provocadas pela droga 

• O tratamento psicossocial inicial seria com o 
intuito de aumentar a motivação para mudar 
o seu comportamento de uso de álcool e 
drogas 



ESQUIZOFRENIA- Tratamento  
 

• O tratamento de longo prazo deve focar-se na 
minimização dos sintomas, na melhora do 
funcionamento social e familiar, no 
treinamento de habilidades e na prevenção de 
recaída. 


