Transtornos mentais e a clínica da dependência química
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Relevância do tema
• Aumento nas taxas de uso
• Início do uso em idades mais precoces
• Redução na proporção homem: mulher

• Consequências na saúde física e mental
• Associação com transtornos mentais é um dos principais desafios

Taxa de Transtornos mentais na grande São Paulo
Andrade, Walters, Gentil & Laurenti
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Dependência: interação complexa
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Stahl, Psicofarmacologia, 2016

Comorbidade
• Cum (contiguidade, que acompanha) + morbus (doença)
• Duplo diagnóstico

• Duas ou mais doenças no mesmo indivíduo
• O abuso de substâncias é o transtorno coexistente mais frequente entre os
portadores de transtornos mentais
• Os transtornos mais comuns são de humor, de ansiedade, de déficit de atenção e
hiperatividade

Em pacientes com TRUSPA eleva-se a taxa de outros transtornos
mentais ao longo da vida
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Modelos de co-ocorrênca do uso de drogas e transtornos mentais

Comorbidade



Fator comum



Transtorno mental

Abuso de substância



Abuso de substância

Transtorno mental



Duplo diagnóstico primário (sem relação causal)

Fator comum
• Genética (evidência fraca)
- Não há aumento de familiares com TM em familiares de pacientes com DQ e vice-versa
• Transtorno de conduta
- Transtorno de conduta poderia ser um fator comum predispondo a T. Personalidade
Antissocial e DQ
• Disfunção neurobiológica (bom candidato)
- Vias dopaminérgicas implicadas nos circuitos de recompensa (DQ), sintomas positivos e

negativos de esquizofrenia
• Outros fatores (mais evidência se faz necessária)

- Pobreza (alguma evidência)
- Prejuízo cognitivo (alguma evidência)

McIntyre, McElroy, Konarski, Soczynska, Bottas, Castel, Wilkins, Kennedy, 2007

• Auto-medicação – uso de substâncias para aliviar sintomas psiquiátricos
• Grande apelo – pouca evidência
• Relação psicopatologia-substância de escolha?
• Maior gravidade dos sintomas se associa a uso mais intenso?
• Supersensibilidade - mesmo uso moderado de substâncias pode ser danoso para pessoas
com doença mental grave
• Pessoas com DMG tendem a usar quantidades menores do que pessoas sem DMG
• Têm sintomas com menores quantidades de drogas
• Iatrogênico – antipsicóticos diminuem a atividade dopaminérgica => sistema de
recompensa passa a necessitar maior estimulação?
• Ainda sob investigação, dados iniciais são positivos

Hipótese da auto-medicação
• Uso de SPA para alívio de sintomas:
•
•
•
•
•
•

Melhora do humor
Alívio de tensão
Manutenção da euforia
Aumento de energia
Alívio de sintomas depressivos
Alívio de sintomas ansiosos

• Socialização
• Bolton, 2009; Merikangas, 1998; Bizzarri, 2009

DQ

Transtorno mental

• Grande apelo (alguma evidência)
• Pacientes com comorbidade habitualmente têm antecedentes familiares de TM
• Portanto, TM poderiam ser atribuídos a uma vulnerabilidade específica, sendo a
apresentação clínica desencadeada pelo uso de substâncias
• Grande apelo (alguma evidência)
• Maconha e psicose
• Relação bem estabelecida
• Forte associação com uso precoce e pesado
• Pode haver relação entre álcool e doenca bipolar, desencadeando episódios de mania

Dificuldade nos estudos
• Heterogeneidade dos sujeitos
• Relação sujeito-droga
• Tipo de substância
• Variabilidade dos instrumentos
• Momento da avaliação
• Significado clínico da sequência temporal dos eventos
• Falta de instrumentos adequados
• Sobreposição de sintomas
Lopes, 2009

Uso de SPA
minimiza sintomas

Morbidade como
fator de risco,
principalmente
início precoce

Uso crônico e
abstinência pioram
o quadro de base

Uso de SPA na
tentativa de
melhora do quadro

Implicações clínicas
• Mesmo padrão de baixo risco pode comprometer o TM
• Sintomas de intoxicação e abstinência mimetizam quadros
• Policonsumo
• Período de abstinência para avaliação
• Interação de psicofármacos e drogas de abuso
• Sub diagnóstico de TM em usuários de SPA ou estabelecimento de outros diagnósticos

Albanese, 2006; Crawford, 2003

Consequências
• Maior potencial de limitação da autonomia
• Mudanças na expressão, curso e prognóstico de ambos

• Maiores taxas de:
• Uso de serviços
• Hospitalização

• Baixa aderência a tratamento
• Detenção
• Perdas sociais
• Suicídio

Levin e Hennesy, 2004; Krishnan, 2005; Alves, 2004

Uso de Drogas em Jovens com Transtornos Mentais Graves
• Estudo com jovens portadores de TM internados na Enfermaria de Psiquiatria do HCUnicamp para determinar prevalência de uso ou dependência de SPA lícitas e ilícitas e
comparar o perfil de pacientes que apresentam comorbidade com TUS com aqueles

sem comorbidade

• Foram internados 122 pacientes, destes 42 com idade até 22 anos

Marjourie de A. Biscaro, Renata Azevedo (Dissertação de Mestrado)

Uso de drogas em jovens com Transtornos Mentais Graves
• PrinCipais Diagnósticos:
• 44,4% Transtorno de Humor
• 44,4% Transtorno Psicótico

• 69% fez uso de alguma SPA na vida, destes:
•
•
•
•
•
•
•

maconha (75,8%)
álcool (68,9%)
cocaína inalada (44,8%)
cocaína fumada/crack (37,9%)
alucinógeno (cogumelo, LSD ou ecstasy – 34,4%,)
cigarro de tabaco (34,4%)
inalante (20,6%)

• Os pacientes comórbidos, em média, possuíam o quadro de dependência de SPA há 4,7
anos e apresentavam o outro TM há 1,6 anos
Marjourie de A. Biscaro, Renata Azevedo (Dissertação de Mestrado)

Uso de Substâncias Psicoativas em Jovens Portadores de Transtornos Mentais Graves
Variável
Idade Média (DP)
Gênero Masculino

C (n:18)
18,5 (3,0)

NC (n:24)

Total (n:42)

p-valor

88,9% (n:16)

18,1 (4,0)
75% (n:18)

18,3 (3,6)
81% (n:34)

0,97
0,43

5 (27,8%)
10 (55,6%)
3 (16,7%)
12 (66,7%)

7 (30,4%)
8 (34,8%)
8 (34,8%)
7 (29,2%)

12 (29,3%)
18 (43,9%)
11 (26,8%)
19 (45,2%)

0,38

12 (66,7%)
3 (16,7%)
3 (16,7%)
38 (20,7)
35 (4.0-100.0)
4,5 (2,0)
4,0 (3,0-10,0)
2,6 (2,9)
1,5 (0,0-9,0)
17,5 (21,0)
10,0 (0,0-78,0)

16 (66,7%)
6 (25%)
2 (8,3%)
44,9 (26,6)
37 (7.0-91.0)
4,3 (1,6)
4,5 (1,0-7,0)
2,8 (4,2)
1,5 (0,0-20,0)
6,3 (6,2)
2,0(0,0-30,0)

28 (66,7%)
9 (21,4%)
5 (11,9%)
42,0 (24,2)
36 (4.0-100.0)
4,4 (1,8)
4,0 (1,0-10,0)
2,7 (3,7)
1,5 (0,0-20,0)
11,1 (15,9)
6,5(0,0-78,0)

3 (16,7%)
1 (5,6%)
17 (94,4%)
12 (70,6%)

9 (37,5%)
5 (20,8%)
15 (62,5%)
15 (62,5%)

12 (28,6%)
6 (14,3%)
32 (76,2%)
27 (65,9%)

Escolaridade
Fundamental Incompl
Ensino Médio Incompl
Ensino Médio Compl + Sup Incompl
Não adesão ao tratamento
Número de internações
1
2
≥3
Duração da internação HC (Média, DP)
Duração internação HC (Mediana, min-máx)
Med Psiq internação (Média (DP))
Med Psiq internação (Mediana, min-máx)
Número de medicações ACM VO (Média (DP))
Número de medicações ACM VO
Número de medicações ACM EV/IM (Média, DP)
Número de medicações ACM EV/IM
Antecedente de tentativa de suicídio
Doença Crônica
Antecedente familiar de TUS
Antecedente familiar de TM

DP= desvio padrão; Min= mínimo; Máx= máximo; HC= hospital das clínicas; Med= medicação; Psiq= psiquiátrica; ACM= a critério médico; VO= via oral;
EV= endovenoso; IM= intramuscular; TUS= Transtorno por Uso de Substância psicoativa; TM= Transtorno Mental

0,016
0,65

0,59
0,76
0,87
0,051

0,14
0,21
0,026
0,59

Tabagismo em portadores de transtorno mental grave
• Elevada prevalência
• Limitações na abordagem da dependência
• Ações na psicopatologia
– Melhora de letargia e funções cognitivas
– Sensação subjetiva de redução de efeitos colaterais dos antipsicóticos
– Redução da ansiedade

• Problemas:
– Elevada morbi-mortalidade precoce relacionada a DTR
– Interferência no metabolismo de psicofármacos
Ziedonis, 1997; Boscolo, 2004;Sampaio, 2007

Uso de drogas e suicídio
• Dependência de álcool é o segundo diagnóstico mais frequente em pessoas que cometeram
suicídio
• O álcool aumenta a impulsividade e, potencialmente, o risco de suicídio
•

O álcool pode aumentar a letalidade das tentativas

• 40 a 60% daqueles que morrem por suicídio estavam intoxicados no momento da morte

•

Na ocasião do suicídio, 50-75% dos indivíduos dependentes de álcool apresentam quadros
depressivos

• O policonsumo  o risco de TS e suicídio
• A síndrome de abstinência de estimulantes como cocaína (crash), favorece intensos
sentimentos de menos valia e culpa, que podem levar o indivíduo ao suicídio

TDAH não tratado como fator de risco para morte prematura

• 32 anos de follow up, chance de 2.07
• Fatores:
• Comportamento antissocial (violência e crimes)
• Uso SPA (acidentes e brigas)
• Desatenção e impulsividade (acidentes e maus hábitos de saúde)
• Comportamento de risco (risco na saúde e acidentes)

• Morte prematura associou- se com diagnóstico tardio (> 18 anos, 4.25)

Diretrizes da APA para o tratamento de comorbidades
• Os estágios iniciais de tratamento devem ser mais intensivos do que quando se trata de DQ
com TM
• Considerar os potenciais efeitos da interrupção do uso da substância nos sintomas do TM
• Especial atenção para com insônia, que é comum e pode se associar a recaída
• Cuidado com risco aumentado de comportamento suicida e agressivo na intoxicação ou

abstinência
• Avaliar fatores que podem influenciar a adesão ao tratamento: preocupações com interação de
medicações e drogas, prejuízo cognitivo, motivação limitada, pouco apoio social ou de rede de
amigos
• Encorajar o comparecimento a grupos de 12 passos
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