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// por Guilherme Messas

debate sobre compostos psicoativos, chamados genericamente "drogas", está entre os
mais relevantes de nossa época. Substâncias
lícitas, como álcool ou nicotina, e ilícitas,
maconha, cocaína, e mais recentemente o
crack, recebem atenção constante dos meios de comunicação, seja por seus aspectos relacionados à saúde, seja pelas
consequências jurídicas que costumam acarretar. Em meio
à torrente de informações relativas ao assunto, a população
se sente perdida. Especialistas defendem posições diversas,
frequentemente opostas, deixando a impressão ora de que
não há esperança para a vida em sociedade, ora de que o
problema não é tão grave assim. Acredito que essa multiplicidade de impressões reflete a diversidade de perspectivas
das quais cada especialista vê o assunto. Para quem vem da
área policial, o aspecto criminal é mais destacado; para os que
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examinam o assunto nos termos da saúde pública, a questão
sanitária global da população é mais relevante. O modo de
olhar influencia as conclusões de cada um sobre o assunto,
e seria interessante que o leitor estivesse alerta para isso ao
ler um texto ou ouvir uma entrevista relacionados às drogas.
Pretendo aqui apresentar as posições e preocupações
provenientes de uma ciência específica: a psicopatologia. De
modo bastante genérico, pode-se definir a psicopatologia
como a ciência que pretende entender a forma pela qual as
vivências mentais patológicas são experimentadas; ou seja,
antes de procurar investigar as causas dos fenômenos, busca
estudar o próprio fenômeno. Para a psicopatologia importa
detectar se uma certa experiência mental é patológica e, em
caso afirmativo, quais as características dessa alteração. É a
partir do reconhecimento sólido dos fenômenos psicopatológicos que um bom tratamento pode ser estabelecido, seja

ele psicológico, seja farmacológico. Expectativas, estratégias
e objetivos envolvidos em um tratamento dependem radicalmente do bom uso da psicopatologia. De maneira lamentável,
de todas as suas áreas de aplicação, é exatamente no campo
das substâncias psicoativas que esta ciência está menos desenvolvida, dando espaço a toda sorte de desencontros e más
interpretações do problema. Em minha visão, até mesmo a
frequente desesperança constatada em relação à terapêutica
dos problemas relacionados às drogas deriva da inobservância
do princípio básico de que um bom tratamento depende de
uma boa psicopatologia.
Proponho um esboço da "perspectiva longitudinal" da psicopatologia relacionada às substâncias químicas psicoativas.
Antes, vale apontar que a psicopatologia se divide em duas
vertentes, a longitudinal e a transversal, mas vamos nos deter
no segundo aspecto.

durante algum tempo, por motivos recreacionais. A maioria intoxica-se por diversão, para
aproveitar efeitos prazerosos. São inúmeros
os modos como se pode fazer uso não patológico de uma substância. Todos eles podem
ser compreendidos a partir da personalidade
do usuário.
I N T O X I C A Ç Ã O E CULTURA
A perspectiva longitudinal investiga, portanto,
como a personalidade faz uso da intoxicação ao
longo do tempo. Dá-se a este fenômeno o nome
de "desenvolvimento". Essa é a palavra-chave
da psicopatologia das substâncias químicas.
Para a população como um todo, na maioria
das vezes, os problemas psicológicos causados
por substâncias químicas podem ser entendidos como próprios do desenvolvimento.
Uma busca - típica da adolescência ou
da primeira juventude - é a do hedonismo.
A personalidade mais jovem é naturalmente
voltada a experiências emocionais intensas.
Seu prazer é intimamente vinculado a práticas
corporais, como esporte ou dança, que podem
ser mais ou menos intensificadas de acordo
com a cultura do grupo social a que o indivíduo pertence. Para os jovens, a intoxicação é
uma forma de compartilhamento do prazer.
Pode-se dizer que é uma forma culturalizada
de intoxicação e, portanto, instável. Se o grupo
decidir que a alteração de consciência saiu de
moda, seus componentes passam a adotar
outro comportamento com relação ao estado
mental mais desejável. A característica mais
marcante desse gênero de desenvolvimento
é exatamente sua plasticidade. A história de
vida não é marcada pela intoxicação, e outros
objetos de prazer são facilmente acessíveis,
revezando-se frequentemente com o uso da
substância. O estado de espírito provocado
pela intoxicação não é especialmente desejado, salvo em ocasiões especiais.
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Esse ponto de vista procura investigar
como, ao longo do tempo, o uso da substância química introduziu-se no psiquismo do
indivíduo, para que foi utilizada, que funções
exerceu e a que caminhos levou ou está levando. Cito alguns exemplos. Uma pessoa muito
tímida pode embriagar-se com a finalidade de
diminuir sua inibição. Outra, muito ansiosa,
pode tentar reverter essa condição por meio
dos efeitos da maconha.
A esse fenômeno dá-se o nome de automedicação. Há uma falsa concepção de que a
automedicação seja o principal motivo do uso
de drogas. No entanto, ainda que isso seja verdadeiro para certas pessoas, em geral o uso de
substâncias se inicia e prossegue, pelo menos

Uma segunda possibilidade de desenvolvimento é um agravamento da anterior. O uso
da substância pode ser controlado e manter
sua característica cultural ou grupai. No entanto, particulariza-se pela relevância que o
estado alterado de consciência atinge, ou seja,
o estado mental provocado pela intoxicação
é fortemente desejado pelo indivíduo. É esse
o grupo que deve merecer a mais intensa
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supervisão dos programas de prevenção de
drogas. Para o grupo anterior, a prevenção
torna-se mais fácil, pois a intoxicação é mero
divertimento. Aqui, não. A intoxicação como
que se ajusta perfeitamente à personalidade da
pessoa, e sua prática é muito convidativa. Essa
é a população com maior risco de desenvolver
problemas mentais graves.
Exemplifico essas situações. Para uma
pessoa naturalmente eufórica e extrovertida,
a embriaguez alcoólica é um caminho fácil e
natural para intensificar esse traço temperamental. Na vida de um adolescente inquieto
e agitado, o uso de cocaína pode ser um
estímulo a mais para seu jeito de viver. Para
uma personalidade reservada e sonhadora,
as alterações próprias da maconha seriam
bem-vindas e aparentemente adaptadas. Em
suma, a exaltação de um traço temperamental
é um caminho habitual para o uso abusivo
de qualquer substância e o trajeto evolutivo
que exige mais fiscalização preventiva. A esse
grupo pertencem, por exemplo, os hiperativos
que, ainda que tratados com certa superficialidade, vêm recebendo muita atenção da
imprensa em geral.
Ainda dentro desse grupo, vale destacar
as personalidades com importante componente impulsivo ou compulsivo. Nestas, não
necessariamente o efeito da droga é o objetivo
visado pela consciência e o problema a ser
examinado, mas sim a dificuldade em conter
um impulso ou uma compulsão. Assim, a
experiência de descontrole é o fundamental,
e a intoxicação reiterada é secundária a ela. O
diagnóstico desse padrão de personalidade
se dá exatamente pela relação impulsiva ou
compulsiva em diferentes setores da vida e
com variados objetos. O caso mais típico é o
abusador de droga que, uma vez tendo abandonado algum hábito de intoxicação, passa
a comer demasiadamente ou a apresentar
descontrole na esfera sexual.
Um terceiro trajeto de desenvolvimento é
uma variante do anterior e relaciona-se com a
presença de algum sofrimento ou transtorno
mental prévio. É o caso da automedicação,
como explicado anteriormente. O exemplo
mais típico é o das mulheres de meia-idade
em depressão que passam a beber muito para
diminuir o mal-estar ou para obter alguma ex-

periência de prazer. Importante ressaltar que
a inclusão nesse grupo exige que os sintomas
psíquicos sejam anteriores ao uso abusivo de
substância; essa ressalva evita confusão com
outro tipo, que será visto adiante.
Nesses três grupos, pressupõe-se que o uso
de substâncias se introduza no desenvolvimento da personalidade de um modo, digamos,
puro; ou seja, não há alterações qualitativas da
consciência indicativas de transtorno mental
causado pelas drogas, apenas uso abusivo
devido a fatores de personalidade. Entretanto,
mesmo esses desenvolvimentos podem ser
afetados pela frequência, intensidade e duração da intoxicação. Uma personalidade que
amadurece sob efeito de intoxicação por droga
passa a, gradualmente, não aproveitar todo o
seu potencial de sentimentos, vontades e aspirações de ordem existencial. Metaforicamente,
é como se a droga anestesiasse a mente,
deixando-a paralisada nas mesmas vivências,
sempre originadas na intoxicação. Assim,
mesmo após a interrupção do uso, é bastante
complicado encontrar bom encaminhamento
para a vida. O exemplo mais dramático disso
pode ser visto nos abusadores infantis que
frequentemente passam sua vida, após a abstinência, de modo empobrecido e esvaziado. Por
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CRISES, FASES E PROCESSOS
É importante registrar que as alterações psíquicas surgem simultaneamente aos desenvolvimentos, mas de um modo assimétrico, ou seja,
os desenvolvimentos podem ocorrer sem elas,
mas não o contrário. As verdadeiras dificuldades
no diagnóstico dos transtornos relacionados a
substâncias psicoativas vêm exatamente do fato
da frequente influência de elementos típicos dos
desenvolvimentos sobre crises das fases e dos
processos. Em cada pessoa, esses elementos se
arranjam de maneira única, fazendo com que o
estudo de caso seja de inestimável valor para
planejar o tratamento.
Crises, fases e processos definem-se de
acordo com seu comportamento temporal e
seus efeitos sobre a personalidade. "Crises"
ou ataques são alterações qualitativas súbitas e
reversíveis da consciência. O pânico provocado
pelo uso de cocaína, por exemplo, encaixa-se
na categoria. Dois outros exemplos, de maior
gravidade, provenientes do álcool: a chamada
intoxicação patológica (uma dose de álcool, às
vezes ínfima, deflagra um quadro de agitação
psicomotora, com intensa violência e risco de
suicídio ou homicídio) e as crises convulsivas
(que podem aparecer no decurso de uma dependência de álcool, mesmo fora do período
de abstinência). Os ataques caracterizam-se
pela reversibilidade; contudo, às vezes há má
evolução, e os ataques podem voltar a ocorrer
independentemente da intoxicação.
As "fases" são alterações mais duradouras,
porém reversíveis, da consciência, causadas
por intoxicação ou pelo uso continuado de
substância. A rigor, qualquer intoxicação é
uma fase, pois faz a consciência alterar-se
por motivos não psicológicos: a euforia e a
agressividade provocadas pela cocaína são
qualitativamente diferentes daquelas experimentadas por uma notícia alegre ou por um
conflito interpessoal. Aquelas brotam como
que de dentro da mente, ao passo que estas
vêm como reação a algo externo.
Entretanto, interessam-nos mais as fases
relacionadas a alterações mais importantes
da consciência, de caráter psicótico ou não.

Como exemplo de fase psicótica, os quadros
persecutórios provocados por estimulantes
(em geral cocaína). Numa experiência paranoide, ao sentir-se delirantemente ameaçada,
a pessoa assume atitudes de extrema violência,
podendo culminar em atos homicidas. Fases
psicóticas provocadas por maconha também
são frequentes, ainda que raramente apresentem manifestações violentas.
Fases não psicóticas têm como emblema os
quadros de humor que qualquer abuso de drogas
pode provocar. Depressão, desânimo, angústia,
desmotivação ou desesperança são muitas vezes
(ainda que o senso comum nem sempre atine
para isso) estados provocados e mantidos pelo
uso continuado. A principal prova dessa relação
de causa e efeito é o frequente achado clínico de
que a mera interrupção da intoxicação por semanas ou meses pode, por si só, levar à melhora ou
cura desses sintomas de humor.
Ainda são classificadas como "fases" as alterações mais típicas daquilo que estritamente
chama-se dependência química, ou seja, a abstinência. Por definição, abstinência são alterações
psíquicas (insônia, irritabilidade, depressão,
inquietação) e corporais (dores, aumento de
pressão arterial, taquicardia e até mesmo crises
convulsivas) surgidas pela interrupção do uso
de alguma substância química e que pedem
o uso da mesma substância para seu alívio. A
identificação da abstinência é indicativa de gravidade, pois se fecha um circuito vicioso no qual
o uso da droga tem como finalidade diminuir os

is.

isso, uma dependência química iniciada em
idade mais avançada pode ser menos nociva
que um uso abusivo em alguém jovem.

efeitos provocados exatamente por esse uso.
O extremo de gravidade
de uma abstinência é
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de controle do seu potencial cognitivo. Em casos
de dependências graves de álcool, pode haver
comprometimentos definitivos da afetividade, ou
seja, o indivíduo perde a capacidade de modular
suas emoções e sentimentos. Esses quadros
muitas vezes são acompanhados de perdas de
memória relevantes, nas quais o paciente passa
a inventar histórias para preencher essas lacunas
cognitivas. No extremo, dependentes podem
apresentar sintomas delirantes crônicos que, em
conjunto com as perdas já mencionadas, levam
a uma destruição global do psiquismo. Embora
pouco se fale na mídia, é fato que considerável
parcela da população de moradores de rua tem
o diagnóstico de processos causados pelo uso
principalmente de álcool, o que mostra a gravidade dessas condições clínicas.
Duas conclusões fundamentais podem ser
extraídas do que foi discutido. Em primeiro
lugar, a extrema dificuldade de estabelecer um
diagnóstico preciso quando se está diante de um
indivíduo com problemas relacionados ao uso
de substância química. Devem-se, pois, evitar
simplificações que acabam por deixar os acometidos pelo problema ainda mais incompreendidos
do que naturalmente se sentem. Em segundo
lugar, é necessário um minucioso trabalho de
levantamento psicopatológico para a elaboração
de programas de prevenção e tratamento. As diferenças entre os tipos vistos e as características de
cada história de vida devem sempre ser levadas
em conta, com o objetivo de maior efetividade
nas ações propostas.
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dependente de álcool,
no qual alucinações visuais são proeminentes
e a taxa de mortalidade
é elevada.
Em último lugar,
também é uma fase a
fissura do dependente químico, ou seja, o
desejo intenso de consumo de droga. Diferentemente do que a crença
popular imagina, essa
experiência de necessidade premente do uso da
substância não se assemelha qualitativamente ao
desejo da consciência normal. O indivíduo fissurado sente a necessidade como imperiosa e incontornável, e alterações corporais acompanham esse
quadro. Também a fissura pode desaparecer com
o passar de semanas, meses de abstinência (ou
anos, dependendo de sua gravidade).
Definem-se como "processos" as alterações
irreversíveis devidas ao uso, continuado ou não,
de uma droga. São de dois tipos, de acordo com
o padrão evolutivo. Há os processos de início
agudo, nos quais o uso da substância acarreta
subitamente uma doença mental irreversível.
Seu exemplo mais dramático é o das psicoses
processuais provocadas pelo uso de maconha,
nas quais mesmo uma única intoxicação com
esta droga pode levar a uma doença mental
incurável. É curioso que nas discussões que a
sociedade mantém sobre maconha pouco se fale
sobre esse fato clínico que, ainda que raro, é lancinante para pessoas e famílias que dele padecem.
Os processos de evolução gradual são os mais
frequentes e os mais ilustrativos dos efeitos deletérios das drogas. Sua abrangência contempla
diversos fenômenos. Vamos aos exemplos, em
grau crescente de gravidade. Sabe-se atualmente
que o uso de cocaína pode causar lesões neurológicas diretas, danos estruturais definitivos que
têm como expressão mental incapacidades irreversíveis de controle da atenção. Nestes casos,
os pacientes que tenham sido abusadores de
cocaína nunca mais retornam ao padrão anterior

is.

o deliriam tremens do

Fonte: Mente&Cérebro Especial: Como as drogas agem no cérebro, São Paulo, n. 31, p. 6-11, 2012.

