
por Jochen Paulus 

ra uma vez uma doença mental chamada me
lancolia. Alguns também a denominavam de 
"depressão endógena", pois acreditavam que 
surgia por motivos imperscrutáveis, enquanto a 

depressão "normal" era deflagrada geralmente por golpes 
do destino, fatos externos. William James (1842-1910), um 
dos fundadores da psicologia moderna, considerava a me
lancolia um "sofrimento da alma totalmente desconhecido 
da vida saudável". Sentimentos de culpa e desesperança 
caracterizavam a patologia, assim como um medo exacer
bado da ruína iminente. 

Mas, desde 1980, a melancolia não existe mais. Na 
terceira edição da publicação americana de diagnósticos 
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
em português Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
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diagnósticos deveriam se basear não apenas 
naquilo que os próprios futuros pacientes decla
ram ou no comportamento deles. Deveria ha
ver, como no caso de doenças físicas, também 
características objetivamente perceptíveis - os 
chamados biomarcadores, como peculiarida
des na atividade cerebral, valores hormonais 
ou variantes genéticas determinadas. 

Apesar de inúmeros estudos terem de
monstrado d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s entre 
pessoas saudáveis e psiquicamente doentes, 
essas pesquisas ainda não contribuem para 
d i a g n ó s t i c o s medianamente certeiros. "A 
identificação dos desvios neuronais exatos 
que fundamentam os transtornos psíquicos se 
contrapôs obstinadamente a todos os esforços 
dos pesquisadores", diz Hyman. Só restou 
um apelo pouco entusiasmado aos grupos de 
trabalho do DSM-5 para terem em vista, para
lelamente a outros aspectos, também fatores 
bioquímicos ou neurofisiológicos. 

Daqui a quatro meses, após 14 anos de 
trabalho, deve ser apresentada a versão final 
do DSM-5. As duas primeiras fases de discus-

sões públicas se encerraram. Foram reunidas 
aproximadamente 10 mil observações - e , em 
muitos casos, a indignação chega às revistas 
médicas e à mídia. 

Segundo o per iód ico British Medicai 
Journal, 56% dos membros do grupo de 
trabalho receberam dinheiro da indústria 
farmacêutica. Consequentemente, eles po
deriam tender a concordar com um grande 
número de transtornos com cujo tratamento 
os patrocinadores ganhariam mais tarde. De 
qualquer forma, o ganho adicional permitido 
a um membro atualmente está limitado a 
US$ 10 mil por ano. 

CAIXA DE PANDORA? 
Professor emérito de psiquiatria, Allen Frances 
tem se destacado como grande crítico do DSM-
5. Ele respondeu pela versão anterior, DSM-IV, 
publicada em 1994. (Até então, as edições 
tinham números romanos, agora eles estão 
sendo substituídos por arábicos, pois assim 
revisões simples podem ser numeradas com 
códigos 5.1 ou 5.2, como softwares.) Frances 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



publicou artigos como "Abrir a caixa de Pandora: 
as 19 piores sugestões para o DSM-5". 

Seus sucessores retrucam: "Se eu tivesse 
sido o coordenador do DSM-IV, também acha
ria que qualquer um que quisesse melhorar 
meu trabalho estaria tentando cumprir um 
objetivo alto demais", diz o psiquiatra William 
T. Carpenter. Os líderes da nova versão do 
manual, David Kupfer e Darrel Regier, aliás, 
lembram discretamente que Frances ganha 
com as publicações do DSM-IV até que o DSM-
5 seja publicado. 

Sem se abalar, Frances alerta contra o que 
chama de "inflação das patologias": "Todo 
grupo de trabalho tende a esticar os limites 
dos transtornos em sua área". Afinal, nenhu
ma pessoa que precisa de ajuda deveria ser 
ignorada. Ele teme, por exemplo, que a suges
tão para o transtorno da compulsão alimentar 
periódica (TCAP) seja aceita e passe a fazer 
parte da obra. "Dezenas de milhões de pes
soas que comerem uma vez por semana de 
forma compulsiva durante três meses serão 
repentinamente estigmatizadas como doen
tes psiquiátricos e receberão medicamentos 
com efeito ainda não comprovado, o que é 
grave", afirma. 

O problema, no entanto, é mais complica
do do que a polêmica leva a supor. O transtor
no da compulsão alimentar periódica já está 
no DSM-IV de Frances, mesmo que apenas 
no anexo, como exemplo de um transtorno 
alimentar "sem outra especificação". "Mesmo 
assim, o TCAP é de longe o transtorno alimen
tar mais frequente na população de maneira 
geral", diz Martina de Zwaan, presidente da 
Sociedade Alemã de Transtornos Alimentares. 

Esses d i a g n ó s t i c o s restantes levam à 
classificação "não especifica", do inglês not 
otherwise specified (NOS). Eles são conside
rados um dos pontos fracos do DSM atual, 
pois os terapeutas os utilizam com frequência 
não apenas no caso de transtornos alimen
tares. "Se 40% dos hospitais derem alta às 
pessoas com diagnóstico NOS, teremos um 
problema", constata o vice-chefe do DSM-5, 
Regier. Diagnóst icos não especificados são 
feitos quando está claro que o paciente tem 
um problema que se associa a determinado 
transtorno, mas não preenche os critérios do 
diagnóstico. Poderíamos também dizer: nes
ses casos os critérios para o diagnóstico não 
correspondem exatamente aos problemas do 
paciente. Mas essa situação agora deve mudar 
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para os transtornos alimentares, mesmo que 
com isso mais pessoas se tornem pacientes. 

Segundo a primeira versão do DSM-5, para 
que haja diagnóstico de transtorno de compulsão 
alimentar periódica é necessário que a pessoa 
apresente descontrole em relação à comida em 
apenas metade dos dias da semana, durante 
um período ainda mais curto do que o estipu
lado anteriormente. Pelo menos no papel, ao 
que tudo indica, futuramente um número ainda 
maior de mulheres vai, oficialmente, sofrer de 
bulimia e anorexia, já que os critérios previstos 
deixam margem mais ampla para o diagnóstico. 
A constatação de anorexia, por exemplo, não leva 
mais em conta a suspensão da menstruação. 
Com isso, o número dos transtornos alimentares 
"sem outra especificação" vai diminuir, já que 
muitas pessoas diagnosticadas até agora com 
essa classificação simplesmente se enquadravam 
nos casos menos graves de bulimia e anorexia. 

Assim como nos casos de transtorno ali
mentar, várias discussões giram em torno da 
mesma questão: no futuro muito mais pessoas 
serão diagnosticadas com algum problema psi
quiátrico sem razão. Já "superdiagnosticado", o 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) também terá os critérios ampliados e, 
além disso, serão acrescentados alguns novos 
quadros do transtorno. Crianças com compor
tamento peculiar no futuro também serão can
didatas ao transtorno de regulação emocional 
com variações de humor. Médicos observam 
que os pequenos que sofrem do distúrbio se 
irritam mais facilmente por coisas banais, mais 
que o "normal" em sua idade, e frequentemente 
se mostram tristes. Até agora, essas crianças 
muitas vezes recebiam o diagnóstico de "bi
polar", antigo transtorno maníaco-depressivo. 
Para muitos especialistas, esse diagnóstico se 
tornou banal, um verdadeiro fenômeno de mas
sa que pode ser considerado uma espécie de 
dano colateral do DSM-IV. Frances duvida que 
o novo diagnóstico possa mudar muita coisa 
nesse ponto. Em sua opinião, a nova versão é 
"tão mal escrita que vai criar novos monstros". 

Naturalmente, Frances também é contra 
a introdução do "transtorno hipersexual", 
pois os estupradores poderiam usá-lo como 
desculpa para seus crimes. No entanto, uma 
vida sexual agitada não basta para o diagnós
tico, é preciso que o paciente sofra com suas 

várias fantasias e atos sexuais ou os utilize 
como meio para combater o estresse ou o 
mau humor. 

A sugestão de "oficialização" de uma "sín
drome de psicose atenuada", que poderia vir a 
se transformar em esquizofrenia, também não é 
aceita de forma unânime. Ainda assim, os encar
regados de elaborar o DSM não incluíram, nem 
de longe, todos os distúrbios - supostos ou reais 
- que estão em voga no momento. Na versão 
atual não aparece, por exemplo, a dependência 
de compras nem de internet, ou a síndrome de 
burnout (uma espécie exacerbada de estresse 
associada ao excesso de trabalho, cada vez mais 
frequente, que pode levar a doenças graves e, em 
casos extremos, até à morte). 

É possível que a síndrome de Asperger, uma 
forma atenuada de autismo, seja eliminada 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



da classificação de doenças mentais - para 
infelicidade de muitas famílias de pessoas 
com esse quadro (veja texto na pág. 37). O 
d i a g n ó s t i c o deve estar inc lu ído no novo 
"transtorno de espectro autista", que abrange 
todas as manifestações de aspectos autistas. 
Um artigo publicado recentemente na revista 
científica Science afirma que "defensores do 
Asperger têm orgulho de um diagnóstico que 
está associado, no consciente coletivo, ou até 
mesmo na realidade clínica, a mentes social
mente inábeis, mas brilhantes, como Albert 
Einstein e Andy Warhol". O problema, porém, 
é que pacientes com Asperger não podem 
ser diferenciados com segurança de autistas 
inteligentes. Teoricamente, pessoas com esse 
diagnóstico conseguem falar algumas palavras 
antes do segundo ano de vida e frases antes 
do terceiro, diferentemente do que acontece 

com autistas. Mas isso nem sempre pode ser 
considerado quando o diagnóstico é realizado 
anos depois dessa fase da vida da criança. 

Em um grande estudo realizado com cer
ca de 2 mil jovens e crianças, publicado em 
novembro de 2011, a pesquisadora Catherine 
Lord e outros cientistas concluíram que o diag
nóstico de autismo, Asperger ou de "distúrbio 
profundo de desenvolvimento, sem outra es
pecificação", depende mais da instituição que 
faz o diagnóstico do que do próprio paciente. 
Se a sugestão atual for adotada no DSM, não 
apenas o Asperger vai desaparecer, mas tam
bém a inexpressiva variante do autismo "sem 
outra especificação". 

SEM CATEGORIAS FIXAS 
Também há outra forma de lidar com s ín
dromes que levem a supor determinado 
transtorno, mas não preenchem totalmente 
os seus critérios: é possível simplesmente 
abdicar do diagnóstico clássico baseado em 
categorias. Até agora, por exemplo, para rece
ber um atestado de fobia de aranhas a pessoa 
precisaria demonstrar um grande medo do 
inseto, a ponto de evitar locais onde possa 
haver aranhas, alterando e limitando a própria 
rotina por causa do medo. E isso precisaria 
acontecer durante pelo menos seis meses. Se 
uma dessas condições não for preenchida, não 
há diagnóstico de aracnofobia - mesmo que o 
paciente desmaie ao ver um desses animais. 

Com o uso de categorias fixas, a pessoa 
tem ou não tem uma fobia de aranhas, não há 
nuances. Entretanto, quando se levam em conta 
gradações, o paciente pode não ter diagnóstico 
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de aracnofobia, mas apresentar uma variante 
leve, bastante intensa ou até fobia extrema. 
Essa abordagem soluciona outro problema 
do diagnóstico clássico, o da comorbidade. 
Muitos pacientes que sofrem de ansiedade têm 
também depressão, ou vice-versa. Nesse caso, 
discute-se se ambos são realmente transtornos 
diferentes. E aí, considerar as "d imensões" 
dos distúrbios pode acrescentar precisão às 
avaliações. O paciente atinge altos valores 
nas duas escalas, sendo o da depressão talvez 
extremamente elevado e o da ansiedade, me
nos. Os autores do DSM-5, porém, ainda não 
se decidiram totalmente por esta abordagem 
preferida por vários especialistas. Mas parece 
bem aceita a adoção do grau de gravidade, 
levando-se em conta se os sintomas surgem 
eventual ou constantemente. 

De qualquer forma, caso sejam aceitas, as 
dimensões só devem ser determinantes para 
os transtornos de personalidade, já que, entre 
eles, as comorbidades são muito frequentes. 
Apenas seis dos dez transtornos de persona
lidade existentes até agora devem se manter 
ainda como diagnóstico categorial c lássico. 
Com isso, continuam existindo psicopatas e 
borderlines, assim como pessoas esquivas, 
obsessivo-compulsivas e esquizotípicas. Os 
narcisistas também continuarão sendo oficial
mente reconhecidos, apesar de a eliminação 

do diagnóstico também ter sido prevista. Isso 
levou o The New York Times a publicar a bela 
manchete: "Um destino que os narcisistas vão 
odiar: ser ignorados". 

Por outro lado, muito provavelmente estu
dantes não precisarão mais memorizar o que 
até agora era compreendido como transtorno 
de personalidade paranóico, esquizoide, his
triónico e dependente. Futuramente, essas 
singularidades só poderão ser marcadas nas 
cinco novas dimensões: emocionalidade nega
tiva, introversão, antagonismo, desinibição e 
psicoticismo. A nova divisão dos transtornos 
de personalidade é considerada pela profes
sora de psiquiatria Sabine Herpertz, da Uni
versidade de Heidelberg, "clinicamente inútil, 
por ser muito detalhada e não compatível com 
o pensamento clínico referente a s índromes". 

Quantos profissionais vão de fato adotar o 
novo DSM - ou o CID, baseado nele-e quanto 
tempo demorará essa adaptação é outra his
tória. Estudos mostram que muitos médicos 
não se atêm ao uso fiel dos diagnósticos que 
especialistas finalmente decidiram após longas 
discussões. Em muitos casos, é provável que as 
diretrizes do DSM-5 só sejam realmente adota
das em consultórios de profissionais que tiveram 
sua formação baseada nelas. No entanto, os 
especialistas certamente já estarão trabalhando 
no DSM-6 ou DSM-7 nessa época. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 240, p. 24-31, jan. 2013.




