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Mentais (DSM), publicado pela Associação 
Americana de Psiquiatria (APA, na sigla em 
inglês). O DSM-III, publicado em 1980, inseria 
cada patologia em uma lista de sintomas "ne
cessários" para formar um diagnóstico. O livro 
foi formatado neste padrão, um modelo que 
sobrevive até hoje. As versões anteriores conti
nham parágrafos descritivos que os psiquiatras 
poderiam interpretar de forma mais subjetiva. 

Agora, a APA trabalha na quinta versão da 
"bíblia psiquiátrica", prevista para publicação 
em maio. O DSM-IV foi em grande parte se
melhante ao seu antecessor, por isso, o DSM-
5 incorpora a primeira mudança substancial 
para diagnóstico psiquiátrico dos últimos 30 
anos. Afinado com interesses da indústria 
farmacêutica o manual apresenta diretrizes 
para a classificação da gravidade dos sintomas 
esperados para possibilitar diagnósticos mais 
precisos e fornece uma nova maneira de ras
trear a melhora. Os autores do DSM também 
fragmentam inteiramente alguns transtornos, 
como a síndrome de Asperger, e adicionam 
outros novos, como compulsão alimentar e 
dependência em jogos de azar. 

No passado, a APA recebeu duras críticas 
por não fazer o processo de revisão de forma 
transparente. Em 2010 a associação lançou o 
projeto do novo manual em seu site, permitindo 
comentário público. O volume de respostas sur
preendeu até mesmo os autores: 50 milhões de 

acessos de cerca de 500 mil pessoas e mais de 
10 mil comentários até agora. Muitos especialis
tas fizeram duras críticas aos rascunhos. Vários 
psiquiatras ressaltam que a edição contém mais 
distúrbios do que realmente existem, incenti
vando diagnósticos supérfluos, especialmente 
em crianças. Outros temem que os critérios de 
diagnósticos mais rígidos e precisos possam 
inadvertidamente dar às companhias de seguro 
de saúde novas maneiras de negar medicação 
para pacientes que realmente precisam. 

Embora muitos profissionais da área da 
saúde não se baseiem exclusivamente e de 
forma literal no DSM - contando, muitas ve
zes, somente com a experiência pessoal para 
fazer o diagnóstico -, o manual determina em 
grande parte o trabalho que fazem. Não raro, 
companhias de seguros de saúde pedem diag
nóstico oficial de acordo com o DSM antes de 
pagar por medicação e terapia. Muitos serviços 
sociais e educacionais públicos - como progra
mas pós-escolares para crianças com autismo 
- também exigem um diagnóstico do DSM. 
Consequentemente, os psiquiatras não podem 
fazer diagnósticos embasados unicamente na ex
periência. O diagnóstico deve estar relacionado 
aos distúrbios definidos pelo DSM. 

Por isso, psiquiatras - e mesmo psicó
logos - não podem simplesmente ignorar o 
novo manual, é importante que se adaptem 
às alterações, principalmente se querem ter 
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certeza de que seus pacientes continuarão 
recebendo tratamento. Atualmente, embora 
90% das revisões estejam concluídas, a APA 
ainda pode fazer mudanças significativas, ou 
até mesmo atrasar o lançamento oficial da 
edição. Mesmo após sua publicação, o DSM 
continuará a ser uma pequena descrição de um 
campo de conhecimento em construção - uma 
tentativa ambiciosa de capturar a evolução da 
ciência, muitas vezes ambígua. 

Psiquiatras estão envolvidos em torno do 
DSM-5 em uma disputa científica que remon
ta a 1999, quando a APA e o NIMH (Instituto 
Americano de Saúde Mental) patrocinaram uma 
reunião para dar início ao planejamento do proje
to. Depois de mais de 13 conferências, diversos 
comitês, psiquiatras e psicólogos apresentaram 
dezenas de relatórios na tentativa de delinear a 
melhor maneira de reformar a bíblia da psiquia
tria. Em abril de 2006, a APA nomeou o psicólogo 
clínico David Kupfer e o psiquiatra Regier Darrel, 
anteriormente do NIMH, como presidente e 

vice-presidente, respectivamente, da Força Tarefa 
do DSM-5, uma equipe de 27 cientistas designa
dos para digerir a literatura de pesquisa e propor 
revisões para este volume histórico. 

Imediatamente, os pesquisadores apon
taram diversas falhas no DSM-IV. Muitas das 
listas de verificação de sintomas eram tão 
semelhantes que vários pacientes poderiam 
deixar o consultório do psiquiatra não com 
um diagnóstico oficial, mas com inúmeros 
deles - o que revela a existência de equívocos. 
"De fato, é bem pouco provável que grande 
número de pacientes tenha tantos distúrbios", 
diz o médico Steven Hyman, integrante do 
grupo de trabalho. Ele observa que um único 
processo biológico ou cognitivo - padrões 
de pensamento desajustados ou desenvolvi
mento cerebral atípico, por exemplo, - pode 
se manifestar por sintomas comuns a mais 
de uma doença. Para resolver o problema, os 
curadores do novo livro eliminaram mais de 
uma dúzia de distúrbios menos distintos, em 
alguns casos fundindo-os em categorias maio
res da doença, como no caso do espectro do 
autismo (veja quadros nesta pág. e na seguinte). 

Muitas vezes, pacientes e psiquiatras 
enfrentam outro problema: os sintomas 
apresentados por uma pessoa podem ser me
nos intensos do que os listados no DSM ou 
simplesmente não combinam com nenhuma 
patologia do manual. Como resultado, psiquia
tras optam pelo diagnóstico de "transtorno 
não especificado" para muitos pacientes. O 
distúrbio de alimentação mais frequentemente 
diagnosticado é "transtorno alimentar não es
pecificado". Em relação ao espectro do autismo 
predomina o diagnóstico "transtorno invasivo 
do desenvolvimento não especificado". E o ter
ceiro transtorno de personalidade mais comum 
é, justamente, "transtorno de personalidade 
não especificado". Alguns argumentam que 
esse tipo de "generalidade" prevalece porque 
o DSM atual tem algumas lacunas graves em 
suas ofertas de diagnóst ico, o que oferece 
margem a interpretações supérfluas. 

Defensores do DSM-5 alegam que além de 
eliminar algumas doenças, essa nova versão 
incentiva psiquiatras a coletar informações 
mais detalhadas sobre os sintomas relatados. 
Com mais dados a considerar e descrições mais 
completas no manual, a teoria avança e os psi-
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quiatras são mais propensos a encontrar uma 
combinação adequada entre paciente e doença. 

Para melhorar o diagnóstico, o DSM-5 faz 
uma recomendação aos médicos: graduar a 
gravidade dos sintomas. Um apontamento de 
depressão maior incluirá avaliações específi
cas para insônia ou pensamentos de suicídio, 
por exemplo. Da mesma forma, a cr iança 
diagnosticada com transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH) também 
receberá avaliação de sua capacidade de se 
concentrar, que será de ruim a excelente. 

Esta mudança ideológica se afasta da noção 
simplista de que a doença mental seja uma 
condição totalmente diferente de um estado de 
mente saudável. Ao contrário, o novo volume 
reflete a ideia de que todo mundo pode cair em 
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um espectro que passa do comportamento típi
co até as várias nuances dos transtornos men
tais - e o contexto determina se os sintomas de
vem ser tratados. Essa abordagem pode ajudar 
os psiquiatras a avaliar por exemplo, pacientes 
com problemas de atenção, que aparecem com 
frequência em crianças pequenas. Considerar 
um indivíduo em relação a outros pode tornar 
mais fácil detectar os casos que merecem ser 
olhados com mais cuidado. De fato, psiquiatras 
já usam muitas escalas e questionários em sua 
prática. O DSM-5 irá padronizar as classifica
ções para que os médicos usem as mesmas 
escalas para medir determinada doença e assim 
aumentar as chances de chegar a conclusões 
semelhantes sobre pacientes comparáveis. 

Pelo menos teoricamente as avaliações deta
lhadas devem permitir que os tratamentos se tor
nem mais personalizados. Afinal, é mais provável 

que um paciente com sinais leves de depressão 
se beneficie de psicoterapia e mudanças de estilo 
de vida do que do uso de antidepressivos, já que 
descobertas recentes sugerem que a medicação 
é mais eficaz para os casos de depressão grave. 
Psiquiatras e pacientes também ganham um 
novo jeito de verificar a melhora. Uma mudança 
no indicador de depressão "grave" para "mode
rado" pode motivar o paciente a se manter no 
tratamento e impulsionar seu progresso. 

Embora a maioria dos psiquiatras apoie 
a ideia de medir a intensidade dos sintomas, 
alguns médicos manifestam preocupações. 
Colocar várias doenças, anteriormente distintas, 
sob o espectro do autismo, por exemplo, des
pertou o receio de que pessoas com sintomas 
menos graves da síndrome possam deixar de ser 
diagnosticadas e acompanhadas (veja quadro na 
pág. 37). Especialistas também se perguntam se 
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as escalas de graduação de sintomas poderiam 
criar barreiras para o tratamento. Talvez o sim
ples diagnóstico de depressão não seja mais 
suficiente para um paciente receber subsídio 
para a compra de medicamento antidepressivo. 

Os novos procedimentos exigirão levan
tamento de informações mais detalhadas e 
mais avaliações do que nunca, culminando em 
maior quantidade de papelada e mais tempo 
gasto em cada diagnóstico. Se pensarmos nas 
condições precárias nas quais muitos pacientes 
são atendidos no sistema público de saúde, e 
mesmo nos convênios, no Brasil, não é difícil 
concluir que a situação pode se tornar ainda 
mais caótica. Alguns psiquiatras temem que 
o esforço extra possa impedir o uso do DSM 
corretamente - um pequeno número propõe 
inclusive acabar com as classificações de gra
vidade completamente. De forma mais ampla, 
médicos também se opõem à inclusão de cer
tos distúrbios que consideram duvidosos (veja 
quadro na pág. ao lado). 

A segunda mudança radical do DSM é a 
forma como os distúrbios foram agrupados. 
O DSM-IV foi organizado em torno de três 
categorias de doença. Um grupo se detém nos 
principais transtornos clínicos, como depressão, 
transtorno bipolar e esquizofrenia. Outra seção 
abrange transtornos de personalidade e de 
desenvolvimento. A terceira categoria trata de 
problemas "médicos" que podem interferir de 
forma significativa em doenças mentais: diabetes 
ou hipotireoidismo, por exemplo, podem agra
var a depressão. O DSM-5 descarta as divisões 
relativamente arbitrárias e organiza cronologica
mente as patologias, começando com doenças 
geralmente diagnosticadas por psiquiatras na 
infância ou na adolescência - como distúrbios de 
desenvolvimento neurocognitivos- chegando às 
frequentemente encontradas em adultos, como 
disfunções sexuais. Ao avaliar uma criança, o 
profissional pode se concentrar nas primeiras 
páginas do DSM-5. Na seção de transtornos 
depressivos, por exemplo, encontrará logo nos 
primeiros capítulos os tipos de depressão que 
mais acometem crianças. 

Defensores da nova edição ressaltam ainda 
que com o desenvolvimento de estudos gené
ticos e de neuroimagem, a compreensão das 
relações entre doenças aumentou e o DSM 
será capaz de se adaptar rapidamente a esta 

realidade. A APA-que dispensou os algarismos 
romanos e optou pelos arábicos para tornar 
o guia mais prático - planeja publicar o novo 
manual em versão impressa e também como 
um documento eletrônico "vivo" que pode ser 
atualizado com frequência, se estendendo às 
versões 5.1, 5.2 etc. 

NEM TÃO DISTANTE 
"O DSM sempre foi um guia de campo primiti
vo sobre o universo dos problemas psíquicos; 
a verdade é que ainda sabemos muito pouco 
sobre a química neural relacionada aos sinto
mas psicológicos", admite o psiquiatra Daniel 
Carlat, Escola de Medicina da Universidade 
Tufts. Ele ressalta, porém, que ao longo dos 
últimos 60 ou 70 anos, as categorias nosológi-
cas tornaram-se mais confiáveis e significativas. 
Muitos cientistas acreditam que, algum dia, 
seja possível encontrar genes, proteínas ou 
padrões de atividade elétrica no cérebro que 
facilitem o diagnóstico - e as intervenções - de 
forma mais rápida e precisa. Esses biomarcado-
res para distúrbios mentais funcionariam como 
"assinaturas" de transtornos psiquiátricos. O 
que parece não despertar controvérsia é que o 
DSM não pode - nem jamais poderá - espe
lhar perfeitamente a doença mental tal como 
as pessoas a experimentam e o sofrimento 
que advém dessa condição, mas cada revisão 
aguça a discussão, o que pode abrir espaços 
para mais reflexões. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 240, p. 32-39, jan. 2013.




