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ErE rE rE rE rrata:rata:rata:rata:rata: No artigo Comparação do Comportamento Social de Pacientes Esquizofrênicos Vivendo na Comunidade e Utilizando Antipsicóticos Típicos e
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tam a quantidade de pacientes com cada problema, não dizendo respeito a referências bibliográficas; 2) na pág. 272, a versão completa da referência 13 é
Marder SR, Wirshing WC, Ames D. Overview of antipsychotic therapy. In: Dunner DC, editor. Current psychiatric therapy II. Philadelphia: Saunders Company;
1997, p. 211-6.
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Foguetório, sem data
Óleo sobre tela

Como é Natal, e Natal lembra fogos e festas,

encerramos o ano com mais uma obra de Alcebíades,

o Bide.

O setor de praxiterapia, ao tempo de Luiz

Cerqueira, costumava “estimular a criação espontânea”

dos artistas internados no Ipub. Para isto, aproveitava

as grandes ocasiões, como as festas juninas e as

comemorações natalinas. Nestas ocasiões, Alcebíades

era convocado para fazer os cenários que seriam

utilizados no palco do teatro do Ipub, local das

festanças. Diversos destes cenários foram perdidos,

alguns tiveram suas telas reutilizadas e outros foram

cortados, dando origem a produções menores que

Nossa Capa

pudessem caber nas molduras existentes, de modo a

participarem da exposição de final de ano, coincidente

com as festas e a feira natalinas.

Foguetório se enquadra nesta categoria; fazia parte

de um cenário que ornou o palco do teatro nas festas

juninas, que culminavam com o casamento na roça, em

que o noivo de plantão era sempre o Bide. As noivas

podiam variar de acordo com a disponibilidade, mas o

papel de noivo era cativo.

Esta forma de estímulo à criatividade foi uma das

marcas registradas da atuação de Luiz Cerqueira.

Sempre que as atividades artísticas da praxiterapia

entravam em compasso de espera, Cerqueira utilizava

uma comemoração para colocar os pacientes

participando dos preparativos da festa. Qualquer

festividade servia: Dia da Independência, festas

juninas, Natal, Dia da Marinha, aniversário do diretor,

formatura dos residentes, chegada de novos residentes.

O importante era manter todos participando e

trabalhando. O importante era vencer a inércia causada

pela doença e pelas internações repetidas e

prolongadas.

Para isto, além dos monitores, Cerqueira sempre

soube aumentar a espontaneidade de seus artistas

preferidos.
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R e s u m o

Objetivo: Foi realizada uma revisão da literatura relativa à etiopatogenia dos sintomas depressivos nos primeiros meses após
um acidente vascular cerebral (AVC). Método: A revisão consistiu em um levantamento eletrônico à base de dados do Medline
entre os anos 1980 e 2002, tendo-se como palavras-chave: post-stroke depression, depression or mood disorder and stroke.
Foram considerados elegíveis somente artigos originais ou de revisão, nos quais foram examinadas correlações neuroanatômicas,
hipóteses neurofisiológicas ou aspectos psicossociais referentes à etiologia da depressão pós-AVC. Também foram revisadas
referências relevantes citadas nos artigos encontrados. Resultados: Foram selecionadas 62 publicações das 161 potencialmente
elegíveis. A despeito da vasta literatura existente, o assunto permanece controverso. O modelo etiológico biológico inicial que
relacionava a depressão pós-AVC com lesões situadas no hemisfério esquerdo, particularmente na região cerebral anterior es-
querda, não foi comprovado em estudos posteriores. A localização hemisférica da lesão parece não ser o único fator determinante
no aparecimento dos sintomas depressivos. Conclusão: Ao lado dos fatores biológicos, aspectos psicológicos e sociais também
devem ser levados em conta no desenvolvimento dos sintomas depressivos após um AVC.

Unitermos
depressão pós-acidente vascular cerebral; etiologia; localização da lesão; aspectos psicossociais

S u m m a r y
Objective: A review of the literature related to the etiopathogenesis of depressive symptoms in the first few months following a cerebro-

vascular accident was done. Method: The review consisted on an electronic survey of the Medline database for articles between 1980 and
2002, using the following key words: post-stroke depression; depression or mood disorder and stroke. Only original papers or reviews
addressing neuroanatomical correlations, neurophysiological hypothesis or psychosocial aspects, related to the etiology of post-stroke depression
were considered eligible. Relevant references found in the selected articles were also reviewed. Results: Sixty-two of the 161 publications
found were considered eligible for the present review. Despite the existence of a large literature, the whole subject remains

1Mestre em Psiquiatria; médico do Serviço de Psicologia Médica e Saúde Mental do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ).
2Professor-adjunto da Faculdade de Medicina da UFRJ; responsável pelo Setor de Doenças Cerebrovasculares do Serviço de Neurologia do
HUCFF/UFRJ.
3Doutora em Neuropsicologia; responsável pelo Setor de Neuropsicologia do Serviço de Neurologia do HUCFF/UFRJ.
4Professor-adjunto da Faculdade de Medicina da UFRJ; responsável pelo Setor de Pesquisa do Serviço de Psicologia Médica e Saúde Mental do
HUCFF/UFRJ.
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depressão pós-acidente vascular
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controversial. The initial biological etiopathogenic model that associated post-stroke depression to lesions situated in the left hemisphere,
particularly in the left anterior cerebral region, was not supported by later studies. The hemispheric localization of the lesion does not seem
to be the only determining factor in the development of the depressive symptoms following stroke. Conclusion: In addition to biological
factors, psychological and social aspects should also be taken into account in the development of depression following cerebrovascular
accident.

Uniterms
post-stroke depression; etiology; lesion localization; psychosocial aspects

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introdução

As doenças cerebrovasculares (DCV) constituem
um problema de saúde pública da maior relevância
em virtude da sua alta freqüência e do grande im-
pacto sobre a população, acarretando não só danos
físicos e emocionais para o paciente e sua família,
mas também prejuízo econômico17.

No Brasil, estudos realizados nas cidades de
Salvador e Joinville constataram, respectivamen-
te, taxas de incidência de 140,8 e 119,9/100 mil
para mulheres, e de 144,5 e 206,5/100 mil para
homens por ocasião do primeiro episódio de aci-
dente vascular cerebral (AVC)9, 39.

Nos EUA, as DCV são a terceira causa de morte,
registrando-se, aproximadamente, 600 mil novos ca-
sos por ano77. Estima-se que naquele país residam
4,5 milhões de pessoas que já tiveram um AVC, nú-
mero que tende a crescer à medida que melhorem
o manejo e o tratamento das fases agudas4.

A depressão é uma ocorrência comum após
o AVC7, 34, 36, 38, 42, 60. Sua freqüência foi estimada
entre 10% e 78% dos pacientes que sofreram
AVC1, 24, 48, 62, sendo a variação influenciada pelo local
onde o estudo foi realizado (comunidade, hospital,
ambulatório, programa de reabilitação), pelos critéri-
os e pelos instrumentos diagnósticos utilizados.

O diagnóstico precoce e o tratamento da de-
pressão pós-acidente vascular cerebral (DPAVC)
são importantes, pois a condição está correlacio-
nada a um aumento das incapacidades, dos
déficits cognitivos24, das taxas de suicídio e de
mortalidade36, 43, 44. Relativamente às atividades da
vida diária, observou-se influência negativa sobre
a recuperação e a reabilitação dos pacientes29, 58.

Em vista da atualidade do assunto, o objetivo
deste artigo foi rever a literatura relacionada à eti-

opatogenia da DPAVC. Procedeu-se a exame das
publicações referentes às duas principais linhas de
estudo que investigam as causas dos sintomas
depressivos nos primeiros meses após o AVC: uma
de natureza biológica, que busca explicar o apa-
recimento da síndrome depressiva a partir de cor-
relações neuroanatômicas, e outra, que valoriza
principalmente a influência de fatores
psicossociais.

Metodologia

O levantamento bibliográfico eletrônico, atra-
vés de consulta à base de dados Medline, utilizou
como palavra-chave principal post-stroke
depression. Outra busca foi realizada com as pa-
lavras-chave depression or mood disorder and
stroke. Dos 161 estudos potencialmente elegíveis
foram selecionados 62. Do total dos estudos in-
cluídos, 24 foram de caso-controle, 15 de coorte
com grupo-controle, duas revisões sistemáticas,
16 artigos de revisão narrativa didática, três rela-
tos de caso e duas pesquisas com animais (vide
Apêndice). Em complementação, fez-se uma re-
visão da literatura a partir das referências citadas
pelos artigos listados e por uma pesquisa que
abrangeu os seguintes periódicos nacionais: Jor-
nal Brasileiro de Psiquiatria, Revista Brasileira de
Psiquiatria e Arquivos de Neuropsiquiatria.

Critérios de inclusão dos trabalhos
1. Publicações entre 1980 e 2002, em línguas

portuguesa, inglesa e francesa.

2. Artigos originais, ou de revisão, referentes à
etiologia da DPAVC, nos quais foram exami-
nadas correlações neuroanatômicas, hipóteses
neurofisiológicas ou aspectos psicossociais.
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Resultados vos, tomando-se como base diferentes revisões
sobre o assunto1, 10, 25, 30, 37, 48, 62.

Estudos que evidenciam a presença de
mecanismo biológico relacionando AVC e
depressão (modelo etiológico biológico)
1. A depressão tem sido diagnosticada mais

freqüentemente após AVC do que em outras
doenças físicas com níveis semelhantes de
incapacitação20.

2. Folstein et al.20 descreveram o aparecimento
de sintomas depressivos em pacientes com le-
sões no hemisfério direito; Flor-Henry19 suge-
riu que depressão, disforia, ansiedade e triste-
za relacionavam-se com alterações na região
fron-totemporal direita.

3. Freqüência maior de depressão foi verificada em
pacientes com lesão no hemisfério direito 12.

4. Robinson et al.51, 52, 55, 56, 58 associaram DPAVC
com ocorrência de lesões isquêmicas localiza-
das na região anterior esquerda, nos núcleos
da base do lado esquerdo e próximas ao pólo
frontal. Segundo Starkstein et al.66, 72, isso se-
ria válido para lesões corticais e subcorticais.

5. Posteriormente, Robinson et al.59 verificaram
relação entre DPAVC e lesão em pacientes com
assimetria occipital típica.

6. House et al.33, embora interpretando de outra
maneira, confirmaram o achado de Robinson
et al.55 no que diz respeito à ocorrência de sin-
tomas depressivos associados à proximidade
maior da lesão do pólo frontal.

7. Em outro estudo, a localização da lesão no he-
misfério afetado mostrou ser um indicador
mais sensível para prever DPAVC do que sua
lateralidade. Assim, indivíduos com lesões nas
regiões parietoccipital esquerda, frontal inferi-
or esquerda, frontal superior direita e no lobo
temporal direito tinham mais probabilidade de
apresentar depressão do que os com AVC afe-
tando outras áreas cerebrais74.

8. Indivíduos com lesão frontal esquerda e/ou nas
regiões parietoccipital direita tinham mais
chances de apresentar depressão78.

9. Depressão maior foi verificada em pacientes
com lesão anterior esquerda ou na região pos-
terior direita5.

10. Depressão maior foi mais diagnosticada em
pacientes com lesão pré-frontal esquerda ou
nos núcleos da base do lado esquerdo46.

Para elaboração desta revisão foram lidos os
resumos dos 161 artigos listados como potenci-
almente elegíveis e obtidos a partir de busca ele-
trônica ordenada pelas palavras-chave já menci-
onadas. As 62 publicações selecionadas atendiam
ao critério 2 do item relativo à inclusão dos tra-
balhos, anteriormente referido.

Aspectos etiopatogênicos

Dois tipos de relação podem existir entre depres-
são e lesão cerebrovascular. No primeiro caso, a de-
pressão emergiria como um sintoma específico da
doença neurológica e intimamente associada à
fisiopatologia do AVC. Seguindo essa linha, há cer-
ca de duas décadas o grupo de Robinson, Starkstein
et al., pioneiramente, procurou desvendar o meca-
nismo neuropatogênico subjacente e diretamente
relacionado à DPAVC52, 53, 55, 58, 66, 68, 69, 72. Esses auto-
res estabeleceram uma relação causal direta entre
depressão e AVC, ou, mais precisamente, as correla-
ções neuroanatômicas, e propuseram a hipótese da
localização da lesão. De acordo com Robinson et
al.55, 56, 58 e Starkstein et al.66, 68, 72, as lesões vasculares
afetariam circuitos neurais envolvidos com a
regulação do humor. Notadamente, as lesões situa-
das no hemisfério esquerdo, ou nos núcleos da base
do lado esquerdo estariam mais freqüentemente as-
sociadas com depressão.

Ainda seguindo essa mesma orientação bio-
lógica, outros autores trouxeram contribuições.
Sharpe et al.61, Singh et al.63, Sinyor et al.64 de-
monstraram a predominância de lesões no hemis-
fério direito na DPAVC, e Morris et al.46 verifica-
ram a relação entre proximidade da lesão do pólo
frontal e DPAVC.

A essa corrente de estudo contrapõe-se aquela
que considera a DPAVC uma reação psicológica. A
depressão surgiria como uma reação psicológica a
prejuízos e incapacidades trazidos pela doença e
como forma de o indivíduo expressar emoções em
função de um evento adverso e ameaçador, sem
implicação direta com a fisiopatologia particular do
AVC ou da depressão18, 31, 37. A causa primária da de-
pressão estaria relacionada a um mecanismo
psicossocial vinculado a estressores sociais, psicoló-
gicos e funcionais associados ao AVC23, 34, 35.

O que parece importante é que os resultados
referentes às causas da DPAVC, apresentados pe-
las duas linhas de investigação, não são conclusi-
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11. A associação entre localização da lesão e DPAVC
é mais forte nos seis primeiros meses após a ocor-
rência do AVC56. Para alguns autores, essa rela-
ção de dependência temporal é mais uma evi-
dência de um mecanismo biológico28, 29.

12. De forma semelhante à associação entre lesões
localizadas no hemisfério esquerdo e DPAVC,
alguns estudos demonstram associação entre
euforia/mania pós-AVC e lesões localizadas nas
regiões orbitofrontal, temporobasal, núcleos da
base e tálamo6, 11, 22, 69, 72.

13. Ocorrência de depressão em pacientes
com anosognosia72. Considerando que esses
pacientes não têm conhecimento de suas in-
capacidades e seus déficits, não deveriam ser
capazes de reagir psicologicamente ao AVC.

14. Hipótese da depressão vascular: Alexopoulos
et al.2, 3 e Fujikawa et al.21 consideraram a
depressão do idoso resultado de uma doença
aguda, ou progressiva, do sistema cerebrovas-
cular. A DPAVC seria um exemplo de doença
vascular na qual (a depressão) poderia ocorrer.

A explicação para os achados que correla-
cionam DPAVC e localização da lesão no hemisfé-
rio anterior esquerdo repousa na hipótese de que
vias noradrenérgicas e serotoninérgicas poderiam
sofrer danos. Esses sistemas de neurotransmissão
originam-se no tronco cerebral e projetam-se an-
teriormente (através do hipotálamo e dos núcle-
os da base) em direção ao córtex frontal. Danos
nas vias noradrenérgicas e serotoninérgicas
explicariam por que lesões situadas no córtex fron-
tal, ou nos núcleos da base, associam-se mais fre-
qüentemente com depressão do que as localiza-
das posteriormente59, 71. Entretanto essa explicação
não esclarece as diferenças entre lesões situadas
nos hemisférios esquerdo e direito1.

Em oposição à hipótese acima, que relacio-
na o aparecimento da DPAVC com a localização
da lesão no hemisfério anterior esquerdo,
Tucker75 propôs um modelo explicativo da me-
diação do cérebro sobre as emoções no qual o
hemisfério direito regularia sozinho todas as
emoções básicas. De acordo com isso, lesões no
hemisfério direito conduziriam a uma alteração
da regulação do humor.

Argumentando contra a lateralidade da lesão
e a proximidade frontal da DPAVC, House31 con-
siderou que déficits tidos como típicos de danos
no hemisfério direito, como, por exemplo, negli-

gência ou distúrbios da prosódia, são encontra-
dos em lesões situadas em outras partes do cére-
bro. Depressão, da mesma forma, também pode
associar-se a outras doenças neurológicas em que
as lesões são, principalmente, subcorticais, como
na doença de Parkinson.

Recentemente, duas revisões sistemáticas
abordaram a questão dos efeitos da lateralização
na DPAVC10, 62. Ambos os estudos falharam em
encontrar apoio para a hipótese de que o risco
para depressão depende da localização hemis-
férica das lesões.

Entretanto, como já mencionado anteriormen-
te, talvez haja uma diferença entre a patogênese
da DPAVC de instalação precoce e a daquela de
instalação tardia, podendo a localização da lesão
desempenhar papel importante no desenvolvi-
mento da DPAVC imediatamente após o AVC, en-
quanto falhas no processo de ajustamento às
conseqüências do AVC seriam mais importantes
na DPAVC de instalação tardia1.

Estudos que apóiam a relação entre
fatores psicossociais, AVC e depressão
(modelo etiológico psicossocial)
1. DPAVC foi correlacionada positivamente com

gravidade das incapacidades decorrentes do
AVC14, 65, 76 e com menor capacidade adapta-
tiva, principalmente nos homens, contribu-
indo para um prognóstico pior da depressão
a longo prazo7.

2. A hipótese da DPAVC relacionada com lesão
no hemisfério esquerdo foi extensamente re-
futada por House31, 33. Reações catastróficas são
mais comuns em pacientes com dano no he-
misfério esquerdo, enquanto apatia, ou indi-
ferença, é associada com lesão no hemisfério
direito. Contudo não foram verificadas diferen-
ças quanto às medidas de depressão nos dois
grupos de pacientes33.

3. Não está demonstrada prevalência maior da
DPAVC em comparação com a depressão se-
cundária a outras doenças físicas com níveis
semelhantes de incapacidade8, 31, 48.

4. Eastwood et al.13 verificaram que história psi-
quiátrica prévia relacionava-se com maior
chance para DPAVC, especialmente em paci-
entes com lesão no hemisfério esquerdo. Inca-
pacidade funcional, tamanho da lesão e histó-
ria prévia de depressão também se
correlacionariam com DPAVC60.
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5. O impacto de outros eventos vitais, além do
próprio AVC, ainda não foi analisado de for-
ma adequada e sistemática37.

6. O perfil de sintomas da depressão vascular é
caracterizado por retardo motor, prejuízos
cognitivos, limitada ideação depressiva, ausên-
cia de insight e de humor deprimido2, 3, 21, 22. A
DPAVC pode ser considerada um subtipo de
depressão vascular. Entretanto o perfil de sin-
tomas da DPAVC é mais parecido com o da
depressão primária do que com o da depres-
são vascular15, 40, 47.

7. A semelhança entre DPAVC e depressão pri-
mária, em termos de sintomas e resposta ao
tratamento, pode ser interpretada como evi-
dência de que a DPAVC seja uma reação psi-
cológica esperada a um evento devastador, e
não unicamente uma conseqüência biológica
do AVC35.

8. Os fatores psicossociais tornam-se progressi-
vamente importantes à medida que a depres-
são se instala mais tardiamente. Por exemplo,
o isolamento social é um importante fator de
risco para depressão um ano após o AVC, mas
não imediatamente depois28, 29.

9. Gainotti et al.23 não encontraram relação sig-
nificativa entre localização da lesão, presença
de DPAVC e tempo transcorrido após o aci-
dente vascular. Observaram que os pacientes
tinham um perfil de sintomas diferente daque-
le apresentado pelos deprimidos endógenos,
ocorrendo mais ansiedade, reações catastró-
ficas, exagero emocional e variações reativas
diurnas de humor em vez de humor deprimi-
do, sentimentos de culpa, ideação suicida,
piora pela manhã. Concluíram que, na DPAVC,
os fatores psicológicos, mais que os neuroló-
gicos, estavam implicados no aparecimento
dos sintomas.

10. A associação entre determinada localização de
lesão e DPAVC não foi confirmada em estudo
metanalítico recente10.

11. A magnitude do efeito (effect size) também
foi pequena na associação entre lesões dos nú-
cleos da base e depressão27, 73.

12. Mesmo quando a DPAVC foi relacionada com
localização de lesão cerebral, a magnitude da
associação foi pequena e potencialmente depen-
dente do tempo. Por exemplo, lesões isquêmicas
frontais foram associadas com a ocorrência de
DPAVC55. Entretanto esse efeito foi menos im-

portante do que a gravidade da incapacidade
em prever o aparecimento de DPAVC63.

Alguns estudos demonstraram fraca correla-
ção positiva entre DPAVC e limitações no desem-
penho social14, 16, 54, 56, 57, 76. Entretanto Starkstein
et al.68 não verificaram correlação alguma e
Robinson et al.57 argumentaram que é difícil ava-
liar se maiores prejuízos e limitações, detectados
no desempenho social, seriam primários ou se-
cundários à depressão.

De acordo com Whyte e Mulsant77, o fato de
DPAVC ter o mesmo perfil de sintomas e resposta ao
tratamento da depressão funcional não descarta a
possibilidade de ela ser causada pela lesão cerebral
decorrente de um AVC. Esses autores lembram que
a fisiopatologia da depressão ainda não é bem co-
nhecida e que a depressão funcional pode represen-
tar um grupo heterogêneo de transtornos ou uma
via final comum para a expressão sintomática de
uma variedade de estados fisiopatológicos.

O conceito de DPAVC, citado por Ramasubbu50,
implica uma premissa, criticada por vários autores,
segundo a qual a lesão decorrente de um AVC está
diretamente relacionada com depressão, excluindo-
se desse modelo etiológico os fatores psicossociais.
Em publicação anterior, Ramasubbu e Kennedy49

ressaltaram a contribuição dos fatores psicológicos,
tanto quanto das lesões vasculares, para o
surgimento da DPAVC. Em conformidade, House35

enfatizou uma etiologia multifatorial. Levou em con-
ta tanto a suscetibilidade individual e os fatores psi-
cológicos quanto as lesões vasculares na etiologia
da DPAVC.

Ainda seguindo essa linha de contestação à
hipótese da localização da lesão, em estudo men-
cionado anteriormente, House et al.33, embora te-
nham verificado relação entre sintomas
depressivos e maior proximidade da lesão do pólo
frontal, concluíram que a localização não era um
fator importante na determinação do aparecimen-
to da DPAVC. Um viés de seleção da amostra teria
produzido uma associação espúria.

Estudos com fluxo sangüíneo cerebral apói-
am a noção da DPAVC como um fenômeno mais
complexo em relação ao inicialmente considera-
do. Foi relatada redução do fluxo sangüíneo na
região do córtex temporal mesial do hemisfério
cerebral comprometido em pacientes com
DPAVC26. Fluxo sangüíneo reduzido também foi
fortemente correlacionado com a gravidade da
DPAVC25.
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Discussão Problemas metodológicos cercam as pesqui-
sas nessa área, dificultando o avanço e a compa-
ração dos resultados. Um dos mais sérios é a ques-
tão da validade do diagnóstico de depressão
adotado nos estudos. Na maior parte dos traba-
lhos, foram utilizadas escalas com pontuação de
sintomas depressivos, sem a aplicação de entre-
vista diagnóstica padronizada em indivíduos com
seqüelas neurológicas e com sintomas usualmen-
te relacionados a dano cerebral, como reações
catastróficas, irritabilidade, incontinência emoci-
onal – ainda que estes possam estar associados a
depressão48, 62.

Tanto quanto as síndromes neurocomporta-
mentais dificultam e complicam o diagnóstico de
depressão25, o tempo de evolução, o grau das in-
capacidades funcionais associadas ao AVC e a qua-
lidade do suporte sociofamiliar também são fato-
res que obscurecem a relação entre lesão e depres-
são. Co-morbidade médica, por inclusão nas pes-
quisas de pacientes com múltiplos AVCs, ou com
história prévia de transtornos psiquiátricos (como
depressão e distimia), também pode ser uma
variável de confusão na investigação etiológica
da DPAVC62.

A falta de delimitação mais precisa entre o
diagnóstico de depressão e as manifestações emo-
cionais associadas a danos cerebrais constitui tó-
pico importante e pode ser uma explicação para
as disparidades encontradas nos resultados das
pesquisas sobre a localização das lesões e DPAVC.
Há diferenças no comportamento emocional de
pacientes com lesões cerebrais nos hemisférios es-
querdo e direito32, 33, 66. Por exemplo, respostas
emocionais exageradas a determinadas situações
e estímulos, como estresse episódico, crises de
choro, irritabilidade, são observadas em pacien-
tes com lesão nos hemisférios cerebral esquerdo.
Em contraposição, apatia, ou indiferença, pode
ser sintoma de lesão no hemisfério direito. Esses
sintomas precisam ser identificados e distingui-
dos de depressão enquanto entidade nosológica.
A simples aplicação de escalas de sintomas e ques-
tionários de autopreenchimento não fornece ele-
mentos suficientes para essa diferenciação.

A DPAVC foi definida, para efeito deste traba-
lho, como depressão que ocorre no contexto de
um acidente cerebrovascular com manifestações
clínicas, em contraposição à doença vascular cere-
bral silenciosa na qual fatores como hipertensão,
diabetes, doença coronariana e demência vascular
freqüentemente parecem contribuir para a instala-
ção tardia de uma síndrome depressiva2, 3, 50.

A extensa literatura existente sobre a etiologia
da DPAVC apresenta resultados contraditórios e não-
conclusivos. Isso provavelmente expressa a comple-
xidade de um fenômeno em que ocorrem interação
de múltiplos fatores neuroquímicos,
neuroendócrinos, metabólicos e alterações cogniti-
vas que se seguem a um episódio de AVC. Aspectos
psicossociais tempo de evolução, assim como gravi-
dade dos prejuízos funcionais, também devem par-
ticipar dessa interação. Pode-se, então, afirmar que
a DPAVC reflete um fenômeno mais complexo do
que unicamente a localização anatômica da lesão25.

As duas revisões sistemáticas existentes so-
bre o assunto10, 62 também indicam a impossibi-
lidade de se estabelecer uma relação causal en-
tre localização da lesão e aparecimento de
sintomas depressivos.

Este estudo, por se tratar de uma revisão narrati-
va, não utilizou critérios para inclusão de artigos que
são próprios de uma revisão sistemática, como, por
exemplo, um protocolo de seleção baseado em as-
pectos metodológicos e uma abordagem mais ob-
jetiva da evidência. Entretanto, a despeito dessas li-
mitações metodológicas, os resul- tados encontrados
também apontam para as contradições existentes
na literatura e para a complexidade da questão da
etiopatogenia da DPAVC.

A pesquisa das bases neurológicas das emo-
ções é um tópico intrigante, e a ocorrência de
DPAVC oferece uma oportunidade para o exame
das correlações funcionais e neuroanatômicas que
potencialmente estão implicadas nesse transtor-
no do humor. Por outro lado, uma visão
localizacionista estrita dessa questão pode con-
duzir a reduções simplistas de um fenômeno com-
plexo. Vale lembrar que síndromes depressivas
também podem se manifestar associadas a várias
outras doenças neurológicas com diferentes pa-
drões de comprometimento funcional e
anatômico, como doença de Parkinson, epilep-
sia, esclerose múltipla, doença de Huntington,
doença de Alzheimer, HIV.

Conclusão
O assunto permanece controverso, a despeito

da vasta literatura existente. Entretanto a localiza-
ção da lesão parece não ser o único fator na deter-
minação da DPAVC. Ao lado dos fatores biológicos,
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aspectos psicológicos e sociais também devem ser
levados em conta no desenvolvimento da DPAVC.

Pesquisas futuras que considerem uma causa-
lidade múltipla para a DPAVC, com a utilização
de critérios válidos e instrumentos confiáveis para

o diagnóstico de depressão, bem como um cui-
dadoso planejamento, visando a minimizar as va-
riáveis que podem confundir os resultados, são
fatores necessários para lançar luz sobre os meca-
nismos etiopatogênicos da DPAVC.
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R e s u m o

No período pós-parto, há alto risco de ocorrência de transtornos psiquiátricos, principalmente transtornos de humor, e em
especial em mulheres com história de episódios anteriores. Entre 5% e 20% das mulheres terão depressão nos primeiros seis
meses após o parto, e 1% a 2% terão psicose pós-parto. A vulnerabilidade para início ou recorrência desses transtornos aumenta
a possibilidade de que seja necessário o uso de psicofármacos. A maioria destes é excretada no leite materno, mas há grande
variabilidade na quantidade de droga recebida pelo lactente. Entretanto, com exceção de relatos de caso e algumas séries de
casos, há poucos dados em relação a sua segurança na lactação. Os autores fizeram uma avaliação dos estudos disponíveis e
revisaram o conhecimento atual sobre o uso de psicofármacos na lactação e as conseqüências para o desenvolvimento da
criança. Diretrizes para o manejo da lactação em mães tratadas com essas drogas são apresentadas, ressaltando-se que cada
caso necessita ser avaliado individualmente, através de análise da relação risco/benefício. Por fim, os autores apresentam reco-
mendações específicas para o manejo psicofarmacológico de cada transtorno psiquiátrico em mães que amamentam.

Unitermos
lactação (efeitos de drogas); psicofarmacologia; diretrizes para a prática clínica; transtorno psiquiátrico; tratamento

S u m m a r y
The postpartum period is thought to be a relatively high risk period in terms of experiencing a psychiatric disorder. This is particularly

important for affective episodes, and for women with preexisting psychiatric illness. Between 5% and 20% of all women will experience a
postpartum depression within the first six months, and 1% to 2% will experience a postpartum psychosis. The vulnerability for psychiatric
illness during the period after delivery raises the possibility that psychotropic medications will be administered. Most psychotropic medications
are excreted into breast milk, but there is great variability in the amount of drug received by the infant. Nevertheless, with the exception of
case reports or small case series, there are few data on the safety of psychotropic medications during breastfeeding. The authors made an
evaluation of currently published studies, and reviewed the existing data regarding the use of psychotropic agents in breastfeeding, in special
its impact on infant’s development. They also present guidelines for the use of psychotropic medications during breastfeeding, and emphasize
that each case needs to be considered on an individual basis, with a thoughtful analysis of risks and benefits. Finally, they present
recommendations for management of each specific psychiatric major disorder.

Uniterms
breast-feeding (drug effects); psychopharmacology; practice guidelines; psychiatric illness; treatment
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Introdução mentados apresentam menores taxas de doença
gastrointestinal (enterocolite necrosante), anemia,
síndrome da morte súbita do lactente, otite mé-
dia, infecção urinária, doenças bacterianas
invasivas e reações alérgicas27. A incidência de
transtornos metabólicos também é menor em
lactentes que usam leite materno65.

Do ponto de vista psicológico, o bebê forma
vínculo consistente com a mãe, permitindo uma
adaptação mais rápida ao meio social65, além de
apresentar melhor desenvolvimento neuropsico-
motor, com performances superiores em medi-
das de inteligência aos sete anos25. Para a mãe,
consiste em um método simples, barato, que pro-
tege contra carcinoma de ovário e de mama pré-
menopáusico, prolonga a amenorréia, pois a li-
beração de prolactina promove a produção de
leite e suprime a ovulação, além de aumentar a
auto-estima25.

A maioria das drogas psicotrópicas é excretada
no leite materno, havendo grande variabilidade na
quantidade de droga recebida32. A concentração
no leite materno é proporcional a lipossolubilidade,
baixa ligação a proteínas plasmáticas e pH da dro-
ga13, 76. No entanto a quantidade de droga real-
mente recebida pelo lactente depende de outros
fatores, como tipo de leite, alterações na anatomia
da mama e farmacocinética, citados a seguir. Os
estudos não têm encontrado correlação clara en-
tre as quantidades de droga presentes no leite e no
soro do lactente devido a diferenças na absorção
das drogas14, 32. Relatos experimentais recomendam
que, para uma amamentação segura, a quantida-
de sérica da droga na relação filho/mãe  seja me-
nor que 10%12.

Fatores farmacocinéticos do lactente podem
predispor ao acúmulo da droga no corpo. Nos
primeiros 15 dias de vida de neonatos a termo há
uma baixa capacidade de metabolismo hepático
da droga. Aos dois meses de idade, aumenta para
seis vezes a capacidade do adulto, com declínio
gradual nos três anos seguintes, atingindo os ní-
veis de adultos na puberdade57. A capacidade de
excreção renal também é diminuída, sendo a taxa
de filtração glomerular 40% da do adulto, com
risco de acúmulo de metabólitos tóxicos, princi-
palmente se houver exposição prolongada20. A
barreira hematencefálica também é imatura nes-
sa idade, havendo aumento absoluto e relativo
da concentração de substâncias lipossolúveis no
sistema nervoso central66.

O período pós-parto constitui uma época de
risco de recorrência ou de início de doença
psiquiátrica, principalmente transtornos de hu-
mor63. A aplicação do Research Diagnostic Criteria
(RDC) para sintomas psíquicos revelou que, no
terceiro mês pós-parto, nos Estados Unidos, pelo
menos 80% das mulheres apresentam sintomas
afetivos30. É sabido que entre 5% e 10% das mu-
lheres terão depressão nos primeiros seis meses
de puerpério, e até 2% terão quadros psicóticos25.
Entre as pacientes portadoras de doença bipolar,
40% a 70% sofrerão recorrência no pós-parto,
taxa que é reduzida para 10% com o uso de
estabilizador de humor64.

No Brasil, os dados epidemiológicos revela-
ram, em 1999, um total de 1.510.040 gestantes
em acompanhamento pré-natal regular (com mais
de sete consultas)54. Um estudo sobre a morbidade
psiquiátrica no Brasil1 revelou que a necessidade
potencial de tratamento psiquiátrico (um indica-
dor sensível de uso de psicotrópicos) variou de
20% a 41% em mulheres de três capitais brasilei-
ras. Considerando a alta incidência de sintomas
psiquiátricos no período puerperal e a provável
necessidade de uso de psicofármacos durante esse
período para pacientes que já tenham diagnósti-
co de doença mental, podemos estimar em cerca
de 500 mil o número de nutrizes com necessida-
de do uso de psicofármacos anualmente.

Deve ser feita vigilância estrita de recorrência
de quadros psiquiátricos no período de amamen-
tação, sendo que para pacientes com diagnóstico
prévio em geral é recomendada a manutenção
do psicotrópico76 devido ao risco de recidiva e
conseqüências possíveis para a mãe e o lactente.
Isso é válido principalmente para medicações que
foram administradas na gravidez25. Foi verificado
que lactentes de mães deprimidas apresentaram
evidências de diminuição do funcionamento so-
cial, emocional e cognitivo aos dois meses de ida-
de. Mães com quadros maníacos e psicóticos, sem
tratamento, costumam apresentar incapacidade
de cuidar do lactente, irritabilidade importante e
diminuição do autocontrole, com risco de agres-
são ao bebê25.

No entanto o aleitamento materno possui inú-
meras vantagens. A Academia Americana de Pedia-
tria coloca o leite materno como a melhor e úni-
ca fonte necessária de nutrição para o lactente
nos primeiros seis meses de vida5. Lactentes ama-
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Há, de modo geral, poucos dados a respeito
da segurança do uso de psicotrópicos na lactação,
existindo relatos e pequenas séries de casos. Não
há correlação clara entre o nível sérico da droga
no lactente e na mãe, a concentração no leite e
manifestações clínicas de toxicidade, o que difi-
culta a avaliação32. Com base nisso, o objetivo des-
se trabalho é apresentar as evidências de uso de
psicotrópicos na lactação e sugerir propostas de
manejo.

Foi realizada pesquisa através dos bancos de
dados Medline e Lilacs, nos últimos 40 anos (1962
a 2002), sendo usadas as palavras-chaves
psychopharmacology, psychotropics e o nome de
cada psicofármaco, além de sua classe específica.
Também foram buscadas referências diretamente
de outros artigos de revisão publicados sobre o
assunto.

mãe ou de seus metabólitos ativos, nem detec-
tados efeitos colaterais86.

Em relação à doxepina, foi relatada a presen-
ça do metabólito ativo N-desmetildoxepina, em
níveis elevados, em um lactente com oito sema-
nas de idade. Ele apresentou nível de sedação ex-
cessivo e depressão respiratória, que melhorou 24
horas após a suspensão da droga, o que foi consi-
derado evidência presuntiva de efeito colateral51.
A doxepina não é comercializada em farmácias
no Brasil, estando disponível apenas sob manipu-
lação. Também houve relato de um caso de dosa-
gem alta de níveis séricos de maprotilina em um
lactente, com efeitos sedativos63.

Inibidores seletivos da recaptação
da serotonina

Quanto aos inibidores seletivos da recaptação
da serotonina (ISRS), há relatos de 190 lactentes
expostos à medicação, sendo o maior número en-
tre os psicofármacos. Dos 90 casos em que foi feita
a mensuração de níveis séricos, houve relato de
uma dose elevada (340ng/ml) em um lactente de
seis semanas, sem relação com efeitos colaterais47.
Isso chamou a atenção para o potencial teórico de
acúmulo da droga, uma vez que apresenta meia-
vida longa, de 84 horas para a droga-mãe e 150
horas para o metabólito ativo (norfluoxetina)23.
Nesse estudo, o nível sérico foi colocado em dúvi-
da, pois apresentava-se superior à própria concen-
tração da droga no leite materno (160ng/ml) em
uma criança já com boas condições de metabolis-
mo. Além disso, os resultados não se repetiram em
experimentos de outros autores. Com base na mé-
dia dos níveis obtidos, concluiu-se que, em média,
os lactentes de mães tratadas com fluoxetina rece-
beram de 15 a 20mcg/kg/dia da droga22.

Nessa amostra de 190 lactentes expostos, fo-
ram relatados efeitos colaterais da droga em dez
lactentes, incluindo cólica em três10, além da des-
crição de irritabilidade, diarréia, vômitos e dimi-
nuição do sono31. Além disso, houve um caso
de lactente com crise do tipo convulsiva com três
semanas de vida, episódios de ausência de res-
posta a estímulos com quatro meses e cianose
periférica com cinco meses56. No entanto, ne-
nhum desses eventos foi visto pela equipe mé-
dica, e a avaliação neurológica com um ano de
idade foi normal, além do fato de esse lactente
ter usado, também, carbamazepina e buspirona
até três semanas de vida18.

Uso de psicofármacos
específicos na lactação

Antidepressivos

Antidepressivos tricíclicos

Os antidepressivos tricíclicos, com exceção da
doxepina, não têm sido detectados em doses altas no
soro de lactentes de mães usando essas medicações,
nem têm sido relatados efeitos colaterais significati-
vos. Os níveis séricos encontrados variaram de 1 a
10ng/ml, incluindo amitriptilina (5ng/ml),
nortriptilina (4ng/ml) e clomipramina (10ng/ml)19, 85,

87. Também não foram detectados níveis cumulativos
de metabólitos ativos dessas drogas, respectivamen-
te nortriptilina, 10-hidroxinortriptilina e desipramina86,
em lactentes menores de dez semanas de vida85. Fo-
ram relatados sete casos de lactentes expostos à
imipramina sem efeitos colaterais referidos70, 88. O
maior número de exposições foi relacionado à
nortriptilina, com 18 casos27. Um relato de caso su-
geriu que a clomipramina poderia estar relacionada
com possível supressão da medula óssea em um
lactente, porém esse dado não foi comprovado67.

Dessa maneira, com relação às medicações
já descritas, os dados sugerem que lactentes sa-
dios, acima de dez semanas têm baixo risco de
efeitos adversos relacionados ao tratamento da
mãe com antidepressivos tricíclicos. Essa conclu-
são decorre do fato de que acima dessa idade
não foram detectados níveis séricos da droga-
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Um outro estudo retrospectivo comparando
lactentes expostos ou não à fluoxetina mostrou
que os primeiros tiveram menor ganho de peso
do que os controles, embora sem diferença esta-
tisticamente significativa da média do peso dos
lactentes da mesma idade nos Estados Unidos24.
Em virtude de alguns achados conflitantes, como
os já descritos, alguns autores ressaltam o fato de
as metodologias desses estudos terem sido des-
critas de maneira confusa, de difícil interpreta-
ção23. Também afirmam que o fato de haver um
maior número de lactentes expostos à fluoxetina
do que a outros psicofármacos faz com que seja
maior a freqüência de efeitos colaterais inespecí-
ficos, muitos sem reprodução em outros estu-
dos23. Os autores alertam para a importância de
manter o foco nas alterações clínicas do neonato,
em vez de apenas concentrar-se nos níveis séricos
aferidos27. Dessa forma, os estudos atuais não
permitem dizer que, devido à maior meia-vida
comparada aos outros ISRS, haja evidência de
acúmulo dos metabólitos ativos da fluoxetina14.

A maioria dos relatos dos outros ISRS envolve
paroxetina e sertralina. Quanto a essa última, os
níveis detectados no lactente foram menores que
5ng/ml74. Há relato de nível de 10ng/ml do
metabólito ativo (N-desmetilsertralina), que tem
meia-vida de 66 horas74. Houve um relato de
mioclonia benigna do sono em um lactente com
quatro meses, com resolução espontânea aos seis
meses50. Não houve relato de outros efeitos colate-
rais. Altshuler2 encontrou que a concentração máxi-
ma da droga no leite materno foi entre cinco e nove
horas após a tomada, e as menores foram duas ho-
ras antes e uma hora após, sendo os horários reco-
mendados para minimizar a exposição2. O nível
sérico máximo detectado em lactentes expostos à
paroxetina foi de 20ng/ml, sendo indetectável na
maioria dos casos, além de não haver relato de efei-
tos colaterais em 37 lactentes observados73.

Existem sete relatos de lactentes de mães
usuárias de fluvoxamina e citalopram. Com o
citalopram o nível oscilou entre 2 e 12ng/ml, sem
detecção de metabólitos68. Houve um relato de
dificuldade de sono em um lactente cuja mãe usa-
va 40mg/dia, com melhora após a redução da dose
para 20mg/dia68. Foi estimado que, em média, os
lactentes receberiam em torno de 0,7% a 6% da
dose materna de citalopram. Esta quantidade é se-
melhante para a fluoxetina e superior para os ou-
tros ISRS71. Não há relato de efeitos colaterais em
dois lactentes cujas mães usaram fluvoxamina90.

Outros antidepressivos

Revisando os dados a respeito dos outros
antidepressivos, um estudo não detectou a pre-
sença de bupropiona em uma amostra sérica de
lactente de 14 meses cuja mãe usava 300mg/dia,
embora fosse encontrada no leite materno36. Ilett
et al. avaliaram seis mulheres que usaram entre
225 e 300mg/dia de venlafaxina, tendo verifica-
do que a concentração da droga no leite mater-
no é duas vezes e meia maior do que no soro ma-
terno, concluindo que 6,4% da droga é exposta
ao lactente38. No entanto há relatos de alteração
comportamental em ratos11 e de um lactente de
mãe usuária de mianserina sem descrição de efei-
tos colaterais21. Quanto ao Hypericum
perforatum, foram coletadas quatro amostras em
um lactente de mãe usuária de 300mg, três vezes
ao dia, sendo encontrado o metabólito hyperforin
em doses muito baixas44. Um estudo revelou que
a reboxetina é excretada em ratos29. Não há da-
dos clínicos em relação a outros antidepressivos27.

Estabilizadores do humor

Lítio

O lítio está associado a concentrações muito altas
no soro do lactente, entre um terço e metade do va-
lor materno77. Há relato de dois casos de sopro cardí-
aco congênito, alterações no eletrocardiograma (mu-
danças de onda T), cianose, hipotonia, letargia e
hipotermia em lactentes que também foram expos-
tos no final da gravidez. As alterações melhoraram
após a retirada da droga81. As concentrações encon-
tradas variaram de 24% a 72% em relação ao visto
no soro materno32. Em um dos casos, o lactente man-
teve metade do nível sérico da mãe por dois meses,
tendo desenvolvido sinais clínicos e laboratoriais de
intoxicação (1,2mmol/l), quando apresentou quadro
de infecção respiratória aguda e desidratação, prová-
veis fatores desencadeantes69.

Como há informações limitadas e evidência
de aumento do nível sérico no lactente, a Acade-
mia Americana de Pediatria recomenda cuidado
com o uso do lítio em mães lactentes. Ele é consi-
derado o psicotrópico de maior risco na lactação,
excluindo drogas de abuso3.

Valproato de sódio

O valproato é excretado em quantidades acei-
táveis no leite materno, entre 1% e 10% do que é
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encontrado na mãe, com tendências a diminuição
até o final do primeiro mês26. Houve um relato de
dosagem sérica no lactente de 40% dos valores
maternos26. No entanto há uma descrição de ocor-
rência de anemia e púrpura trombocitopênica em
um lactente de três meses cuja mãe usou a medica-
ção na gravidez e na lactação, com melhora dos sin-
tomas após um mês de suspensão da droga72.

Carbamazepina

Quanto à carbamazepina, há relatos de níveis
do lactente variando entre 6% e 65% dos níveis
maternos, sendo a maioria até 15%30, 84. Houve
dois relatos de hepatotoxicidade transitória, com
resolução em seis meses53, um de crise do tipo
convulsiva59, dois de hiperexcitabilidade e três de
pobre ingesta46. No entanto os estudos foram fei-
tos em mães epilépticas, muitas em uso de
politerapia32. Na época, um relato de tontura,
irritabilidade e choro agudo e anormal foi associ-
ado à interação com anti-histamínico
(clemastina)45. Hoje é considerada uma droga re-
lativamente segura, sendo as alterações possivel-
mente atribuídas a uso em lactentes de idade pre-
coce e interações medicamentosas3.

Outros anticonvulsivantes

Não há relatos de efeitos colaterais em lactentes
de mães usuárias de lamotrigina, mas três estudos
revelaram relação entre concentração no leite e soro
materno de 60%60, sendo o nível sérico no lactente
entre um quarto e metade do valor materno. Como
há apenas cinco relatos em relação à lamotrigina,
ainda não é possível saber se a alta passagem para o
leite, associada ao baixo metabolismo dos recém-
nascidos, poderá ocasionar efeitos clínicos79. Uma
vez que o risco de efeitos colaterais graves, como
rash com evolução para síndrome de Stevens-
Johnson, é maior em crianças epilépticas usuárias
do que em adultos, é recomendada prudência no
uso da medicação26. Não há dados publicados so-
bre gabapentina ou topiramato.

Antipsicóticos

Há 34 relatos de lactentes expostos a antipsi-
cóticos, sendo que 70% são relacionados a clorpro-
mazina e haloperidol. Foi descrito que três lactentes
expostos a ambos apresentaram alterações dos tes-
tes de desenvolvimento com 18 meses de idade,
sendo que um tinha níveis detectáveis de
haloperidol89. Em outro estudo, a quantidade

excretada no leite foi de um terço do nível materno,
com um relato de tontura e letargia com
clorpromazina6. Há, ainda, referência a estudos em
animais que mostraram alterações de comportamen-
to6. Há um relato de lactente exposto à
trifluoperazina sem descrição de efeitos colaterais15.

Quanto aos antipsicóticos atípicos, há relatos
do laboratório fabricante da exposição de fetos e
lactentes a olanzapina, sendo verificados 20 pos-
síveis efeitos adversos, incluindo icterícia, sedação,
cardiomegalia, letargia e pobre sucção, além de
língua protrusa, rash, diarréia e alterações do
sono. Não foi possível encontrar relação causal
com lactação, pois também foram expostos intra-
útero35. Um outro estudo encontrou nível menor
que 2ng/ml em lactente de mãe usuária43. Em re-
lação à clozapina, um relato de caso revelou con-
centração em altas doses no leite materno, sendo
a relação com o nível sérico da mãe de 279% após
uma semana do parto. Isso foi atribuído à alta
lipossolubilidade da medicação. No entanto, não
há relato de dosagem de níveis no lactente nem
de efeitos colaterais9. Há referência ao uso de
risperidona, com exposição do lactente estimada
em 4,3% dos níveis maternos37. Não há dados so-
bre o uso de quetiapina ou ziprasidona.

Hipnóticos e ansiolíticos

O diazepam é excretado no leite em baixas
concentrações e de maneira dose-dependente40.
Um relato mostrou que o oxazepam (um dos
metabólitos ativos) estava presente na urina de
um lactente com oito dias de vida, sendo que a
mãe utilizava 30mg/dia. O lactente desenvolveu
letargia e perda de peso, e o eletroencefalograma
revelou focos de atividade rápida em regiões fron-
tais compatíveis com efeitos da medicação62.
Brandt17 avaliou as concentrações séricas de qua-
tro lactentes cujas mães usavam 10mg/dia, con-
cluindo que eram muito baixas para induzir
sintomatologia17. No entanto supõe-se que, nes-
ses casos, os metabólitos ativos poderiam estar
em concentrações maiores do que as da droga-
mãe, causando os sintomas40.

Wesson83 avaliou que, em um lactente de mãe
usuária de 10mg/dia, os efeitos sedativos ocorriam
quando a amamentação era feita antes de oito ho-
ras após a ingestão do fármaco, sugerindo o aleita-
mento após esse prazo83. Nesse relato, há detecção
de níveis séricos, mesmo em lactentes de um ano
de idade, com evidência de sedação leve, sem alte-
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ração no desenvolvimento neurológico. Isso sugere
que o uso prolongado de benzodiazepínico de meia-
vida longa pode ocasionar acúmulo de metabólitos
ativos, pela menor capacidade de metabolização,
sendo recomendadas doses baixas, de até 10mg/
dia, por prazo de tempo curto e em regime de curta
duração, se necessário16.

Há evidências de detecção de outros benzo-
diazepínicos no leite materno,  a saber, clordia-
zepóxido, clorazepato, lorazepam, midazolam,
nitrazepam e oxazepam, todos em níveis bai-
xos52. Um relato do uso de lorazepam como pré-
medicação para cirurgia de esterilização pós-
parto (3,5mg duas horas antes) revelou níveis
insignificantes no lactente75. Ito et al. (1993) re-
lataram um caso de apatia leve em cinco
lactentes de mães usuárias de alprazolam41, a des-
peito de um outro estudo ter revelado baixas
concentrações no leite materno61. Anderson re-
latou um caso de lactente que desenvolveu qua-
dro de irritabilidade e distúrbio do sono que pi-
orou com a retirada da droga, configurando
síndrome de abstinência7. Fisher referiu um
lactente que apresentou cianose, depressão res-
piratória, hipotonia e letargia, cuja mãe usou
clonazepam no final da gestação e durante a
lactação, compatível com a síndrome do bebê
frouxo, resultante do uso de benzodiazepínico de
alta potência no período periparto34. Os sintomas
melhoraram dez dias após a retirada da droga, e
o desenvolvimento neurológico era normal com
cinco meses de idade. Não há relatos de efeitos
colaterais com lorazepam, zolpidem27,
midazolam, nitrazepam3, buspirona e zopiclona27.

criança, os desejos da mãe e os efeitos da própria
doença na mãe27. Da mesma forma, é importante
questionar a segurança de se expor um lactente a
qualquer droga quando não se tem relatos de pos-
síveis efeitos em longo prazo5. O que se sabe, ape-
nas, é que estamos expondo um cérebro em de-
senvolvimento a uma droga psicotrópica5.
Suspender a lactação é uma opção para diminuir o
risco do bebê. No entanto é importante conside-
rar os benefícios reais do aleitamento materno,
além do fato de que muitas mães irão recusar o
tratamento farmacológico caso não possam ama-
mentar. Nesse caso, muitas acabam necessitando
de internação psiquiátrica de urgência, por piora
clínica, quando, então, é retirada a lactação e inici-
ada a medicação86. Em tais circunstâncias, seria
válido perguntar se a relação risco/benefício não
apontaria para o início anterior da medicação,
quando possivelmente seria evitada recaída e, even-
tualmente, internação psiquiátrica.

A Academia Americana de Pediatria, em recente
revisão3, expôs aspectos a serem analisados antes
da prescrição de drogas na lactação que incluem a
real necessidade de tratamento farmacológico, além
da escolha da droga mais segura. Também considera
que, em casos de possível risco para o lactente, deve
ser realizada a dosagem sérica da droga no bebê,
além da amamentação imediatamente antes do uso
do fármaco, quando a concentração no leite será
menor. Propõe uma classificação em quatro grupos,
incluindo apenas as que possuem estudos com
alguma evidência de uso. Quanto aos psicotrópicos,
ressalta a importância da dosagem dos níveis séricos,
principalmente em drogas de meia-vida longa e
lactentes de idade precoce, que têm menor
metabolismo hepático. Ressalta ainda a obtenção de
consentimento informado, além de afirmar sobre a
total impossibilidade de avaliação de efeitos em
longo prazo.

Baseado em evidências recentes, Bazire11 tam-
bém elaborou uma classificação de risco para dro-
gas na lactação (Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 1).

Tomando por base os dados descritos, os au-
tores apresentam uma proposta de manejo de uso
de psicotrópicos na lactação (Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 2).

Proposta de manejo

As propostas a seguir baseiam-se em estudos
com pequenas séries de casos e relatos de casos
individuais. Portanto trata-se de informações cien-
tíficas limitadas, obrigando-nos a uma posição de
cautela.

Com exceção de drogas de abuso e alcalóides
do ergot, nenhum psicofármaco tem contra-indi-
cação absoluta na lactação28. O uso da medicação
na lactação deve ser baseado em uma análise da
relação risco/benefício e depende do transtorno
mental, dos seus sintomas e dos comportamentos
alterados. Aspectos a serem avaliados incluem os
benefícios do aleitamento materno, o impacto de
um transtorno psiquiátrico não-tratado no desen-
volvimento neuropsicomotor e comportamental da

Considerações gerais
Em relação aos transtornos psiquiátricos,

aqueles que preenchem critérios diagnósticos no
puerpério, como depressão e psicose pós-parto,
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apresentam gravidade tal que geralmente neces-
sitam de tratamento medicamentoso27. Da mes-
ma forma, o raciocínio é válido para pacientes que
apresentam transtorno psiquiátrico e que neces-
sitaram de tratamento medicamentoso na gravi-
dez. Logo, na maioria dos casos, a discussão pas-
sa a ser não o uso da medicação, mas a
conveniência da amamentação. Deve ser lembra-
do que transtorno psiquiátrico grave pode, segun-
do a Organização Mundial da Saúde, ser uma
contra-indicação para a amamentação25.

Em caso de droga já usada na gravidez, deve-
se observar que a exposição será menor na lacta-
ção, devendo-se atentar para a ocorrência de sin-
tomas de abstinência no bebê78.

Tomando-se por base a necessidade do uso da
medicação, a decisão de amamentar deve consi-
derar os benefícios para a mãe e o lactente, os de-
sejos da mãe e o risco da exposição do lactente à
droga. A decisão deve ser individualizada25. Os pais
devem ser esclarecidos a respeito dos possíveis efei-
tos adversos das drogas no lactente, da ausência
de estudos definitivos no assunto e da falta de ava-
liação de efeitos em longo prazo. Os pais devem
fazer uma avaliação pessoal de risco/benefício, e
nunca devem ser totalmente assegurados da au-
sência de efeitos colaterais86. As discussões devem
ser documentadas, e todas as alternativas de trata-
mento, discutidas. É aconselhável a obtenção de
consentimento informado por escrito86.

Quadro 1 – Classificação de risco para uso de drogas na lactação

• Drogas contra-indicadas: drogas de abuso com relato de efeitos colaterais em lactentes, incluindo anfetamina,
cocaína, heroína, maconha e fenciclidina. Estas drogas não foram revisadas neste trabalho

• Drogas que devem ser administradas com cuidado: têm sido associadas a efeitos significativos em lactentes,
como, p. ex., o lítio

• Drogas que podem ser usadas com cuidado e observação atenta do bebê: o efeito em lactentes é desconhecido,
mas pode ser relevante. Entre elas ansiolíticos, como alprazolam, diazepam, lorazepam e midazolam;
antidepressivos, como amitriptilina, bupropiona, clomipramina, doxepina, fluoxetina, fluvoxamina, imipramina,
nortriptilina, paroxetina, sertralina e trazodona; antipsicóticos, como clorpromazina, clozapina, haloperidol e
trifluoperazina; e estabilizadores do humor, como lamotrigina

• Drogas consideradas compatíveis com a lactação: incluem carbamazepina, valproato e zolpidem

Academia Americana de Pediatria, 2001.

Quadro 2 – Classificação de risco para uso de psicotrópicos na lactação

Baixo Moderado Alto risco e drogas
risco risco não-estudadas

Antipsicóticos Haloperidol Amissulprida
Fenotiazina Clozapina

Sulpirida Olanzapina
Quetiapina
Ziprasidona

Estabilizadores de humor Carbamazepina Valproato em Lítio
Valproato em altas doses Gabapentina
baixas doses Lamotrigina

Topiramato
Antidepressivos Mianserina Imao Doxepina

Moclobemida Mirtazapina Maprotilina
Trazodona ISRS Nefazodona

Tricíclicos (maioria) Hypericum perforatum Reboxetina
Venlafaxina

Ansiolíticos e Benzodiazepínicos Benzodiazepínicos Buspirona
hipnóticos  em baixa dose  Zolpidem Zoplicona

Zaleplon

Psychotropic Drug Directory, 2000.
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Antes de iniciar a medicação, devem ser avalia-
das as condições de base do lactente com referência
a padrões de comportamento, sono, alimentação e
vigília. Isso serve de base para se verificar as altera-
ções nas funções fisiológicas e comportamentais86.
A mãe deve ser orientada a monitorizar atentamen-
te essas funções. O pediatra também deve ser orien-
tado sobre os efeitos colaterais das medicações e
interações com outras drogas que também sofram
metabolismo hepático.

 Em relação a lactentes maiores, com maiores
períodos de sono, é conveniente a administração
da medicação logo após a última amamentação
da noite, ou do maior período de sono corres-
pondente78. Em lactentes mais jovens, com
amamentações mais freqüentes, é conveniente a
administração de fórmulas ou de leite previamente
con- gelado no período noturno, pois a privação
de sono materna pode favorecer a descompen-
sação do transtorno psiquiátrico. Também é pru-
dente evitar o aleitamento durante o pico da con-
centração da droga no leite materno, já descrito
para imipramina (1 hora), amitriptilina (1,5 hora),
moclobemida (menos de 3 horas), sertralina (7 a
10 horas), clorpromazina (2 horas), fluvoxamina
(4 horas) e diazepam (menos de 8 horas).

A escolha da medicação deve ser baseada no
estado clínico da paciente e na resposta a trata-
mento anterior. Isso é tanto mais válido quanto
mais grave for o transtorno psiquiátrico da pa-
ciente. No entanto a politerapia deve ser evitada,
pois leva a aumento dos efeitos colaterais86.

Deve-se dar preferência ao uso de medicações
com maior tempo de uso no mercado, nas me-
nores dosagens possíveis e, se possível, as que te-
nham evidência de menor concentração no leite
materno e no soro do lactente. Se a medicação
for administrada em regime, se necessário, prefe-
rir as de ação curta, pois as de longa ação têm
maior risco de acúmulo de metabólitos63. Preferir
drogas que não tenham metabólitos ativos. Me-
dicações por via parenteral devem ser, quando
possível, evitadas, pois apresentam maior
biodisponibilidade, não sofrendo metabolismo
hepático de primeira passagem63.

Como os níveis séricos não têm correlação
estreita com os efeitos das drogas sobre o bebê,
deve-se valorizar a avaliação clínica através de
instrumentos pediátr icos padronizados,
incluindo avaliação freqüente do desenvolvi-
mento neurocomportamental. Atentar para o

fato de que lactentes prematuros ou com hiper-
bilirrubinemia apresentam maior risco de efeitos
colaterais, por maior prejuízo do metabolismo
hepático86. Evitar o aleitamento em lactentes com
evidências de insuficiência renal, hepática, ou
doenças cardíacas ou neurológicas63. Considerar
e obter a dosagem periódica da função hepática
e renal do lactente.

Wisner et al.86 sugerem, para lactentes com
mais de dez semanas, uma dosagem de nível
sérico basal da droga, quando estiver estabelecida
a dosagem. Tal sugestão baseia-se na ausência de
detecção de metabólitos dos psicofármacos em
lactentes acima dessa idade. A presença de níveis
elevados pode sugerir disfunção metabólica, com
risco de efeitos colaterais86. Em lactentes maio-
res, solicitar se houver evidência de sedação, mu-
dança comportamental ou ansiedade importante
por parte dos pais. Nesses casos, pode ser conve-
niente também a medição do nível sérico da mãe
e da concentração no leite3, 25. Na vigência de
qualquer efeito colateral possível, tentar redução
da dose ou considerar suspensão ou mudança da
droga. Lembrar que os efeitos no sistema nervo-
so central não são claros, e que qualquer efeito
pode ser manifestação de neurotoxicidade11.

Recomendações para transtornos
específicos

Transtorno depressivo

Deve ser enfatizado o tratamento precoce da
depressão pós-parto. A vigilância de sinais suges-
tivos deve ser maior em pacientes com fatores de
risco como história pessoal ou familiar de depres-
são, depressão na gravidez, discórdia marital, po-
bre suporte social e eventos de vida negativos na
gravidez. A depressão maior acomete cerca de
10% das puérperas, iniciando em até três meses
após o parto, geralmente no primeiro mês. Apre-
senta, além dos sintomas depressivos, ansiedade
marcada e ruminação sobre a saúde e o bem-es-
tar do filho. Field33 observou que mães que per-
maneceram deprimidas após o sexto mês pós-par-
to apresentaram lactentes que desenvolveram
interações sociais pobres, com retardo de desenvol-
vimento neuropsicomotor33. Considerar a
eletroconvulsoterapia em casos graves ou que ne-
cessitem de melhora rápida27.

Os níveis séricos de antidepressivos tricíclicos,
nos estudos realizados, são geralmente baixos ou
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indetectáveis em lactentes, com ocasional presen-
ça de metabólitos ativos. Podem, então, ser indi-
cados, com exceção da doxepina, que apresentou
um relato de lactente com depressão respiratória42,
e, possivelmente, da maprotilina, por ter meia-vida
longa e presença em quantidades altas no leite
materno29. Supõe-se que a imipramina, a amitrip-
tilina e a nortriptilina sejam os mais seguros, pelo
maior número de casos relatados78.

Entre os ISRS os dados são mais limitados, mas
a sertralina e a paroxetina podem ser considera-
dos drogas com ausência de efeitos colaterais nos
lactentes observados. Deve-se observar o pico de
concentração de sertralina no leite materno, en-
tre sete e onze horas após a tomada,  evitando-se
o aleitamento nesse período. Como a fluoxetina
apresentou relatos de possíveis efeitos colaterais,
e por ter uma meia-vida maior, com potencial
acúmulo de metabólitos, deve ser reservada para
pacientes que faziam uso anterior ao parto, ou se
houver preferência por esse agente. A fluvoxamina
e o citalopram não devem ser colocados como
primeira escolha, pelos poucos dados disponíveis.
Além disso, há relato de que a difusão de
citalopram para o leite materno é semelhante à
da fluoxetina e superior à dos outros ISRS71.

Em relação a outros antidepressivos, há con-
tra-indicação inicial ao uso de amineptina, que
pode inibir a produção de prolactina, pelo efeito
agonista dopaminérgico, e, possivelmente, da
bupropiona11. O uso de inibidor irreversível da
monoamina oxidase é, a princípio, contra-indi-
cado pela complexidade do seu uso (maior risco
de interações medicamentosas, restrições alimen-
tares) e ausência de estudos, o mesmo não ocor-
rendo com inibidores reversíveis (moclobemida),
que têm evidência de baixa difusão no leite ma-
terno. Quanto à venlafaxina, foram evidenciadas
quantidades do metabólito (O-desmetilvenla-
faxina) no soro de lactentes de mães usuárias, o
que, combinado a estudos animais que indicaram
alguns efeitos inespecíficos no desenvolvimento
e no peso, não a colocam como primeira esco-
lha11. Não há experiência e relatos com
nefazodona, mirtazapina e tianeptina. A trazodona
tem evidência de ser segura na lactação78.

Transtorno bipolar

O uso de estabilizadores de humor é indicado
na lactação pelo alto risco de recaída da doença
afetiva no período pós-parto imediato82. O lítio
tem eficácia comprovada em diminuir a recaída

de transtorno bipolar no puerpério8. Chaudron
recomenda que a escolha da droga deve ser ba-
seada no estado clínico da paciente e na evidên-
cia de resposta anterior, procurando-se usar a
menor dose efetiva25.

Quanto ao lítio, há relatos de disfunção tireoi-
diana, hipotonia e alterações eletrocardiográficas,
entre outras58. Sendo excretado por via renal, a
depuração é menor em lactentes até cinco meses
de idade, e como há evidências de concentrações
séricas altas no lactente, não é a primeira esco-
lha, devendo ser considerado em pacientes já
usuárias, ou mães com lactentes acima de cinco
meses. Linden et al.48 recomendam fortemente a
monitoração de sinais de intoxicação, como hipo-
tonia, hiporreflexia, hepatomegalia, letargia e
cianose48, além da vigilância do estado de
hidratação49, alterações eletrolíticas e função
tireoidiana25. Moretti et al. sugerem a realização
periódica de litemia da mãe e do lactente55, pro-
curando manter o nível sérico materno inferior a
0,8mmol/l11. Isso deve ser enfatizado principal-
mente em lactentes expostos ao lítio por mais de
três meses, ou após qualquer aumento da dose
materna49. Em casos de doença aguda ou desi-
dratação no lactente, suspender a amamentação
e usar fórmulas suplementares32.

A carbamazepina e o ácido valpróico são apro-
vados pela Academia Americana de Pediatria para
uso na lactação3. O valproato é o estabilizador do
humor menos relacionado à exposição a lactentes,
de acordo com níveis séricos medidos32. No en-
tanto apresenta relato de um caso de anemia e
púrpura trombocitopênica em lactente. Baseados
na descrição de aumento do risco de hepatoto-
xicidade fatal em crianças menores de dois anos
que usaram valproato80, Burt et al. recomendam
monitorização periódica da função hepática,
hemograma e dosagem de plaquetas23.

Quanto à carbamazepina, há relatos de
hepatotoxicidade transitória, crise do tipo
convulsiva, hiperexcitabilidade, irritabilidade e
pobre ingesta32. Tais observações foram prejudi-
cadas pela ocorrência de politerapia nesses casos.
Com base nisso, Iqbal et al.39 recomendam dosa-
gem periódica da concentração da droga-mãe e
do metabólito 10, 11-epóxido na mãe e no
lactente. É prudente também a realização de fun-
ção hepática, bilirrubina e leucograma de rotina
nos lactentes27. Chaudron25  também recomenda
observação rigorosa de qualquer alteração clíni-
ca em nível de sistema nervoso central25.
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Quanto aos anticonvulsivantes novos, usados
como estabilizadores de humor, não há dados so-
bre o uso da gabapentina e do topiramato. A
lamotrigina foi associada a intensa passagem no
leite materno em um caso, sem efeitos clínicos79.
No entanto, como os dados são esparsos e a in-
fância é associada a aumento de risco de rash gra-
ve com a medicação, incluindo síndrome de
Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica,
não é indicada como primeira escolha26.

Transtornos psicóticos

A psicose pós-parto acomete de 1% a 2% das
puérperas, iniciando geralmente nas primeiras
semanas após o parto. Constituem fatores de risco
história pessoal ou familiar de transtorno bipolar,
psicose pós-parto anterior, primeira gestação e
estressores psicossociais na gravidez. É
considerada uma variante da doença bipolar,
sendo caracterizada por intensa labilidade do
humor e sintomas psicóticos, como quadro
paranóide e alucinações auditivas. Apresenta risco
de suicídio e infanticídio, necessitando de
tratamento imediato e internação hospitalar.

Pacientes com quadros psicóticos de outra
etiologia, quando em fase aguda, podem estar
com disfunção tal que a amamentação deve ser
contra-indicada27. Logo, constitui uma das ocasi-
ões em que o tratamento farmacológico passa a
ser primordial.

Em relação aos antipsicóticos típicos, há
relatos de sonolência e tontura no lactente,
dependentes da dose, com uso de clorproma-
zina, haloperidol e zuclopentixol11. Em virtude
disso, podem ser recomendadas doses menores,
até 200mg de c lorpromazina,  10mg de
haloperidol e 20mg de trifluoperazina78. A sulpi-
rida em doses baixas (100mg/dia) pode ser
especialmente recomendada em virtude de seu
efeito promotor da lactação e da ausência de
efeitos colaterais em lactentes nos casos rela-
tados, mesmo em doses mais altas11. Como a
combinação de antipsicóticos foi relacionada a
retardo de desenvolvimento em lactentes, a
monoterapia deve ser enfatizada.

Quanto aos antipsicóticos atípicos, não há es-
tudos suficientes que permitam a recomendação
do uso de risperidona, olanzapina, quetiapina ou
ziprasidona32. A clozapina foi associada a altas con-

centrações no leite materno pela alta lipos-
solubilidade e, como tem risco de efeitos colate-
rais graves, como agranulocitose, não é recomen-
dada39.

Transtornos de ansiedade

Os quadros de ansiedade no pós-parto podem
melhorar com tentativas de intervenção não-far-
macológica, incluindo terapia cognitivo-compor-
tamental, técnicas de relaxamento e redução do
estresse ambiental27. Em pacientes com quadros
mais graves, que necessitaram de tratamento
profilático na gravidez (transtorno de pânico, trans-
torno obsessivo-compulsivo), tricíclicos e ISRS cons-
tituem-se boas opções de manejo farmacológico.

O uso de benzodiazepínicos é mais seguro
quando em doses baixas (até o equivalente a
10mg de diazepam) e por períodos curtos. Quan-
do apropriado, indica-se, se necessário, uma me-
dicação de ação curta, como o oxazepam4. A uti-
lização de medicações de meia-vida longa tem
sido associada com letargia e sonolência16.

Em uma revisão recente, Iqbal et al.40 reafirmou
o risco de efeitos colaterais com preparações de ação
longa, como dificuldade de sucção e perda de peso
no lactente. Tais efeitos já foram observados com o
diazepam, mas como há evidências de excreção de
todos os benzodiazepínicos no leite, é prudente ob-
servação rigorosa de lactentes de mães usuárias de
clordiazepóxido e clonazepam. O lorazepam não foi
associado a efeitos colaterais, e o alprazolam esteve
associado a síndrome de abstinência em lactentes,
sendo recomendado evitá-lo.

Quanto a outros fármacos, o zolpidem parece
ser seguro, sendo considerado compatível pela Aca-
demia Americana de Pediatria3. A buspirona deve
ser evitada pela evidência de ser excretada em ratos
e não ter sido avaliada em humanos. Como há rela-
to de excreção de metade dos níveis maternos no
leite, a zopiclona também deve ser evitada. Não há
dados quanto ao uso de zaleplon11.

Sumário das recomendações

A seguir, no QuadrQuadrQuadrQuadrQuadro 3o 3o 3o 3o 3, o sumário das reco-
mendações para cada transtorno, com o objetivo
de servir de consulta rápida para o manejo de ca-
sos de transtorno psiquiátrico em mães que ama-
mentam.
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Quadro 3 – Resumo das recomendações para o manejo de transtornos psiquiátricos na lactação

TTTTTranstorranstorranstorranstorranstorno deprno deprno deprno deprno depressivoessivoessivoessivoessivo
1. Fazer o diagnóstico precoce da depressão pós-parto
2. Preferir o uso de antidepressivos tricíclicos, como imipramina, amitriptilina e nortriptilina

3. Como opção, considerar os ISRS, principalmente a sertralina e a paroxetina
4. Também há algumas evidências de segurança da moclobemida e da trazodona
5. Considerar o uso de eletroconvulsoterapia (ECT) em casos graves, que necessitem de melhora rápida

TTTTTranstorranstorranstorranstorranstorno bipolarno bipolarno bipolarno bipolarno bipolar

1. O critério inicial de escolha do estabilizador do humor deve valorizar a verificação de resposta anterior
2. Preferir o ácido valpróico e, como segunda opção, a carbamazepina
3. O lítio deve ser considerado apenas em mães já usuárias e em lactentes acima de 5 meses de idade.

Monitorar sinais de intoxicação no lactente e fazer dosagem periódica da litemia no bebê e na mãe, mantendo-a
em valores até 0,8nmol/l. Se houver qualquer intercorrência clínica no lactente, interromper a medicação

4. Para os anticonvulsivantes novos não há dados sobre a sua segurança na lactação

TTTTTranstorranstorranstorranstorranstornos psicóticosnos psicóticosnos psicóticosnos psicóticosnos psicóticos
1. Fazer o diagnóstico precoce da psicose pós-parto. Nesse caso, considerar a internação psiquiátrica de urgência

para a mãe, com separação do bebê, principalmente quando houver risco de infanticídio
2. Em qualquer outro caso de psicose com sintomas positivos significativos, a amamentação é contra-indicada
3. A maioria dos antipsicóticos típicos apresenta evidências de alterações leves, sendo recomendadas doses

menores, equivalentes a 200mg de clorpromazina
4. Preferir a sulpirida. Como segunda opção, haloperidol, trifluoperazina e clorpromazina
5. Os antipsicóticos atípicos não são recomendados na lactação por falta de evidências seguras

TTTTTranstorranstorranstorranstorranstornos de ansiedadenos de ansiedadenos de ansiedadenos de ansiedadenos de ansiedade

1. Como geralmente são quadros mais benignos, considerar o manejo não-farmacológico como único tratamento
(psicoterapia), com exceção de quadros mais graves, como o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) com
sintomas significativos

2. Preferir o uso de antidepressivos usados no tratamento de ansiedade, como tricíclicos e ISRS
3. Os benzodiazepínicos devem ser usados por períodos curtos e com doses menores, equivalentes a 10mg de

diazepam. Preferir agentes de ação mais curta, como oxazepam e lorazepam
4. O zolpidem também pode ser indicado como medicação adjunta ou hipnótico
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R e s u m o

A presença de bulimia nervosa (BN) está associada a aumento do risco de interrupção de gravidez, tanto para o feto quanto
para a gestante, durante a gravidez. Relata-se o caso de uma paciente portadora de BN que durante a gestação evoluiu com
aumento na freqüência dos episódios de compulsão alimentar. A paciente apresentou outras complicações comuns relacionadas
com a associação de gravidez e transtornos alimentares: aborto espontâneo e depressão. Os autores discutem a importância da
terapia multidisciplinar com cuidados intensivos, durante a gestação, em pacientes portadoras de transtornos alimentares.

Unitermos
bulimia nervosa; gravidez; abortamento; transtornos alimentares

S u m m a r y

The diagnosis of bulimia nervosa (BN) is frequently associated with an increased risk for fetus and woman during pregnancy. We report
a case of a patient with BN that during pregnancy showed an increase in the frequency of bulimic episodes. The patient has also presented
other common complications related to the association of pregnancy and eating disorders: spontaneous abortion and depression. The
authors discuss the role of the multidisciplinary team in the intensive care of patients with eating disorders during pregnancy.

Uniterms
bulimia nervosa; pregnancy; abortion; eating disorders

Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares (Gota), Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia e Instituto de Psiquiatria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Iede/Ipub/UFRJ).

Complicações da bulimia nervosa
durante a gestação: relato de caso

Bulimia nervosa complications during pregnancy: case report
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Introdução induzidos, uso indevido de laxativos e diuréticos).
Na BN, a auto-avaliação encontra-se indevida-
mente influenciada pela forma e pelo peso cor-
porais. O transtorno ocorre predominantemente
em mulheres jovens, com o início dos sintomas
surgindo freqüentemente entre 16 e 19 anos4. A
prevalência da BN em mulheres grávidas não é

A bulimia nervosa (BN) é um transtorno ali-
mentar caracterizado pela ingestão de grande
quantidade de alimentos seguida de comporta-
mentos compensatórios inadequados com o fim
de prevenir o ganho de peso (p. ex.: vômitos auto-
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Complicações da bulimia nervosa durante a gestação Leal et al.

conhecida, mas constitui tema de interesse na prá-
tica clínica devido às potenciais implicações para
mãe e feto15, 3. A presença da BN está associada a
aumento do risco tanto para o feto como para a
gestante durante a gravidez.

Os transtornos alimentares (TA) – anorexia
nervosa, BN e transtornos alimentares sem outra
especificação – estão associados a alterações
nutricionais, metabólicas, endócrinas, psicológi-
cas e a sintomas psiquiátricos, como depressão,
impulsividade e sintomas obsessivo-compulsivos.
Todos esses sintomas exercem efeito negativo so-
bre o desenvolvimento fetal3, 16. Entre as compli-
cações relacionadas com a associação entre gra-
videz e TAs podemos citar: aborto espontâneo,
ganho de peso inadequado (excessivo ou reduzi-
do), hiperêmese gravídica, complicações obsté-
tricas e depressão pós-parto14.

A gestação parece interferir também na fre-
qüência dos episódios de compulsão alimentar.
Alguns autores relataram melhora nos episódios
de compulsão alimentar durante a gestação e pi-
ora no período pós-parto1, 11, 14. A recaída pode
apresentar-se com retorno à freqüência de episó-
dios do período pré-gravidez. Outros autores, en-
tretanto, demonstraram um aumento na freqüên-
cia dos episódios bulímicos associados à gestação2,

17. Além disso, a depressão pós-parto também pa-
rece estar relacionada com o aumento na freqüên-
cia de episódios de compulsão alimentar14.

O objetivo deste relato é apresentar o caso de
uma paciente com BN que engravidou durante o
curso do tratamento para transtorno alimentar e
manifestou algumas das complicações relatadas
acima.

sódios, induzia vômitos, usava laxativos ou prati-
cava exercícios físicos intensos. Os ECAs pioravam
no período pré-menstrual, quando julgava ficar
mais agressiva e impulsiva no trabalho e com os
familiares. O quadro clínico evoluiu com sinto-
mas depressivos e prejuízo do seu desempenho
ocupacional e social.

A paciente estava em acompanhamento com
terapia cognitivo-comportamental (TCC) há apro-
ximadamente 18 meses, porém com resposta
insatisfatória. Negava abuso de drogas, entretan-
to, por um período de três meses, ingeriu peque-
na quantidade de álcool diariamente. Relatava um
aborto provocado durante sua segunda gestação.
Informava ainda duas tentativas de suicídio em
sua história familiar, uma por parte materna e ou-
tra por parte paterna.

Relato

A paciente A., 31 anos, sexo feminino, bran-
ca, solteira, ensino médio completo, foi encami-
nhada ao Grupo de Obesidade e Transtornos Ali-
mentares (Gota) do Instituto Estadual de Diabetes
e Endocrinologia/Instituto de Psiquiatria da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (Iede/Ipub/
UFRJ) no ano de 2000, queixando-se de episódi-
os de compulsão alimentar (ECA). Esses episódios
tiveram início aos 15 anos de idade. A paciente
relatava a ingestão de grandes quantidades de co-
mida (p. ex.: um pudim inteiro) em um curto es-
paço de tempo acompanhada da sensação de
perda de controle. Quando apresentava esses epi-

Hipótese diagnóstica: bulimia
nervosa CID-10 (F50.2)

Evolução

Após a primeira consulta, diante da confirma-
ção da BN, a TCC foi mantida e iniciou-se a fluo-
xetina na dosagem de 20mg/dia. A paciente apre-
sentou resposta satisfatória no primeiro mês de
tratamento, reduzindo os ECAs e controlando seu
peso, porém, inicialmente, não tolerou doses mais
altas de fluoxetina. Persistia, contudo, realizando
exercícios físicos intensos, ingerindo aproximada-
mente dois litros de água diariamente e abusan-
do de laxantes, mas sem vômitos auto-induzidos.

Ao interromper a medicação por três meses, a
paciente tornou a ter os episódios de compulsão/
purgação diários alternados com dietas restritivas.
Foi necessário reintroduzir e aumentar a fluoxetina,
chegando-se dessa vez a 40mg/dia. O quadro es-
tabilizou-se por um mês, com um ECA por sema-
na, porém sem mecanismos compensatórios. Logo
a seguir, a paciente interrompeu a medicação e
apresentou piora dos sintomas. Novamente, a
medicação foi reintroduzida. Ao final de quatro
meses em uso de 20mg/dia de fluoxetina, referia
estar mais ansiosa em decorrência de um processo
de separação conjugal. Nessa época, apresentava
um ECA por semana, sendo necessário intensificar
a TCC. Após seis meses ausente do serviço e em
acompanhamento psicoterápico sem
farmacoterapia associada (em abril), apresentava
quatro ECAs por semana sem indução de vômitos,
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porém com abuso de laxantes e diuréticos. Houve
também uma tentativa de suicídio. Foi então inicia-
da a associação de fluoxetina (20mg/dia) e
clonazepam (1mg/dia), com boa resposta (redu-
ção dos ECAs e dos mecanismos compensatórios)
durante dois meses.

Em julho de 2002, a paciente passou a quei-
xar-se de sintomas obsessivos-compulsivos diários,
como pensamentos de que iria bater de carro, ar-
rumar as roupas por cores no armário e incomo-
dar-se com qualquer risco no chão, além de apre-
sentar um aumento na freqüência de ECAs.
Posteriormente foi confirmado o início da gravi-
dez nesse período.

No curso da gestação, teve rápida melhora dos
ECAs no segundo mês (agosto), após o aumento
da medicação para 50mg/dia de fluoxetina e
1mg/dia de clonazepam e flurazepam, se necessá-
rio. Em setembro, ao retornar à consulta, informou
estar já no terceiro mês de gestação, quando foi
suspensa a medicação e a paciente orientada a in-
tensificar a TCC, principalmente devido ao relato
de agravamento dos ECAs em outra gravidez. A
suspensão da medicação, entretanto, esteve rela-
cionada a uma grande piora do quadro. Com qua-
se quatro meses de gestação, aborto espontâneo
foi confirmado por ultra-sonografia. Nesse perío-
do, a paciente ainda apresentava um quadro ali-
mentar grave (sete ECAs com purgação por sema-
na). Durante a gestação a paciente ganhou seis

quilos. No período pós-aborto, evoluiu com hu-
mor ansioso e deprimido. Confirmada a depressão
pós-abortamento, foi reintroduzida a fluoxetina
(50mg/dia), com rápida resposta. As alterações nos
episódios de compulsão alimentar podem ser vis-
tas na FiguraFiguraFiguraFiguraFigura.

Figura – Número de episódios de compulsão alimentar/purgação por semana durante o período de acompanhamento da
paciente (Flx = fluoxetina; Clon = clonazepam; Flu = flurazepam; TCC = terapia cognitivo-comportamental

Discussão

O curso clínico dos TAs pode apresentar algu-
mas alterações durante a gravidez. Diversos estu-
dos têm demonstrado melhora importante dos
ECAs durante a gestação1, 11, 14, 15, embora as ra-
zões para esse fenômeno ainda não tenham sido
totalmente esclarecidas. Morgan et al.14 demons-
traram queda da freqüência dos ECAs, vômitos,
uso de laxantes, álcool e pílulas de emagrecimento
em mulheres durante toda a gravidez. Essas alte-
rações parecem estar associadas à diminuição do
volume gástrico em conseqüência do aumento
uterino e a um alívio do senso de responsabilida-
de com a imagem corporal9, 14. Blais et al.1 e Morril
e Nickols-Richardson15 sugerem que a preocupa-
ção materna com a saúde e o desenvolvimento
fetal também pode ter um impacto positivo so-
bre os sintomas bulímicos. Por outro lado, Conrad
et al.2, discutindo o caso de uma paciente com
piora dos sintomas bulímicos em sua terceira ges-
tação, consideraram fatores psicológicos, como
gravidez indesejável, ganho de peso e conflitos
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com o parceiro, fatores precipitantes para a piora
do quadro. Além disso, mulheres que desejam su-
primir as alterações na forma e no peso corporais
durante a gravidez também estão em risco para
aumento dos ECAs15.

Durante a revisão do caso clínico, percebe-se
piora dos ECAs durante o primeiro mês da gesta-
ção, mesmo com o uso da medicação prescrita.
Tal piora ocorreu mesmo sem a paciente saber
que estava grávida. Esse fato sugere que as alte-
rações fisiológicas que ocorrem nas fases iniciais
da gestação poderiam ter um impacto sobre o
curso clínico da BN, independente de fatores psi-
cológicos. As mudanças hormonais, mais especi-
ficamente, parecem interferir nos centros da
saciedade e amplificar os sinais do apetite no
hipotálamo, contribuindo para a piora dos sinto-
mas bulímicos17. Além disso, a história desde a
adolescência e o relato prévio de agravamento
dos sintomas em outra gravidez sugerem um qua-
dro mais grave da BN e, possivelmente, uma mai-
or tendência à piora clínica em situações inespe-
radas. Embora intolerante à dose de 60mg de
fluoxetina (dose recomendada para a BN), a pa-
ciente obteve boa resposta, mesmo utilizando
entre 20 e 50mg/dia. A melhora parcial no se-
gundo mês ocorreu possivelmente devido ao au-
mento da dose da medicação. O posterior aumen-
to da freqüência dos ECAs no final do primeiro
trimestre, após a suspensão da fluoxetina, sugere
que o uso de medicamentos pode ter sido um
dos responsáveis pela melhora do quadro.

Os TAs estão associados a conseqüências po-
tencialmente negativas durante a gravidez, sobre-
tudo com complicações maternas, destacando-se
abortos espontâneos, ganho de peso inadequado
(excessivo ou reduzido) e hiperêmese gravídica14, 15.
As mudanças hormonais fisiológicas que ocorrem
durante a gravidez podem acarretar náuseas e vô-
mitos, principalmente pela manhã, e devem ser
sempre diferenciadas da purgação auto-induzida
e da hiperêmese gravídica15. O aumento na inci-
dência de abortamento ainda permanece
inexplicável, porém parece associar-se ao compro-
metimento nutricional relacionado à BN15. Mitchell
et al.11 encontraram um risco duas vezes maior de
abortamento em pacientes bulímicas quando em
comparação com um grupo-controle. O ganho de
peso impróprio está diretamente relacionado a ECA,
mecanismos compensatórios e grau de insatisfa-
ção com a forma e o peso corporais2. O aumento
no número de ECAs na gestação, conforme apre-

sentado pela paciente, pareceu correlacionar-se di-
retamente com o ganho de peso, principalmente
na ausência de comportamento purgativo.

As gestantes com BN sintomática estão mais pro-
pensas a evoluir para cesariana ou partos complica-
dos6. Conti et al.3 investigaram a associação entre
gestantes com TA e fetos com baixo peso, reportan-
do que 32% dessas mulheres apresentaram recém-
natos (RN) com baixo peso, em comparação com
9% de mulheres com RN prematuros e 5% das sele-
cionadas para o grupo-controle. As alterações no
comportamento bulímico durante a gestação po-
dem levar a repercussões no feto, principalmente
em pacientes sem resposta satisfatória ao tratamen-
to e com controle excessivo do peso7.

Alguns parâmetros comportamentais estão
associados com o risco de recorrência dos episó-
dios bulímicos no período pós-natal: maior fre-
qüência dos ECAs na concepção, baixo índice de
massa corporal (IMC) na concepção, história pré-
via de anorexia nervosa, diabetes gestacional e
ingestão de bebidas alcoólicas7, 14. A incidência
de depressão pós-parto também se encontra au-
mentada em pacientes bulímicas. Morgan et al.14

demonstraram que 30% das mulheres com TA
tiveram depressão pós-parto confirmada, em
comparação com 3%-12% da população geral.
Acredita-se que essas mulheres sofram mais
estresse que mulheres saudáveis, como ansieda-
de e distorção da imagem corporal6. O episódio
depressivo apresentado pela paciente após o
abortamento também poderia estar relacionado
às bruscas alterações hormonais associadas a esse
evento, tal como acontece na depressão pós-par-
to. Uma intervenção precoce com o objetivo de
prevenir essa alteração deve focalizar principal-
mente as mulheres sintomáticas na concepção e
na gravidez não-planejada.

Do ponto de vista endocrinológico, diversas
alterações hormonais estão presentes nas pacien-
tes com BN. Já foi demonstrado que mulheres
bulímicas sem tratamento apresentam níveis sig-
nificativamente menores de prolactina 17-β
estradiol e aumento da concentração de cortisol,
diidroepiandrosterona (DHEA), sulfato de diidroe-
piandrosterona (DHEA-S), testosterona (TT) e
3α,5α-tetraidroprogesterona5, 12, 13, 18 (3α,5α-THP).
A diminuição dos hormônios femininos é conse-
qüência da desregulagem do eixo hipotálamo-
hipófise-gônada, principalmente uma redução da
secreção hipofisária do hormônio luteinizante18

(LH). Níveis elevados de DHEA, DHEA-S, TT e

Complicações da bulimia nervosa durante a gestação Leal et al.
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cortisol demonstram uma hiperativação do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), semelhante à
ocorrida em condições de estresse, como a de-
pressão 8, 12. O aumento de 3α,5α-THP está rela-
cionado à diminuição da ansiedade e atenua a
resposta da hipófise ao estresse5, 10, 12. Esse
hormônio representa um fenômeno adaptativo
que ocorre para antagonizar os efeitos potencial-
mente deletérios da hiperatividade do eixo HPA.
A diminuição do estradiol na segunda fase do ci-
clo menstrual em mulheres já hipoestrogenizadas

pode justificar piora da irritabilidade, ansiedade e
aumento dos ECAs no período pré-menstrual,
conforme apresentado pela paciente.

Este caso ilustra a necessidade de acompanha-
mento periódico multidisciplinar associado com o
obstétrico em casos de pacientes com gravidez e
TA. Essas pacientes necessitam de cuidado intensi-
vo, além de intervenção precoce para evitar as com-
plicações inerentes aos TAs. A ocorrência de gravi-
dez em pacientes com BN redobra a necessidade
da supervisão dos profissionais de saúde.
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R e s u m o

Em um estudo descritivo historiográfico, são apresentados alguns exemplos dos modelos de classificações psiquiátricas no
Brasil a partir da absorção dos padrões europeus da época e, evolutivamente, chegando-se aos arcabouços classificatórios
brasileiros. Na seção introdutória, traça-se um paralelo entre fatos históricos e sociais da Europa e do Brasil, a partir do descobri-
mento desse. Isso é feito com a finalidade de relacionar os tempos históricos abordados com a evolução das concepções
classificatórias da doença mental na sociedade em diferentes épocas. Na seqüência são descritas, efetivamente, as importações
dos conceitos classificatórios psiquiátricos europeus e as tentativas classificatórias dos alienistas brasileiros no século 19 e início
do 20. A discussão estende-se às seqüências desse processo no decorrer do século 20. O primeiro esboço classificatório dá-se
com o dr. Domingos José Cunha, médico da Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei, em Minas Gerais, no ano de 1817.
Nesse quadro classificatório, encontra-se um misto de diagnósticos reproduzidos a partir de autores europeus e associados a
jargões populares como pouco siso e doido furioso. A primeira síntese classificatória brasileira ocorre, efetivamente, na these de
Antônio Luiz da Silva Peixoto, em 1837. Nesse momento observa-se a adaptação da classificação de Esquirol com a incorporação
das lypemanias no grupo das monomanias. A primeira classificação psiquiátrica de autor brasileiro acontece em 1876, com Nuno
de Andrade, um alienista mentalista. Dessa categorização, a partir das influências de Heinroth e Guislain, depreende-se uma
tendência ideológica ao mentalismo, em oposição ao crescente organicismo da época. Em conclusão, a despeito da prevalente
e majoritária importação de padrões classificatórios psiquiátricos internacionais, desde os primórdios do alienismo no Brasil,
sempre existiu uma inclinação para classificar as doenças mentais de acordo com certas particularidades brasileiras.

Unitermos
história; psiquiatria; psiquiatria brasileira; classificação

S u m m a r y

In descriptive and historical study, some examples of the models of psychiatric classifications in Brazil are presented, starting from the
absorption of the European standards of the time and, evolutively, until to arrive it the Brazilian classification sketches. In the initial section,
a parallel is drew between historical and social facts, of Europe and Brazil, since the discovery of the last one. This is done in order to relate
the historical times approached with the evolution of the classification conceptions of the mental diseases by the societies, at different times.
In the sequence, they are described, effectively, the importations of the classification psychiatric concepts of Europe and attempts of Brazilian
alienists in 19 century and beginning of 20 century. The discussion is extended to the sequences of this process, in the course of 20 century.
The first classification sketch is done by dr. Domingos José Cunha, practitioner of the Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei, in
Minas Gerais, in the year of 1817. In this classification list is a miscellany of diagnosis, which are reproduced from European authors, which
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associated at popular jargons as little judgment and furious crazy. Effectively, the first Brazilian classification synthesis occurs in thesis of
Antonio Luiz da Silva Peixoto, in 1837, when the adaptation of the classification of Esquirol is observed, with the incorporation of the
lypemanias in the group of the monomanias. The first psychiatric classification of Brazilian author happens in 1876, with Nuno de Andrade,
a alienist with mental orientation. In this classification, from the influences of Heinroth and Guislain, an ideological trend to the mental
orientation is inferred, in opposition to the increasing of the organic orientation in that time. In conclusion, in despite of the majority and
prevalent importation of international psychiatric classification standards, since the primordial of alienism in Brazil, an inclination always
existed to classify the mental diseases in accordance with certain Brazilian particularities.

Uniterms
history; psychiatry; Brazilian psychiatry; classification

Introdução: importância,
objetivos e métodos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

existência do país. A pesquisa médica propria-
mente dita dar-se-ia em publicações esporádicas,
destacando-se o Trattado Unico das Bexigas e
Sarampos (1683), em língua portuguesa, do mé-
dico clínico com atuação no Recife Simão Pinhei-
ro Morão. Além desse trabalho, deve-se destacar
o De Medicina Brasiliensi (1637), de Willem Pies,
médico holandês que serviu junto com o conde
Maurício de Nassau, em Pernambuco, no perío-
do da invasão holandesa. O livro de Pies já refle-
tia a tendência européia de classificar as doenças
da mesma maneira que as ciências naturais clas-
sificavam as espécies na botânica e na zoologia,
com muitas descrições pormenorizadas até che-
gar ao nível das espécies e subespécies.

Machado et al.23 ressaltam a nítida preocupa-
ção do governo português com a estruturação ju-
rídico-administrativa das questões de saúde em
terras coloniais brasileiras desde o descobrimen-
to. Sobrepunha-se a necessidade do controle po-
lítico às questões da medicina social, que iriam
ocupar o debate médico somente no século 19.
Dessa forma, essa atividade era influenciada pela
tutela do Estado.

Pessotti34 relata que o pensamento médico,
nos séculos 15 e 16, era fundamentalmente
galenista, ou seja, baseado na teoria dos pneumas
(emanações espirituais que percorreriam o cor-
po). Esse pensamento era sustentado por base fi-
losófica advinda de Platão e Aristóteles,
estruturadores do psiquismo humano em siste-
ma de almas. Esse núcleo de influências na medi-
cina se estenderia até o século 19.

Apesar de o pensamento médico ter dificulda-
des em romper com a visão espiritual da loucura

Estudar a evolução da psiquiatria é garantir o
embasamento das novas conquistas em um en-
cadeamento lógico do conhecimento. No tocan-
te às classificações psiquiátricas, a historiografia
revela muito mais do que simples variações na
nomenclatura, tendências filosóficas, culturais e
científicas.

Objetiva-se descrever, evolutivamente, o pro-
cesso de importação das classificações psiquiátri-
cas internacionais no Brasil e as classificações psi-
quiátricas desenvolvidas e propostas por autores
brasileiros.

Busca-se, através de pesquisa historiográfica em
fontes primárias e secundárias, descrever o proces-
so evolutivo das classificações psiquiátricas no Bra-
sil. A atenção é prioritariamente voltada para os tra-
balhos originais (theses e memórias), feitos, no século
19, por médicos brasileiros (alguns alienistas) e que
versam sobre o tema da loucura.

Evolução das classificações psiquiátricas no Brasil Oliveira et al.

Classificações psiquiátricas antes
do século 19

Para Holanda et al.14, a medicina colonial bra-
sileira, no decorrer dos três primeiros séculos (a
partir do descobrimento), teve, essencialmente,
um cunho empírico de notória influência
jesuítica. Esses padres possuíam um conhecimen-
to médico superior ao da maioria dos profissio-
nais da medicina que migraram para o Brasil
nessa época. A produção médica e científica ini-
cia-se com o levantamento nosográfico, através
das cartas dos jesuítas, no primeiro século de
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ou desrazão e não poder apresentar, ainda, respos-
tas convincentes, cada vez mais verifica-se uma
contraposição à visão demonista nas questões de
doença e, mesmo, de loucura. Neste sentido, e
contribuindo para importante desenvolvimento
conceitual, surge a classificação psiquiátrica de Felix
Plater, em 1625, médico criador do conceito de
alienação mental, que estabelecia a divisão das
doenças em critérios filosóficos e psicológicos com
quatro classes de distúrbios: mentis imbecilittas
(enfraquecida); mentis consternatio (abolida);
mentis defatigatio (estafada); e mentis alienatio
(alienada). Também no sentido da afirmação mé-
dica frente à religiosa, surge a classificação de
Zacchias, em 1651, que fundamentava a sua or-
denação com a precípua preocupação jurídica em
determinar graus de imputabilidade e responsabi-
lidade criminais. Ela admitia três tipos de lesão às
faculdades da mente: fatuitas (enfraquecimento);
delirium (depravação) e insania (perda das facul-
dades mentais) (ibid).

Se na Europa as classificações psiquiátricas do
século 17 refletiam o nítido desejo de demarca-
ção de espaço no atendimento das demandas
sociais, no Brasil as referências médicas psiquiá-
tricas resumiram-se ao trabalho de Morão, em
1683, que revelava embasamentos galenistas acer-
ca da doença mental, explicando-os por meio dos
pneumas. Portanto não expressava qualquer pre-
ocupação com a inserção de fatores etiológicos,
psíquicos ou sociais. Ressalte-se a tentativa de
Morão em distinguir as nosogenias segundo cri-
térios climáticos, quando afirmava, por exemplo,
ser a mania produto dos humores coléricos adus-
tos, típicos das regiões quentes do Brasil23. Assim,
o trabalho de Morão é identificado como primei-
ra referência (ainda que muito breve) a aspectos
autóctones da doença mental.

Para Pessotti34, o século 18 evidencia o come-
ço de grande confusão no tocante às classificações
das doenças mentais, que viria a marcar o mundo
médico europeu ocidental até o início do século
20. Toda essa complexidade deveu-se sobretudo à
necessidade de adequação teórica ao processo de
apropriação do território da loucura pelo saber mé-
dico a partir do Renascimento (ibid). A panacéia
de classificações que sobreviriam demonstra a cor-
rida atabalhoada por uma hegemonia na imposi-
ção do saber médico sobre o saber religioso.

Das classificações do século 18 destaca-se a de
1763, de Boissier de Sauvages, a qual arregimenta

critérios naturalistas, como os de Lineu, naturalista
sueco que elaborou classificações botânicas e zoo-
lógicas, com incursões também na nosografia das
doenças mentais, no mesmo ano13.

Bertolote e Sartorius6 consideram que a classi-
ficação sistemática e científica das doenças men-
tais teve seu marco inicial com as classificações de
François de Lacroix (Sauvages) e Lineu Sauvages, a
partir das influências naturalistas desse último. Eles
dividiram as vesânias (loucuras) em quatro ordens:
primeira ordem (erros do espírito/alucinações: ver-
tigem, miragem, lapso, inquietação, hipocondria
e sonambulismo); segunda ordem (morosidades/
desejos/aversões depravadas/bizarrias: apetite de-
pravado, fome canina, sede excessiva, antipatia,
nostalgia, terror pânico, satiríase, furor uterino,
tarentismo e hidrofobia); terceira ordem (devanei-
os de julgamento/delírios: congestão cerebral, de-
mência, melancolia, demonomania e mania); e
quarta ordem (vesânias anômalas/loucuras anor-
mais: amnésia e insônia). Lineu ordenou o seu
genera morborum em relação às doenças mentais
em: ideais (delírio, congestão, demência, mania e
demonomania); imaginativas (inquietação, visões,
vertigem, terror, pânico, hipocondria e sonambu-
lismo), e patéticas (gosto depravado, bulimia,
polidipsia, satiríase, erotomania, nostalgia,
tarantismo, raiva, hidrofobia, cacosmia, antipatia
e ansiedade)6, 13.

A tentativa de esquematização naturalista (jar-
dim das espécies) das doenças mentais em ordens,
gêneros e espécies por diversos autores, ao longo
desse século, dava-se paralelamente ao desenvol-
vimento do conjunto médico/doente, que repre-
sentava o elemento novo nas relações do mundo
da loucura13. Caetano8 postula em relação ao sécu-
lo 18: “Nesse século, a ‘loucura’ foi incorporada
à medicina, sendo que as tradicionais categorias
médicas de diagnóstico, curso, evolução e prog-
nóstico foram transferidas para o campo das
doenças mentais”.

No Brasil, ao longo do século 18, a atuação
médica evoluiu conjuntamente com as ações de
saúde desenvolvidas por religiosos. Holanda et
al.14 comentam que os médicos, cuja formação e
orientação eram essencialmente luso-espanholas,
só haviam conseguido ascender socialmente a
partir de meados do século 17. Os profissionais
de então tinham grandes dificuldades de associa-
ção. Alguns se integraram em sociedades literári-
as na Bahia e no Rio de Janeiro.
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Nava28 postula que cabem ao médico e natura-
lista mineiro, Francisco de Mello Franco (formado
pela Universidade de Coimbra), as primeiras publi-
cações acerca da medicina mental feitas por um bra-
sileiro. Franco, um liberal adepto a filosofia iluminista
francesa e, portanto, contrário ao ambiente clerical
e reacionário, dominante na época em Portugal, foi
condenado pelo tribunal da Santa Inquisição de Lis-
boa. Esteve preso de 1776 até 1781 em Rilhafolhes,
retornando à Coimbra, onde se formou em 1786.
Permaneceu em Portugal, voltando ao Brasil em
1817. Ele publicou, em 1794, o livro A Medicina
Theologica, ou Suplica Humilde Feita a Todos os Se-
nhores Confessores sobre o Modo de Proceder com
seus Penitentes na Emenda dos Peccados, Principal-
mente da Lascivia, Colera e Bebedice. Também viria
a ser impresso em Lisboa, em 1814, o livro Elemen-
tos de Hygiene, ou Dictames Theoreticos e Praticos
para Conservar a Saude e Prolongar a Vida.

Hallucinations Sensorielles et la Nouvelle Doctrine
des Maladies Mentales) e de Broussais (Sur
l’Épilepsie) nos quatro volumes editados. A ausên-
cia de artigos originalmente brasileiros ou de ou-
tras nacionalidades indica claramente que as pri-
meiras informações sobre distúrbios mentais em
território brasileiro vieram da França16.

O primeiro trabalho original no Brasil, referenciando
doenças mentais, foi escrito pelo dr. José Martins da Cruz
Jobim (diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro): “Il traitait de la folie loquace, causée par une
pneumonie chronique avec tubercules pulmonaires.
C’était une psychose maniforme symptomatique”. Po-
rém a these, em 1837, de Antônio Luiz da Silva Peixoto33

é considerada o marco zero de estudos sistematizados
nessa área, ainda mais quando se enfatiza que ela foi
escrita um ano antes da publicação da obra Des Maladies
Mentales (1838), de Esquirol (autor já referido por Pei-
xoto como eixo teórico). A concretização da lei francesa
de proteção e assistência aos alienados e, paralelamente,
a luta da Sociedade Médica do Rio de Janeiro, materiali-
zada no discurso de Sigaud, em 1835, em defesa do
asilo viriam a estimular outras produções científicas nes-
ta direção16.

As teses e dissertações de conclusão do curso
médico foram, durante todo o século 19, produ-
ções escritas relevantes, arquivadas nas respectivas
faculdades. Apesar de Machado et al.23 atribuírem
um valor reduzido a tais documentos, pois seriam
simples compilações de autores franceses, deve-se
ressaltar sua importância de documentação
historiográfica para a medicina do país. Elas repre-
sentam um material significativo para a reconstru-
ção do saber médico no Brasil Imperial. As outras
fontes, como artigos científicos, livros e registros mé-
dico-hospitalares, são também importantes, porém
menos numerosas na área da medicina mental e,
em muitos casos, de difíceis localização e acesso.

No século 19, nas duas únicas faculdades de
medicina do Império, em Salvador e no Rio de Ja-
neiro, o jovem formado era obrigado a redigir uma
tese ou dissertação de doutoramento. Nas páginas
iniciais, o formato exigia a apresentação e os agra-
decimentos (geralmente aos pais, padrinhos e, even-
tualmente, professores), com toda a eloqüência que
o romantismo fomentava. Esses jovens médicos, qua-
se todos oriundos da elite branca do Império, provi-
nham de famílias de proprietários rurais ou da
incipiente e recém-formada burguesia urbana (bu-
rocratas do Estado, profissionais liberais, etc.). As-
sim, tais teses constituíam expressões de certa ab-
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Classificações psiquiátricas
no Brasil do século 19:
dos primeiros registros
classificatórios à primeira
classificação brasileira
da alienação mental

Em sua tese, Medeiros24 recupera escritos rela-
tivos à Santa Casa de Misericórdia de São João del-
Rei, em 1817, em que o médico de então, dr. Do-
mingos José Cunha, descrevia diagnósticos
referentes às doenças mentais. São eles: alienação
mental; muito pouco siso; abuso de cachaça; be-
bedeira; doido furioso; desordenado do juízo; vida
debochada; melancolia histérica, hipocondríaca e
delirante; epilepsia conseqüente à embriaguez;
monomania; alienado por grande queda de cabe-
ça; e idiotismo completo. Nessa miscelânea classifi-
catória depreendem-se, além do notório predomí-
nio do senso comum, influências das classificações
de Sauvages, Pinel e já, surpreendentemente, de
Esquirol, um ano apenas após a publicação da clas-
sificação deste na Europa. Com as monomanias, a
classificação de Esquirol ganhava espaço no meio
médico internacional e brasileiro.

Na segunda década do século 19, entre 1826
e 1827, no Brasil, o médico José Francisco Xavier
Sigaud organiza a publicação Annales de Médicine,
Chirurgie et Pharmacie. Nessa revista científica, são
encontradas traduções de artigos de Bayle (Sur les
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sorção do saber europeu por uma jovem intelectua-
lidade emergente.

A primeira these sobre alienação mental feita
no Brasil é apresentada, em 1837, por Antônio
Luiz Peixoto33, para a obtenção do título doutor
em medicina perante a Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro. Revela-se nela o interesse pelo tema
já na primeira turma de formandos. No trabalho,
cujo título foi Consideraçoes Geraes sobre a
Alienaçao Mental, o autor afirma: “A loucura tem
sido classificada em differentes especies: todavia,
a divisão hoje geralmente adoptada he em ma-
nia, monomania, demencia e idiotismo”. O es-
quema classificatório de Esquirol passou por um
filtro interpretativo através da inclusão da
lypemania no grupo das monomanias. Adotou-
se, na prática, o que o alienista francês já deixava
antever na descrição dos semelhantes quadros
clínicos desses itens classificatórios. Nesses, o nú-
cleo psicopatológico das várias espécies de
monomanias (tais como a hysterica, a erotomania
e a hypochondríaca) era o mesmo da lypemania,
ou seja, o delírio parcial relativo a poucos obje-
tos. Para Esquirol, a manutenção da lypemania
como um gênero autônomo atendia à referência
teórica de Pinel e à estratégia de ruptura parcial
com a melancholia, um ícone da loucura desde os
tempos de Hipócrates. Mais adiante, ver-se-ia a
profusa criação de novas espécies de
monomanias, sobretudo com o advento da me-
dicina legal, o que geraria um crescente descrédi-
to, no meio científico, da classificação de Esquirol.

Geraldo Leão17, no Rio de Janeiro, em 1842,
com a these intitulada As Analogias entre o Ho-
mem São e o Alienado e, em Particular, sobre a
Monomania, analisa os gêneros das classificações
de Pinel e Esquirol, acentuando, de modo especial,
os estados intermediários e seu difícil diagnóstico.
O perfil da individualização dos casos, em contra-
posição à generalização pineliana, refletia a trilha
aberta, tendenciosamente, na classificação de
Esquirol ao conceituar as monomanias, que mere-
cem nesta dissertação atenção particularizada.

Leão17 institui, primariamente, a necessidade
do conhecimento tanto da psicologia quanto da
psicopatologia humana por meio de suas funções
psíquicas, dividindo-as a partir da philosophia nos
grupos das faculdades intellectuaes e das facul-
dades affectivas. Ele estabelece como faculdades
intellectuaes presididas pela intell igencia:
attenção; percepção; sensação ou faculdade in-

tuitiva; memória; a comparação de que resulta o
juizo; o raciocínio; e a imaginação. As faculdades
affectivas presididas pela vontade são classifica-
das em: desejo, preferência e liberdade.

Joaquim Manoel de Macedo22 (autor do clás-
sico da literatura brasileira A Moreninha) discor-
reu sobre a nostalgia,     em sua these médica, em
1844, no Rio de Janeiro. O trabalho, apresentado
como Variedade da Lypemania, adjetiva de forma
romanceada os gêneros classificatórios de
Esquirol. O autor analisa a evolução
psicopatológica da melancolia, desde Hipócrates
com os humores biliares, e constitui Esquirol como
o grande reformador tanto da terminologia quan-
to da definição deste quadro, agora chamado de
lypemania: moléstia cerebral caracterisada por
delirio parcial, chronico, sem febre, entretido por
uma paixão triste debilitante ou oppressiva.
Macedo22 ressalta a divisão da nostalgia em três
períodos, segundo o Barão de Larrey: pyrexia,
colapso e asthenia (esta última, item classificatório
introduzido por Heinroth). Também relaciona
como causas predisponentes da nostalgia: climas
de regioes cobertas de frio gello; estações de ou-
tono e inverno; ventos; idade da puberdade; tem-
peramento melancólico, conforme Zimmerman
e outros; sexo feminino; profissão de músico; e
causas phisicas pathologicas. Em relação à sede
da doença, afirma: “O positivismo triumpha: a
anathomia pathologica foi e é a lanterna mági-
ca”. Concluindo, faz suas assertivas: “No estado
actual da sciencia não se pode determinar positi-
vamente a sede da nostalgia. Da anatomia
pathologica se deve esperar a resolução de tal
problema. Provavelmente a séde da nostalgia é
no cérebro”. A tentativa teórica de sistematiza-
ção da anatomia cerebral de Gall é posta em rele-
vância, apesar das críticas em relação à aparente
facilidade em se poder determinar a sede das vá-
rias formas de monomania. São também citados
Frederico Hoffman e Hermann Boerhaave, para
quem a melancolia seria o primeiro grau da ma-
nia, e Ettmuller, que concebe o delírio como con-
seqüência da melancolia. As referências crescen-
tes aos autores de língua germânica coincidiam
com a difusão embrionária das idéias positivistas
de Comte e anteviam a virada para o lado da psi-
quiatria organicista alemã.

Datam desta década, no Rio de Janeiro, os pri-
meiros registros públicos (estatística mortuária) a
incluir a alienação mental como causa de morte21.
Inserida sempre em um grupamento neuropsi-
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quiátrico, ao lado de doenças cerebrais como fe-
bre; amollecimento; appoplexia; commoção; con-
gestão; e derramamento, além de outras do
apparelho de enervação, tais como convulsões;
delirium tremens; epilepsia; encephalite; meningi-
te; meningo-encephalite; paralysia; hysteria; suicí-
dio; marasmo; e não-classificadas. A alienação
mental era inclusa com a rubrica classificação
scientifica – molestias cuja sede é duvidosa.

Em consonância com a nova atmosfera cien-
tificista, moralista e evolucionista (portanto, positi-
vista) nos meios acadêmicos, surgem na Bahia, em
1857, as theses de Pedro Araújo3, Herança, e Cid
Cardozo9, pomposamente intitulada Influencia da
Civilisação sobre o Desenvolvimento das Affecções
Nervosas. Na tese de Araújo3, encontra-se o reflexo
europeu: o divisor de águas entre a medicina
sintomatológica e a medicina etiológica. Assim, fi-
cava estabelecido que a hereditariedade era a ânco-
ra necessária à explicação causal lógica no
enquadramento classificatório das doenças. Desde
o Traité de l’Hérédité Naturelle, de Prosper Lucas,
em 1847– passando pela afirmação de Moreau de
Tours, da preponderância da influência hereditária
sobre as alienações mentais, com De la prédisposition
héreditaire aux affections cérébrales, de 185139, até
o Traité des Dégénérescences physiques,
intellectuelles et Morales, de Morel, de 1857–, iden-
tifica-se que o alienismo acompanhava o ritmo do
meio médico cientificista e positivista da época.

A partir desse ponto, a importação e a absor-
ção dos modelos classificatórios do alienismo pas-
saram a ser, preferencialmente, de escolas orga-
nicistas. Essas não eram necessariamente germâ-
nicas, sobretudo porque a maior referência do
organicismo da segunda metade do século 19 é
Morel, autor radicado na França. Mas é na Ale-
manha e nos países de língua germânica que o
organicismo e a sua necessária base nosográfica
desenvolvem-se sob um melhor processo sistemá-
tico. Com isso ganham muitos mais adeptos do
que o organicismo francês.

A these de Francisco Albuquerque1, de 1858,
A monomania, reflete a falência do modelo clas-
sificatório de Esquirol, perdido em sua própria ten-
tativa intrínseca de permitir adaptações, contro-
les menos rígidos, às individualidades clínicas.
A distorção na criação interminável de novas es-
pécies de monomanias (o primeiro grande grupo
classificatório do século 19) banalizou a tentativa
de Esquirol de permitir a emersão das individuali-

dades patológicas. Ou seja, não existiriam dois
monomaníacos absolutamente iguais.

A introdução da nova ordem classificatória das
doenças mentais, fundamentada na etiologia, ga-
nha respaldo com a aceitação das heranças como
fatores causais. Não haveria, portanto, contesta-
ção suficiente à etiopatogenia hereditária, a qual
os mentalistas haviam conseguido desconstruir até
então. Os argumentos organicistas eram emba-
sados tão-somente na anatomia patológica, pela
dessemelhança dos exames de necropsia nos ti-
pos semelhantes das alienações mentais. O retor-
no ao rigor classificatório, sempre perceptível em
movimentos de sístole e diástole, e antes obser-
vado nas minuciosas classificações naturalistas, se
materializava exemplarmente na teoria da degene-
rescência, de Morel.

Quanto à similitude temporal nas discussões
acerca da alienação mental entre Brasil e Europa
no transcurso do século 19, mais especificamen-
te na França e Alemanha, pode-se afirmar que este
debate nem sempre foi revestido de um caráter
meramente reprodutivo, ainda mais com o apa-
recimento das sociedades médicas brasileiras. Es-
sas instituições, de natureza liberal e com o estí-
mulo ideológico dos ideais republicanos,
invariavelmente fizeram com que grande parte da
classe médica almejasse trilhar um caminho pró-
prio em toda a esfera social e, por conseguinte,
na prática do saber médico.

O alienismo brasileiro do século 19, apesar de
ter utilizado um maior número de referências teóri-
cas francesas, buscou também autores de outros
países, como Alemanha, Itália e Inglaterra. Assim,
ficava evidenciado o caráter cultural eclético e
pluralista dominante em toda a população brasilei-
ra. Comprovou-se tal questão até mesmo na utiliza-
ção política do alienismo, conforme se observou no
início do período republicano, com a tentativa de
incorporação positivista aos seus princípios no sen-
tido da garantia dos controles sociais. Também não
se encontrou registro de radicalização absoluta no
debate mentalismo vs. organicismo, que percorreu
toda a extensão do século 19.

A publicação simultânea das memorias de Nuno
de Andrade2 (mentalista) e de Affonso Pinheiro36

(organicista), pelos Annaes Brazilienses de Medici-
na, em 1879, retrata bem a forma eclética de como
ocorreu o debate classificatório no Brasil. Nuno de
Andrade2 esboça um esquema classificatório (Figu-Figu-Figu-Figu-Figu-
ra 1ra 1ra 1ra 1ra 1) em que associa as idéias de um romântico
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germânico (Heinroth) à nomenclatura, frenopatia,
advinda de Guislain. Este último era o referencial
maior de Griesinger, considerado o pai do
organicismo alienista alemão no século 19. Por sua
vez, Affonso Pinheiro36, com o pressuposto da exis-
tência da alma, discorda do materialismo radical de
seu maior referencial teórico, Maudsley, que postu-
lava a exclusividade dos fatores orgânicos na
etiologia das desordens mentais.

Figura 1 – Classificação de Nuno de Andrade (1876)

Classificação das alienações mentaesClassificação das alienações mentaesClassificação das alienações mentaesClassificação das alienações mentaesClassificação das alienações mentaes
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Fonte: Nuno de Andrade2.
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No início do regime republicano, o país passava
por dificuldades dentro do próprio governo. As opo-
sições eram duramente enfrentadas, fossem elas de
monarquistas ou de republicanos insatisfeitos com
os rumos da proclamação. O sistema político-go-
vernamental necessitava afirmar-se perante o julga-
mento público40. Começaram, então, a surgir mani-
festações críticas, técnicas ou leigas, na cobrança por
respostas minimamente satisfatórias (isto após um
período de latência desde a fundação do Asilo Pedro
II). Lembremos aqui do clássico conto de Machado
de Assis, O Alienista, crítica sutil e definitiva às con-
tradições práticas e conceituais do alienismo. As res-
postas exigidas pela sociedade prendiam-se às ga-
rantias de segurança individual e pública e à
efetividade dos tratamentos. O avanço da ciência
do alienismo revelava riscos à integridade física ou
psíquica de qualquer cidadão comum.

O aumento na freqüência das ações médicas em
relação ao domínio territorial do alienismo é coinci-
dente com o esforço de imposição política dos pri-
meiros tempos do novo regime. Era necessário não
mais estudar as moléstias mentais de um indivíduo,
mas sim o indivíduo mentalmente doente e suas
implicações no meio social. Nesse contexto surge
na Bahia, em 1890, um artigo científico intitulado
Os mestiços brasileiros, no qual Nina Rodrigues pos-
tula a necessidade do estudo das raças concernentes
à população brasileira. Segundo ela, abordar aspec-
tos de uma etnologia patológica (específica para
cada tipo antropológico brasileiro), tanto no âmbi-
to da fisiopatologia quanto da psicopatologia, é
ponto fundamental. Para isso ela estabelece uma
classificação racial com seis grupos: brancos, negros,
mulatos, mamelucos (ou caboclos), cafuzos e par-
dos29. O zeitgeist era o de se tentar estabelecer pa-
drões científicos nacionais, atendendo à demanda
republicana, em contraposição à adoção (sem mai-
ores filtros) de padrões europeus, bem mais ao gos-
to da exilada monarquia brasileira.

É exemplar a these de Sousa Junior43, de 1898,
perante a Faculdade de Medicina e Pharmacia do
Rio de Janeiro, denominada Dos Nevropathas e De-
generados. Claudio Justiniano de Souza Junior sim-
boliza a confusão classificatória dentro do alienismo
ao final do século 19. Com a ampla divulgação da
teoria da degenerescência, criou-se uma grande
banalização classificatória (classe dos degenerados),
assim como havia sido observado na invencionice
desenfreada das monomanias. Um outro exemplo
prende-se à utilização indistinta, sem nenhum crité-
rio plausível, do termo nevrose na identificação tan-
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Recepção das sistematizações
classificatórias psiquiátricas
germânicas no Brasil

Nos trabalhos brasileiros sobre alienações
mentais, a partir da proclamação da República,
nota-se que o fiel da balança classificatória pende
marcadamente para o lado organicista, também
porque essa tendência busca aliar-se à medicina
legal. Nesse período aparecem muitas citações a
Lombroso, referência maior da medicina legal no
final desse século.

Nesse contexto, surge efetivamente o que se
poderia chamar da primeira escola brasileira do
alienismo, representada pela figura do prof.
Teixeira Brandão e seus mais notáveis discípulos,
Marcio Nery e, posteriormente, Henrique Roxo.
Teixeira Brandão, médico e político atuante, cria
a sua própria classificação psiquiátrica, como era
comum às escolas que precisavam afirmar-se ci-
entificamente. Para tanto, uma classificação psi-
quiátrica servia de bandeira, ou seja, um marco a
ser fincado. A classificação de T. Brandão (FiguraFiguraFiguraFiguraFigura
22222) e, posteriormente, a de Marcio Nery (FiguraFiguraFiguraFiguraFigura
33333) utilizam como modelo a classificação alemã
de Kraft-Ebing. Nas palavras de Juliano Moreira26,
este é o maior sucesso classificatório do século
19. Porém importantes adaptações são efetivadas,
refletindo, mais uma vez, a concreta busca de
identidade do alienismo brasileiro.
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Figura 2 – Classificação de Teixeira Brandão (1880)
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PSYCHICAS

1ª) Paranóia (delírio primário, polymorpho, sem base affectiva)

2ª) Loucura coexistindo ou substituindo as manifestações somaticas das grandes nevroses: epilepsia, hysteria, chorên

3ª) Idéas fixas (paranóias abortadas)

4ª) Loucura hereditária, loucura impulsiva, moral, com consciencia

5ª) Idiotia e imbecilidade

to de degenerações como de nevropathias. Oscar
Wilde é citado como possuído da nevrose do escân-
dalo, uma doença da vaidade que também atingiria
os criminosos, os litteratos e as mulheres galantes.

Hospício Nacional de Alienados, em 1903, no Rio
de Janeiro, Juliano Moreira viria a corresponder-
se, por cartas, com Emil Kraepelin entre abril de
1905 e março do ano seguinte. Ele articulou a
visita do professor alemão ao Brasil, o que de fato
não ocorreu. Juliano Moreira transformaria o Hos-
pício Nacional em um efetivo centro difusor psi-
quiátrico de assistência, ensino e pesquisa, tendo
como base a sua vertente prioritária de voltar-se
para a assistência clínica. Ao identificar-se com
a obra kraepeliniana e, por conseguinte, ser o

Fonte: Lima20

Evolução das classificações psiquiátricas no Brasil Oliveira et al.

Hegemonia da clínica
classificatória kraepeliniana
no Brasil

Após ter tomado posse (convidado pelo go-
verno Rodrigues Alves) no cargo de diretor do
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Figura 3 – Classificação de Marcio Nery (189?)
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alienista brasileiro pioneiro na divulgação e no
comentário da nova classificação das doenças
mentais de Kraepelin, Juliano Moreira estava afir-
mando a sua postura de ir além da teoria, con-
centrando as pesquisas sobre o doente12.

Portocarrero38 descreve a classificação de
Kraepelin e a forte adesão de Juliano Moreira a esse
modelo como uma nosologia, ou seja, mais que uma
nosografia. Ela representaria um estudo
classificatório, organizado em sua própria apresen-
tação, contendo elementos situacionais de individua-
lização, como questões de sexualidade, civilização,
hereditariedade, educação, personalidade e raciais.

Oda e Dalgalarrondo30 ressaltam que Juliano
Moreira não questiona a teoria da degeneres-
cência, mas apenas os seus fatores causais,
embasados na questão racial. Na luta contra as
degenerações nervosas e mentais, os inimigos
seriam o alcoolismo, a sífilis, as verminoses e as
condições sanitárias e educacionais adversas.
Nesta questão da etiologia racial das doenças
mentais, Venancio e Carvalhal45 complementam
o trabalho de 1906, de Juliano Moreira e Afra-
nio Peixoto, apresentado por Moreira no 15º
Congresso Internacional de Medicina em Lisboa
Les maladies mentales dans les climats tropicaux,
onde são descritas as diferenças demográficas
quanto à forma das doenças mentais. Nesse tra-
balho, há a nítida tentativa de provar, com esta-
tísticas, que, quanto aos conteúdos, as doenças
mentais seriam semelhantes nos diferentes paí-

ses. Em climas quentes, não haveria nenhuma
forma que fosse estranha à neuropsiquiatria de
outros climas. Tais formas passavam a ser expres-
sas em categorias tidas como universais.

Em 1907, Juliano Moreira, juntamente com
outros médicos, funda a Sociedade Brasileira de
Neurologia, Psychiatria e Medicina Legal. No ano
seguinte, em reunião, o neurologista e neuropsi-
quiatra, dr. Antonio Austregésilo propõe a forma-
ção de uma comissão (drs. Eiras, Afranio Peixoto,
Austregesilo, Roxo e Juliano Moreira) com a fina-
lidade de apresentar um projecto de classificação
de doenças mentaes, que serviria de base para as
estatísticas dos manicomios nacionaes. A referida
classificação (QuadroQuadroQuadroQuadroQuadro) foi apresentada à socie-
dade em junho de 1910, conforme relata Juliano
Moreira, nove anos depois, no artigo Classifica-
ções em Medicina Mental.

Paralelamente à consolidação da psiquiatria
como prática assistencial e teórica, lentamente a psi-
canálise, com as primeiras noções de psicoterapia,
começava a aparecer em trabalhos teóricos no Bra-
sil. Assim como na psiquiatria, os autores médicos
brasileiros que se voltavam para o estudo da psica-
nálise também lançavam mão de esquemas
classificatórios com o intuito didático de se fazerem
compreender, buscando sínteses heurísticas.

Mokrejs25 relata que, em 1915, Genserico
Aragão de Souza Pinto publicou o livro Da Psica-
nálise (A Sexualidade das Neuroses). Este traba-
lho, sugerido por Antonio Austregesilo, surge ini-

Quadro – Classificação da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psychiatria e Medicina Legal (1910)

1) Psicoses infecciosas

2) Psicoses autóxicas

3) Psicoses heterotóxicas (alcoolismo, morfinomania, cocaino-mania, etc.)

4) Demência precoce (esquizofrenia)

5) Delírio sistematizado alucinatório-crônico. Parafrenias

6) Paranóia

7) Psicose maníaco-depressiva (psicose periódica). Formas: maníaca predominante, depressiva predominante, mista

8) Psicose de involução

9) Psicose por lesões cerebrais e demências terminais (arteriosclerose, sífilis, etc.)

10) Paralisia geral

11) Psicoses epilépticas

12) Psicoses ditas nevrósicas (histeria, neurastenia, psicastenia, nervosismo e coréia)

13) Outras psicopatias constitucionais (estados atípicos de degeneração)

14) Imbecilidade e idiotia

Evolução das classificações psiquiátricas no Brasil Oliveira et al.
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cialmente sob a forma de these, apresentada à
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1914.
Genserico Pinto explicita que os resultados das
pesquisas de Freud sobre a sexualidade aponta-
ram-lhe diferentes orientações para a classifica-
ção das neuroses. A partir dos fatores etiológicos,
hereditários ou do meio, segundo Charcot e
Freud, Pinto organiza um quadro particular
classificatório  das formas de neuroses (Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4).

Para Jorge15, as divergências quanto ao rumo
asilar da generalização classificatória que a psiquia-
tria brasileira e, de resto, em todo o mundo tomava
seriam fundadas em Freud e Meyer: “Em princípios
deste século, as teorias psicanalíticas de Freud (em
Viena) e psicobiológicas de Adolf Meyer (professor
em Chicago e depois em Baltimore, na Johns Hopkins
University) vieram a ressaltar a singularidade dos
indivíduos, muitas vezes prescindindo da
categorização dos transtornos mentais”.

suposta proteção do Estado, e a segunda voltava-
se para uma atuação restrita à clínica particular,
pouco afeita a estatísticas e menos ávida de diag-
nósticos. Nesse clima de discórdia, o próprio pro-
cesso classificatório psiquiátrico entraria em crise
com a cisão entre a psiquiatria oficial, com base
no Rio de Janeiro, e a psiquiatria dissidente,
estabelecida em São Paulo.

O grupo paulista, entrincheirado no Hospital do
Juqueri, apresentava, com acirradas críticas às clas-
sificações oficiais, proposições classificatórias alter-
nativas. Entre elas temos as de Edgard Pinto Cesar11,
de 1933: Classificação Psiquiátrica: Moléstias Orgâ-
nicas/Funcionais e o Anteprojeto de Classificação
Psiquiátrica do Centro de Estudos Franco da Rocha
– Hospital do Juquery, sob a coordenação de Darcy
de Mendonça Uchôa44, em 194311, 41.

A paz entre paulistas e cariocas só viria no pós-
guerra. Em 1948, o 5º Congresso Brasileiro de
Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal delibera
por uma nova classificação que viesse a atender
ambas as partes7. Em 1949, com as sugestões,
entre outros, de Anibal Silveira42, com A classifi-
cação Nacional das Doenças Mentais – Sugestões
para a Revisão, e de Leme Lopes19, com Subsídio
à Revisão da Classificação Brasileira de Doenças

Figura 4 –  Classificação de Genserico Pinto (1915)
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Fonte: Mokrejs25
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Conflitos classificatórios
no Brasil

O aprofundamento das divergências entre a
psiquiatria e a psicanálise se acentuava à medida
que a primeira se enclausurava nos asilos, sob uma
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Mentais, é adotada, com uma única alcunha, a
nova Classificação do Serviço Nacional de Doen-
ças Mentais (SNDM)19, 42.

Essa dificuldade interna no país, em que a uni-
ficação do modelo classificatório serviu para apa-
ziguar correntes psiquiátricas distintas, possivel-
mente explica a não-adoção imediata da Clas-
sificação Internacional de Doenças – 6ª Revisão
(CID-6), que foi desenvolvida a partir de 1949 e
lançada com grande alarde, agora pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), durante o 1º
Congresso Internacional de Psiquiatria, em Paris.

Neste congresso, um grupo psiquiátrico do Sa-
natório Bahia, chefiado por Nelson Pires, apresenta
uma contribuição à CID-6. Trata-se de uma nova
Subdivisão clínica do grupo das esquizofrenias, a par-
tir do prognóstico após o tratamento de choque37.

Em 1954, em tese perante a Clínica Psiqui-
átrica da Faculdade Nacional de Medicina no
Rio de Janeiro, Leme Lopes apresenta a maior
contribuição de um brasi leiro em toda a
historiografia classificatória psiquiátrica: As Di-
mensões do Diagnóstico Psiquiátrico: Contri-
buição para sua Sistematização, onde propõe
um modelo classificatório estabelecido em três
eixos: personalidade pré-mórbida, síndroma e
constelação etiológica18. Bastos5 destaca a im-
portância do trabalho de Leme Lopes ao rela-
tar a inclusão da capa original da these no Com-
pêndio de Psiquiatria de Kaplan e Sadock.

O conflito original da rigidez diagnóstica da psi-
quiatria brasileira, arraigada num certo oficialismo
asilar, e o questionamento, sem sólida fundamenta-
ção, do diagnóstico psiquiátrico pela psicanálise ge-
rariam, na década de 1960, um processo de
radicalização pelo movimento da antipsiquiatria.
Nesse levante contestatório, não seria mais o caso
de questionar o ato médico psiquiátrico de diag-
nosticar, como fazia a psicanálise, mas, sim, rejeitá-
lo sob qualquer condição. No Brasil, uma experiên-
cia antipsiquiátrica marcante ocorreu em uma
enfermaria do Hospital Psiquiátrico São Pedro, no
Rio Grande do Sul, sob a coordenação do psiquiatra
e psicanalista David Zimmermann35.

Apesar das discussões sobre a necessidade de
uma nova classificação nacional, ou de aceitação
da CID-8, ocorridas entre os psiquiatras durante
o 9º Congresso Nacional de Neurologia, Psiquia-
tria e Higiene Mental, em 1969, prevaleceria uma
posição compatível com o momento autoritário
do período militar. A CID-8 é imposta através do

Ministério do Trabalho e Assistência Social, no dia
15 de julho de 1970, sem qualquer discussão com
as entidades médicas10, 27.

No caso da CID-9, a cidade de São Paulo, a
Universidade de São Paulo (USP) mais especifica-
mente, foi escolhida como um dos centros de re-
ferência da OMS para o desenvolvimento da clas-
sificação. Para a CID-10, vários centros univer-
sitários foram escolhidos pela OMS como centros
colaboradores do Brasil. A tradução desta décima
edição foi realizada já com certa preocupação
transcultural das entidades nosológicas.

Banzato4, acerca das classificações atualmen-
te em uso, informa:

“A CID-10 e o DSM-IV não constituem, a ri-
gor, classificações de doenças mentais (ou enti-
dades propriamente nosológicas, daí a opção pelo
supostamente neutro – disorder – ‘transtorno’),
sendo talvez melhor definidos como inventários
de queixas e/ou problemas organizados em cate-
gorias, configurando as condições passíveis de
uma intervenção psiquiátrica”.

A atitude de idealização e, eventualmente, de
verdadeira veneração dos sistemas do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-IV) e da CID-10 vem sendo modificada por
leituras progressivamente mais críticas. Entretan-
to a análise histórica do DSM-IV e da CID-10 é
tarefa para futuros trabalhos.

Conclusões

O processo classificatório psiquiátrico no Brasil,
diferentemente do que se relata na literatura médica
psiquiátrica corrente, não se deu de forma meramen-
te reprodutiva quanto aos aspectos das absorções dos
modelos importados nem tampouco apresentou, nas
suas tentativas classificatórias, resultados frustrantes.
Observando-se a necessária inserção histórica dos fa-
tos, conforme preconizou Marc Bloch, pode-se afir-
mar que o alienismo brasileiro, desde os seus
primórdios, na maioria das vezes procurou estabele-
cer uma ligação com a realidade de sua época. A par-
tir das pontes classificatórias, ele demarcou impor-
tantes limites de autonomia médica e social.

A formação de correntes psiquiátricas anta-
gônicas no Brasil (quase sempre presentes) apre-
sentou somente radicalismos pontuais.  Essas cor-
rentes serviram, porém, para alimentar certo
atraso científico, pois funcionaram como se fos-
sem bandeiras hegemônicas do saber.

Evolução das classificações psiquiátricas no Brasil Oliveira et al.
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As tentativas classificatórias brasileiras historica-
mente sempre foram atreladas a iniciativas surgidas
em debates nas entidades médicas assistenciais ou
de ensino. Contudo, após a adesão do Brasil à CID-
8, o debate classificatório nacional tem sido ditado
pelas propostas e resoluções da OMS, numa inver-
são de certas expectativas históricas. Quanto mais
se tem evoluído cronológica e assistencialmente, me-
nos se tem debatido a fundo a questão diagnóstica,
produzindo-se no meio médico psiquiátrico exími-
os navegadores sem bússola.

Os atuais modelos de classificações psiqui-
átricas necessitam ser comparados com mode-
los anteriores para que possam ser validados
por estudos cientificamente embasados pelo
sentimento clínico de quem os usa. Tal senti-
mento necessita, intrinsecamente, de uma com-
preensão racional do curso, da forma e do con-
teúdo das doenças. Este processo é contínuo e
dinâmico, pois, como diz Chico Buarque de
Holanda, “ilude-se quem pensa que a história
é carroça abandonada”.
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