
SEÇÃO I
Princípios gerais dos transtornos

relacionados ao uso de substâncias



Duas regras...

– Os transtornos relacionados ao uso de substâncias são independentes
da quantidade usada.

– Os transtornos relacionados ao uso de substâncias são independentes
da freqüência de uso.

... e um pensamento

– Os transtornos relacionados ao uso de substâncias podem representar
a presença de um distúrbio focal cerebral.

UM EXERCÍCIO DE IMAGINAÇÃO

Imagine que você tenha sido proibido de comer durante vá-
rios dias e que está com fome, ansiado por comida e com sonhos
em que consome um banquete. Agora, imagine que está entrando
em uma sala com uma mesa de festa posta. À sua frente está uma
grande mostra de pratos aparentemente saborosos. Então, aparece
alguém que lhe diz para não comer nada, pois qualquer coisa que
você coma vai lhe causar muito mal, talvez a morte. Você está con-
vencido da veracidade do que diz tal aparição. Está certo de que a
comida vai lhe fazer mal. Apesar disso, sua boca está cheia d’água.
A aparição vai embora. Nesse momento, você percebe que não está
sozinho. A sala está cheia de gente, todos comendo sem efeito noci-
vo aparente. Os outros não viram qualquer aparição, ou, se viram
alguma, a ignoraram. Você come?

É isso que um alcoolista sente quando está na presença de
álcool. Essa sensação está no cerne da doença. É uma sensação
poderosa, decisiva, que sobrepuja outros pensamentos e idéias. É
insistente e onipresente. Em nosso exemplo, você está prestes a
usar uma substância disponível apesar de saber quais são as con-
seqüências adversas. Você de algum modo se convence de que,
sejam quais forem as conseqüências adversas, valerá a pena a gra-
tificação efêmera de comer. Vai se sentir melhor depois de comer
o primeiro antepasto. Sabe que precisa desse antepasto. Além dis-
so, após apenas algumas garfadas, vai se sentir melhor e vai parar
de comer. Talvez a aparição estivesse errada.

1 Uma abordagem inicial
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Quando você se depara com um alcoolista em qualquer está-
gio da doença, por um momento, questiona a inteligência do seu
paciente enquanto examina sua história. Eis um indivíduo que pare-
ce brilhante e racional, mas aparentemente tem tomado decisões fre-
qüentes que indicam o contrário. Vai ouvir e interpretar a decisão das
pessoas de fazerem algo que já provaram a si mesmas que só as
conduz ao abismo. Esses indivíduos perdem tudo o que tanto prezam
por uma sensação fugaz. Como deve ser forte o seu anseio!

Quando você estiver com esses indivíduos, pense na sala
cheia de comida depois de ter sido proibido de comer durante
uma semana. Se ninguém o estivesse vendo, você conseguiria re-
sistir à comida? Mesmo sabendo que o resultado seria danoso,
durante quanto tempo conseguiria resistir se soubesse que, pelo
menos durante algumas horas, você se sentiria muito melhor? Con-
seguiria explicar a fraqueza, durante os momentos de estresse ou
após anos, causada por lembranças momentâneas de épocas
desconfortáveis do passado?

O céu está muito brilhante

Vamos abordar isso a partir de outra perspectiva. Suponha
que você e eu temos uma visão normal e que sua audição está
perfeita. Andamos ao ar livre em um dia claro e ensolarado. Olha-
mos para o céu. O céu está brilhante? De que cor ele está? Ambos
percebemos da mesma maneira a intensidade e as nuanças? Eu
protejo meus olhos e coloco óculos escuros, mas você parece bas-
tante confortável sem essa proteção. Mais tarde entramos juntos
em um cinema. Você se senta atrás e assiste ao filme. Eu me quei-
xo de o volume estar muito alto. Por que nós dois percebemos
estímulos idênticos de maneira diferente? Uma pergunta mais ra-
zoável é: por que nós os perceberíamos da mesma forma? Somos
indivíduos distintos. Nossos cérebros são diferentes e comandam
nossos corpos de forma diferente. Nossos corações não batem em
freqüências iguais. Nossa pressão arterial não se estabiliza no mes-
mo ponto. Nossas temperaturas corporais são levemente desiguais.
Um de nós é mais alto, pesa mais, tem um QI mais alto. Na verda-
de, parecemos ter pouco em comum. Se fôssemos representar gra-
ficamente a população em termos desses “padrões”, teríamos uma
curva com uma média e uma extensão em torno dessa média que
definimos como normal. Há também um grupo de pessoas fora da
média que podem experimentar vantagens ou dificuldades. O
indivíduo com um QI um desvio padrão acima da média experi-
menta a vida de maneira diferente de um indivíduo idêntico em
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todos os outros aspectos, mas com um QI um desvio padrão abai-
xo da média.

Imagine que estamos fazendo uma representação gráfica das
experiências perceptuais subjetivas de estímulos visuais ou audi-
tivos ou que representamos a nossa própria sensação de irritabili-
dade com base em algumas condições. Não faria sentido que, para
um certo grupo de pessoas de fora da mídia, uma substância se-
dativa ou estimulante pudesse conduzir à normalização de uma
condição preexistente? Se essa condição fosse a entidade que cha-
mamos de alcoolismo, então o álcool poderia fazer aqueles indiví-
duos se sentirem melhor, porque alteraria sua percepção, retor-
nando-a à faixa da normalidade. Se assim fosse, o alcoolismo se-
ria uma anormalidade mensurável do cérebro mesmo antes de se
tomar o primeiro drinque.

Os alcoolistas com freqüência têm o que chamo de um mo-
mento “ahhh”. É o momento logo após tomarem seu primeiro
drinque, quando dizem para si mesmos: “Era assim que eu queria
me sentir. É assim que todo mundo deve se sentir o tempo todo”.
Muitas vezes digo aos pacientes alcoolistas que sua doença não
depende da existência do álcool nem de seu uso – não está relacio-
nada a como se sentem quando estão bebendo, mas a como se sen-
tem quando não estão bebendo. Para eles, a bebida os ajuda a se
sentirem subjetivamente “melhor”. Leva embora o seu sofrimento.
Faz com que se sintam bem. Suponho que por isso se sintam des-
confortáveis quando não estão bebendo. Do contrário, por que eles
beberiam de uma maneira que objetivamente lhes causa tantos pro-
blemas em longo prazo?

AS REGRAS

• O alcoolismo tem pouco ou nada a ver com a quantidade
de álcool que uma pessoa bebe.

• O alcoolismo tem pouco ou nada a ver com a freqüência
com que uma pessoa bebe.

Vamos lá. Tire da prateleira sua quarta edição do Manual
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-IV-TR). Olhe
os critérios estabelecidos para Dependência de Álcool.

EXEMPLO CLÍNICO

Sua paciente é Jill, uma universitária de 19 anos de idade. Ela às vezes
sai com seus amigos e bebe mais do que pretendia. Tenta controlar o
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consumo, mas, quando consome a segunda cerveja, percebe que isso já
não importa tanto para ela. Quando vai embora, não sabe o quanto
bebeu. Seu aproveitamento escolar é prejudicado, pois ela é incapaz de
estudar porque se sente nauseada e desconfortável. Faltou vários dias ao
seu trabalho de tempo parcial. Tem tido vários encontros sexuais sobre
os quais se sente envergonhada; eles sempre ocorrem quando está into-
xicada. Você não sabe com que freqüência ela bebe nem o quanto bebe.

Jill corresponde aos critérios para a Dependência de Álcool.
A substância é tomada em quantidades maiores do que as preten-
didas; há um esforço malsucedido para controlar a ingestão; e
atividades importantes, nesse caso educacionais, são abandona-
das ou reduzidas devido ao uso do álcool. A real quantidade
ingerida, assim como a freqüência real, não é importante, contanto
que o uso aconteça “freqüentemente”, como está estabelecido no
Critério 3, e que os critérios sejam satisfeitos em um período de
12 meses.

EXEMPLO CLÍNICO

Bonnie às vezes sai para beber com Jill. Ela planeja tomar álcool exata-
mente com a intenção divulgada pelo fabricante: quer se “sentir bem”.
Em uma noite típica, Bonnie pode consumir três cervejas e duas doses de
tequila. Ela sempre sai do bar em segurança, pegando um táxi até o
dormitório com suas amigas. Nunca observa qualquer sensação ruim no
dia seguinte e consegue terminar seu trabalho sem dificuldade. Bonnie
não tem experimentado circunstâncias constrangedoras como resultado
do uso de álcool. Ela aproveita suas saídas com Jill e, na verdade, relata
que, quando as duas saem juntas, bebe mais do que Jill, a quem ela sabe
que você tem visto na clínica.

Ainda que beba mais do que Jill, Bonnie não satisfaz os cri-
térios para Dependência de Álcool. Na verdade, mesmo que toda
uma história revelasse que Bonnie bebe mais e com maior fre-
qüência do que a amiga, nossos dois diagnósticos permanecem
inalterados. Devemos observar, de passagem, que Jill é menor e,
por isso, está infringindo a lei. Essa questão legal não tem um
efeito direto em nosso diagnóstico, embora, se ela tivesse sido
várias vezes presa por beber sendo menor de idade ou por usar
uma identidade falsa, isso facilitasse nosso diagnóstico.
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Observe que a quantidade e a freqüência de uso não foram
mensuravelmente relacionadas ao diagnóstico.

Demais, muito freqüentemente ou não o bastante

EXEMPLO CLÍNICO

Anos se passaram. Bonnie está agora com 35 anos. Ela bebe mais ou
menos da mesma maneira que bebia na faculdade. Certa manhã, depois
de uma saída à noite com amigos, a qual envolveu muito uso de álcool,
ela se sentiu trêmula e desconfortável. Tomou um Bloody Mary e achou
ter-se sentido melhor. Esse comportamento continuou durante vários
meses até que sua irmã foi visitá-la e a confrontou em voz alta com a
possibilidade de ela ter um problema com álcool. Bonnie agora volta
para vê-lo pela primeira vez em 16 anos. Ela o atualiza: seu casamento é
agradável e interessante; ela se dá bem com os filhos; sua carreira supe-
rou suas expectativas. No geral, goza de boa saúde. “Estou bebendo de-
mais?” – pergunta ela.

Bonnie ainda não satisfaz os critérios do DSM-IV para De-
pendência de Álcool. Ela tem a síndrome da abstinência, mas não
satisfaz nenhum dos demais critérios necessários para se fazer o
diagnóstico. Também não satisfaz os critérios do DSM-IV para o
Abuso de Álcool. Você está preocupado com Bonnie, apesar de
seus sintomas não satisfazerem nenhum desses conjuntos de cri-
térios? O que Bonnie quer dizer com “demais”? Você acha que ela
está bebendo em excesso?

EXEMPLO CLÍNICO

Jill também envelheceu, mas sua vida seguiu um caminho completamen-
te diferente do da vida de Bonnie. Ela parece ter mais do que 35 anos.
Sua pele envelheceu perceptivelmente. Ela tem aquele cheiro de Eau de
Marlboro quando se apresenta em seu consultório, o que acontece após
retornar para a cidade. Ela abandonou a faculdade logo depois que você
parou de atendê-la, saindo da cidade com a esperança de que um novo
local lhe permitisse recomeçar sua vida. Jill passou muitos anos afun-
dando seus problemas em um copo de bebida antes de, aos 30 anos,
iniciar sua recuperação. Desde então, está sóbria, freqüenta regularmente
as reuniões dos Alcoólicos Anônimos (AA) e se estabeleceu como uma
artista razoavelmente bem-sucedida. “Posso tomar um copo de vinho de
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vez em quando?” – pensa ela em voz alta. “Soube que isso faria bem para
o meu coração.”

Jill era alcoolista quando você a conheceu.
Ainda é?
Quanto seria demais para Jill?
Se ela tomasse uma taça de vinho depois do jantar, uma vez

por semana, você acharia “demais”?
Minhas respostas são sim, qualquer quantidade e sim. Para

tratar essa doença com sucesso, suas respostas devem ser as mes-
mas. Embora haja sempre espaço para argumentos semânticos,
seu paciente deve perceber que você acredita firmemente na ve-
racidade de sua afirmação – que qualquer quantidade de bebida
lhe seria perigosa.

Os estudos revelam que a resposta ao placebo para doença
depressiva está diretamente relacionada à crença aparente do clí-
nico na eficácia da medicação. Os pacientes com transtornos por
uso de substâncias talvez sejam mais dependentes de seus médi-
cos do que aqueles com outras doenças clínicas ou psiquiátricas.
Eles vão olhar dentro de seus olhos e detectar seus verdadeiros
sentimentos, e então, extrair inteligentemente de você uma verbali-
zação de tais sentimentos.

Não dê meias respostas:

Jill: Posso tomar uma taça de vinho de vez em quando?
Soube que isso faria bem para o meu coração.

Médico: Uma taça só estaria ótimo. Mas você já mostrou no
passado que não consegue ficar em uma só. Sempre
termina bebendo mais do que queria.

Tudo o que Jill escuta é sua primeira frase. Uma resposta
bem melhor seria:

Médico: Você já mostrou, no passado, que não consegue be-
ber só uma taça. Termina tendo problemas. Você tem
estado bem sem tomar essa taça de vinho. Não va-
mos mudar isso agora.

EXEMPLO CLÍNICO

O tempo passa. Você vê Bonnie de novo pouco depois de ela ter comple-
tado 50 anos. Ela foi procurá-lo para lhe fazer perguntas sobre o trans-
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torno de déficit de atenção de um sobrinho. Ri quando você se refere às
experiências dela com o álcool. “Eu mal tenho tomado mais de uma ou
duas taças de vinho por mês há anos”, diz ela. “Depois da última vez que
estive aqui, percebi que estava ficando velha demais para esse tipo de
comportamento. Resolvi não agir mais como criança, e assim foi. Não se
pode ficar para sempre na faculdade, sabe?”

Tão importante quanto a capacidade para diagnosticar os
transtornos por uso de substâncias é a capacidade para identificar
adequadamente a sua ausência. Bonnie podia ter bebido mais do
que outros com o passar dos anos, mas nunca teve qualquer difi-
culdade como conseqüência disso. Ela bebeu com mais freqüência
do que outros em algumas épocas de sua vida, mas isso nunca a
prejudicou, apesar daquele período em que, na verdade, estava
bebendo demais. Ela não teve, em momento algum, um transtor-
no resultante do uso de substâncias.

Esse é um bom momento para refletir sobre seus pensamen-
tos com relação aos transtornos relacionados ao uso de substân-
cias. Se fôssemos substituir a palavra “álcool” nos parágrafos an-
teriores pelo nome de uma substância ilegal, seu diagnóstico mu-
daria como resultado direto das características letais dessas subs-
tâncias? Retornaremos a esse ponto e à questão do diagnóstico
nos próximos capítulos.

Um ponto adicional, entretanto, porque a vida raramente é
linear: vamos voltar a Bonnie por um momento e sugerir que,
quando ela foi vista aos 35 anos e perguntando sobre sua ingestão
de álcool, seu exame clínico indicasse alguns sinais iniciais de anor-
malidades hepáticas. Apesar de ela não ser alcoolista, sua ingestão
de álcool causou um dano físico do qual, antes de sua consulta,
ela não tinha conhecimento. Nesse ponto, você lhe descreveu seus
achados, indicando que o uso de álcool deveria acabar. Bonnie
tinha uma escolha: sua decisão sobre que caminho seguir poderia
ter conduzido a uma alteração em seu diagnóstico.

Assim como acontece com toda doença, há uma amplitude
de gravidade possível para os transtornos relacionados ao uso de
substâncias. Eu não iria tão longe a ponto de sugerir que podemos
anexar a um diagnóstico de dependência de álcool as palavras
leve, moderada ou grave, porque alguns podem inferir que diferen-
tes estratégias de tratamento são justificadas dependendo da gravi-
dade. Estou simplesmente apontando que nem todos os alcoolistas
têm idêntica gravidade de sintomas ou extensão de complicações.
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EXEMPLO DE PESQUISA

Em 1990, Block e Shedler publicaram um estudo fundamental no campo
das doenças aditivas. Durante os anos desse estudo longitudinal, crian-
ças foram acompanhadas dos 5 aos 18 anos. Foram-lhes aplicados testes
de personalidade aos 7, 11 e 18 anos. No final do estudo, a maior parte
dos participantes havia usado substâncias. Os participantes foram, en-
tão, divididos em três grupos: abstêmios, experimentadores e usuários
freqüentes. Havia diferenças de personalidade notáveis entre os três gru-
pos muito antes de qualquer uso de substância. É interessante notar que
os mais equilibrados eram aqueles que se tornaram experimentadores.
Entretanto, o que me despertou maior interesse foi o achado de que
havia diferenças importantes no comportamento dos pais entre os três
grupos.

Essa pesquisa, que vale a pena ser lida integralmente, suge-
re muita coisa:

• O comportamento dos pais pode ser fundamental para o
desenvolvimento da doença aditiva.

• A doença aditiva pode estar presente, sem o uso de subs-
tâncias, desde muito cedo na vida.

• Os preditores de doença aditiva podem não apenas estar
presentes, mas também ser fáceis de avaliar.

• Os experimentadores, o grupo com maior probabilidade
de finalmente beber álcool com moderação, também
podem ser mais equilibrados psicologicamente. Isso con-
duz a explicações mais prováveis para algumas das cor-
relações entre álcool e morbidade encontradas na pes-
quisa recente.

• É extremamente improvável que apenas a medicação re-
solva uma doença que tem uma forte base nas caracte-
rísticas da personalidade e em outras características psi-
cológicas.

Como escreveram os autores desse estudo, “As diferenças psi-
cológicas entre os usuários freqüentes de droga, os experimentadores
e os abstêmios poderiam remontar aos primeiros anos da infância e
estar relacionadas à qualidade dos pais que tiveram. Os achados
indicam que (a) o uso de substância problemático é um sintoma,
não uma causa, de desajuste pessoal e social, e (b) o significado de
seu consumo só pode ser entendido no contexto da estrutura da



Transtornos relacionados ao uso de substâncias     31

personalidade e da história desenvolvimental do indivíduo. Suge-
re-se que os esforços atuais para a prevenção do uso de drogas são
mal-orientados, na medida em que se concentram no sintoma, em
vez de na síndrome psicológica subjacente ao abuso de substân-
cias”.

Por favor, volte ao parágrafo anterior e o leia novamente, pres-
tando uma atenção particular à última frase. Esta é fundamental
para o entendimento dos transtornos relacionados ao uso de subs-
tâncias. Embora possa ser bom conhecer a dopamina e os recepto-
res GABA, a farmacologia de uma substância específica ou as medi-
das apropriadas de desintoxicação, a doença não responderá ao
tratamento enquanto o indivíduo afetado não encontrar um clínico
que entenda e abrace o conceito recém-descrito.

O dr. Block, agora aposentado mas ainda ativo no campo,
foi bastante amável ao compartilhar comigo um artigo que des-
creve os resultados de um estudo longitudinal de 30 anos, que se
esperava ser publicado em 2006 na American Psichologist. Os acha-
dos confirmam evidências de antigas observações casuais de que
os preditores do uso de substâncias já estão presentes aos 3 a 4
anos de idade. Conforme declarado no artigo, “Esses anteceden-
tes muito precoces do uso de substâncias têm grande importância
para as visões contemporâneas com relação ao seu uso na adoles-
cência e, conseqüentemente, para a política social. Parece que as
raízes do abuso de substâncias na adolescência são discerníveis e
talvez modificáveis no início da infância”.




