






edição está sendo aguardada por loucos, médicos, 
farmacêuticas (que desenvolvem remédios com base 
no manual) e seguradoras (que deverão rever sua 
cobertura de doenças com o novo manual). 

A revisão de agora quer captar as mudanças que o 
mundo sofreu nos últimos anos e mexeram com a 
mente das pessoas. "Cada tempo tem suas pressões 
e paixões, que influenciam o comportamento do i n 
divíduo", diz Luiz Alberto Hetem, vice-presidente 
da Associação Brasileira de Psiquiatria. "Isso torna a 
renovação do DSM necessária." Quem leu Álvares de 
Azevedo ou Lord Byron sabe que era comum encon
trar gente com falta de interesse pela vida no século 
19. Ficava até chique ser assim. Hoje esse pessoal se
ria diagnosticado com fadiga crônica ou transtorno 
distímico (gente com humor sempre para baixo). 

Até 1974, por exemplo, o DSM previa uma doença 
mental chamada "homossexualismo". S im, ser gay 
era motivo de internação. O verbete acabou excluído 
por pressão de uma comunidade militante gay dos 
EUA. E por estudos que desde os anos 50 mostravam 
não haver diferenças psicológicas entre heterosse
xuais e homossexuais. Como um realizado pela ps i 
cóloga americana Evelyn Hooker em 1957. À época, 
pesquisas com homossexuais eram sempre feitas 
com pacientes psiquiátricos (afinal, acreditava-se 
que todo gay era louco). Hooker recrutou como v o 
luntários homens homossexuais que levavam uma 
vida normal - ou seja, que não estavam internados 
- e os colocou sob análise de psiquiatras, junto com 
homens heterossexuais. Os médicos não conheciam 
a opção sexual dos voluntários, e deveriam definir se 
cada paciente tinha alguma patologia. O resultado: 
não ficou comprovado índice maior de loucura entre 
gays. Apesar da exclusão do "homossexualismo", o 
"transexualismo" foi mantido como doença mental. 
No início de 2010 o governo francês foi o primeiro no 
mundo a tirar os transexuais da sua lista de loucos. 

Na nova versão do D S M , duas tendências estão 
pautando a discussão dos especialistas. A primeira: 
o avanço da tecnologia. Em 1994, quando a última 
edição do manual ficou pronta, o mundo ainda não 
estava viciado em internet. Hoje, psiquiatras acredi
tam que a vida online está criando novas doenças 
mentais. Como o "transtorno hipersexual", ou vício 
em sexo, um verbete candidato a entrar no manual. 
"O download de imagens e vídeos pornográficos ex
plodiu. O uso de pornografia no próprio ambiente de 
trabalho profissional já se tornou suficientemente 
problemático a ponto de fazer as empresas monito
rar o uso do computador de seus funcionários", diz 
um relatório do grupo de trabalho do DSM que estu
da os transtornos sexuais. O vício em internet, em si 



© pode virar doença mental também. Os especialistas 
que debatem o assunto defendem que a vida online 
vicia tanto quanto álcool e drogas. Por isso, querem 
criar um verbete específico para quem fica demais 
na internet e têm a vida real afetada (veja mais so
bre o verbete no quadro à direita). 

A outra tendência é a do avanço da ciência e das 
ferramentas de diagnóstico. "Acumulamos mais co
nhecimento sobre como o cérebro funciona e as i n 
fluências do ambiente e da genética sobre o c o m 
portamento das pessoas", afirma Wi l l iam Narrow, 
da Associação Americana de Psiquiatria. U m a das 
sugestões de inclusão no D S M é a do verbete "sín
drome de sintomas leves de psicose". Nele seriam 
enquadrados pacientes que manifestassem sintomas 
iniciais de doenças como esquizofrenia. Como um 
adolescente que relatasse ao médico alguma confu
são mental ou alucinações. A proposta, no entanto, 
d iv idiu a opinião dos especialistas. "O problema é 

que o índice de erro 
nesse tipo de diagnósti
co precoce chega a 
70%", afirma Luiz A l 
berto Hetem. "Corre
mos um risco muito 
grande de prescrever 
remédio a gente que não 
precisa de tratamento. 
Um psiquiatra não pode 
fazer um diagnóstico 
sabendo que tem apenas 
30% de chance de acer
tar" , afirma. 

O trabalho de resol
ver polêmicas desse tipo 
e definir os critérios que 

dizem se alguém é louco ou são cabe a 13 grupos de 
trabalho organizados pela Associação Americana de 
Psiquiatria. Cada um é especializado numa categoria 
de problema, como distúrbios de humor, alimenta
ção, de personalidade. No total, eles reúnem 120 
profissionais: psiquiatras e pesquisadores especiali
zados em neurociência, biologia, genética, estatís
tica, epidemiologia, saúde pública, enfermagem, 
pediatria e trabalho social. 

Entre eles há gente como Wil l iam Carpenter, d i 
retor do Instituto de Pesquisa Psiquiátrica de M a -
ryland e um das maiores autoridades em esquizofre
nia. (Em 1989, ele foi chamado para dar seu parecer 
no julgamento de John Hinckley, que tentou assas
sinar o presidente Ronald Reagan em 1981.) Mas não 
basta ser uma referência no campo das doenças 
mentais para entrar nos grupos de trabalho. É pre-



ciso ter isenção comprovada: não receber mais de 
US$ 10 m i l por ano de uma empresa farmacêutica ou 
de biotecnologia e não ter mais de US$ 50 m i l inves
tidos em ações de companhias como essas. O cuida
do é para que nenhum pesquisador defenda a i n c l u 
são de uma doença no manual só porque tem uma 
cliente que vai lucrar com isso. Nem sempre a pre
venção é suficiente. Dos 170 pesquisadores que aju
daram a produzir a versão do DSM que vale hoje, 
56% t inham alguma ligação com fabricantes de re
médios, como serviços de consultoria, segundo um 
estudo da Universidade de Massachusetts. 

Tem até um brasileiro ajudando na revisão: Luis 
Augusto Rohde, professor de psiquiatria da infância 
e adolescência da Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul. Especialista na saúde mental de crianças 
e adolescentes, ele foi convidado a participar da dis
cussão que envolve doenças como o transtorno de 
déficit de atenção. "Pela primeira vez na história do 
D S M , dados coletados no Brasil poderão ajudar na 
definição das doenças mentais", diz. 

Os dados do Brasil ajudarão porque os membros 
dos grupos de trabalho têm se baseado na própria 
experiência para julgar o que deve mudar no D S M . 
Primeiro usaram suas pesquisas e conversas com 
pacientes para debater a recorrência dos sintomas, 
e como eles foram diagnosticados. Esse trabalho 
acabou em abril de 2010. Agora chegou a hora dos 
testes de campo. Os membros dos grupos de traba
lho - além de outros 3,9 m i l colaboradores, entre 
psiquiatras, psicólogos, enfermeiros com experiên
cia em doenças mentais e assistentes sociais aposen
tados - estão usando os próprios pacientes como 
cobaias (os que toparam). Aqueles pacientes que se 
encaixarem na descrição das novas doenças mentais 
serão avaliados por médicos diferentes e poderão 
receber tratamento. Se o tratamento funcionar, boa 
chance de a nova doença entrar no D S M . Os resul
tados serão discutidos em conferências e a decisão 
virá dos grupos de trabalho. Em maio de 2013, f inal
mente, conheceremos as primeiras categorias de 
loucos exclusivas do século 21. Torça para não se en
quadrar em nenhuma delas. 

Text Box
Fonte: Superinteressante, São Paulo, ano 24, n. 13, p. 92-97, 10 dez. 2010. 




