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Critérios e diagnósticos em 
Dependência Química



O que é Diagnóstico?

Parte da consulta médica ou atendimento médico voltada à 

identificação de uma doença.

• Sinais

• Sintomas

• Histórico Clínico

• Exames físicos

• Exames complementares



O Diagnóstico

Permite uma prática clínica baseada em evidências científicas, e por 

isso é essencial para psiquiatria.

Diagnóstico Psicológico

Interpretativo

Diagnóstico Psiquiátrico

Fenomenológico



Principais objetivos do diagnóstico

• Clínicas • Terapêuticas • Prognósticas



A importância do diagnóstico

Através dele permite-se:

• Predizer curso, prognóstico;

• Planejar linhas de tratamento a curto e médios prazos;

• Facilitar a comunicação entre psiquiatra e médicos de outras 

áreas.



O diagnóstico Sindrômico

Baseado em uma síndrome (do grego – syndromé),  conjunto de 

sinais e sintomas que um paciente pode apresentar em um 

determinado momento.



O diagnóstico Sindrômico

A hipótese diagnóstica, ainda que seja sindrômica, permite ao

médico já raciocinar em relação, por exemplo, a que conduta adotar

em relação ao tratamento do paciente.



O diagnóstico Nosológico

Noso, significa doença – (do grego), baseia-se na anamnese e nos

exames psíquico, físico e complementares.



Exame psíquico

Inicia ao primeiro contato com o paciente, antes mesmo de se obter

seus dados de identificação.

Pode ser chamado também de:

exame mental, exame psiquiátrico ou exame do estado mental.



Exame físico

Importante ferramenta, pois a pessoa em sofrimento

psíquico apresenta patologias físicas com maior

frequência que o restante da população.

Transtorno mental com 

etiologia orgânica

Transtorno mental com 

complicações físicas

Depressão em paciente com 

hipotireoidismo 

Paciente com quadro de desnutrição em 

função de perda do apetite na Depressão.



Exames complementares

Úteis para certificar que os sintomas que os pacientes apresentam

são realmente de origem mental, e não decorrentes de outros

sistemas do organismo.



Exames complementares

Principais exames que podem ajudar na formulação do diagnóstico:

• Hemograma

• Bioquímica sanguínea

• Sorologia para lues

• Exame do líquor

• Neuroimagem cerebral

• Dosagens hormonais

• Eletroencefalografia

• Estudo genéticos

• Psicodiagnóstico

• Testagem neuropsicológica



O que é Dependência Química?

A OMS define a Dependência Química como uma doença

Crônica – Progressiva – De terminação fatal 



Dependência Química

É uma doença porque:

• Há sugestiva relação genética hereditária

• Responde a tratamento médico

• Ninguém deseja ser dependente químico



Avaliação Clínica

é importante a caracterização detalhada do consumo

• Motivações do uso

• Quantidade utilizada

• Aspectos circunstanciais do uso

• Efeitos obtidos

• Sentimentos pós uso



Padrões de consumo

Experimental

Recreativo 
ou 

Ocasional 

Nocivo ou 
Abusivo 

Dependência



Diagnóstico da Dependência Química no DSM-5

No DSM-5: encontramos 6 critérios:

1. Forte desejo ou senso de compulsão 
para consumir a substância.

2. Dificuldades em controlar o 
comportamento ao consumir a substância.



DSM-5

3. Um estado de abstinência fisiológica

quando o uso da substância cessou ou foi

reduzido, como evidenciado por:

síndrome de abstinência característica para

determinada substância ou o uso de uma

substância intimamente relacionada, com a

intenção de aliviar ou evitar sintomas de

abstinência.



DSM-5

4. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da

substância psicoativa são requeridas para alcançar os mesmos

efeitos que se alcançava quando começou a ingerir a substância.



DSM-5

5. Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em

favor do uso da substância psicoativa, aumento da quantidade de

tempo necessário para obter ou tomar a substância ou para se

recuperar de seus efeitos.



DSM-5

6. Persistência no uso da substância, mesmo compreendendo que

a mesma é nociva.

(comprometimento do estado de humor - depressão, danos físicos

ao organismo, desenvolvimento de complicações cognitivas)



O CID-11

A CID-11 tem formas padronizadas de apresentar seu conteúdo. As

convenções descrevem o conteúdo textual e também se aplicam à

estrutura de codificação.



CID-11: A estrutura do código

► Os códigos da CID-11 são alfanuméricos e cobrem o intervalo de 1A00.00 a

ZZ9Z.ZZ.

► Os códigos que começam com 'X' indicam um código de extensão.

► A inclusão de um número forçado na posição do 3º caractere evita a

ortografia de 'palavras indesejáveis’.

► As letras 'O' e 'I' são omitidas para evitar confusão com os números '0' e '1'.



Capítulo 6 – CID 11

Transtornos mentais, comportamentais ou do 
neurodesenvolvimento.

A hierarquia do capítulo 6 consiste em 3 níveis:

L1 - Ampla categoria de tipo de doença/distúrbio

L2 - Tipo específico de doença/distúrbio

L3- Especificidade adicional do tipo de doença/distúrbio



Capítulo 6 – CID 11

No CID 11 o uso de substâncias aparece no capitulo 6C:

BlockL1-6C: 

Transtorno devido ao uso de substâncias ou 

comportamentos de dependência

São transtornos mentais e comportamentais que desenvolvem como

resultado do uso de substâncias psicoativas predominantemente,

incluindo medicamentos ou gratificante repetitivo específico e

comportamentos de reforço.



CID 11

BlockL2-6C:

Transtorno devido ao uso de substâncias

Incluem:

► Episódios únicos de uso de substâncias prejudiciais,

► Desordens de uso de substância (uso de substâncias nocivas e

dependência)

► Perturbações induzidas por substâncias (intoxicação, abstinência e

transtornos mentais)

► Disfunções sexuais e do sono-vigília distúrbios



CID-11: Álcool

6C40 – Distúrbios por uso de álcool

.0 – Episódio de uso nocivo de álcool

.1 – Padrão prejudicial de uso de álcool

.10 - episódico

.11- contínuo

.1Z – não especificado



Distúrbio por uso de álcool

Distúrbios devidos ao uso de álcool são caracterizados

pelo padrão e consequências do consumo de álcool.

CID-11: Álcool

Além da intoxicação alcoólica, o álcool tem propriedades

indutoras de dependência, resultando em dependência do

álcool em algumas pessoas e da abstinência do álcool quando o

uso é reduzido ou interrompido.



6C40.0 – Único episódio de uso nocivo do álcool

Um único episódio de uso de álcool que tem causado danos à saúde

física ou mental de uma pessoa ou resultou em comportamento

que prejudicou a saúde de outras pessoas.

. Este diagnóstico não deve ser feito se o dano é atribuído a um 
padrão conhecido de uso de álcool.

CID-11: Álcool



CID 11

► Danos para a saúde do indivíduo ocorre devido a um ou mais

dos seguintes:

(1) comportamento relacionado à intoxicação;

(2) efeitos tóxicos diretos ou secundários em órgãos e sistemas do

corpo; ou

(3) Uma via de administração prejudicial.



6C40.1 - Padrão prejudicial de uso de álcool

Um padrão de uso de álcool que tem causado danos à saúde física

ou mental de uma pessoa ou resultou em comportamento levando

a danos à saúde dos outros.

O padrão de uso de álcool é evidente por um período de pelo

menos 12 meses, se o uso da substância for episódico ou pelo

menos um mês se o uso for contínuo.

CID-11: Álcool



CID 11

► Danos à saúde de outras pessoas inclui qualquer forma de dano

físico, incluindo trauma ou transtorno mental que seja diretamente

atribuível ao comportamento relacionado à intoxicação alcoólica por

parte da pessoa a quem o diagnóstico de padrão nocivo de uso de

álcool se aplica.



6C40.10 - Padrão prejudicial de uso de álcool, episódico

Um padrão de uso de álcool episódico ou intermitente que tem

causado danos à saúde física ou mental de uma pessoa ou resultou

em comportamento que prejudicou a saúde de outras pessoas.

O padrão de uso episódico de álcool é evidente por um período

de pelo menos 12 meses.

CID-11: Álcool



6C40.1.1 - Padrão prejudicial de uso de álcool, contínuo

Um padrão de uso contínuo (diário ou quase diário) de álcool que tem

causado danos à saúde física ou mental de uma pessoa ou resultou em

comportamento prejudicial a saúde de outras pessoas.

O padrão de uso contínuo de álcool é evidente por

um período de pelo menos 1(um) mês.

6C40.1Z - Padrão prejudicial de uso de álcool, 
não especificado

CID-11: Álcool



6C40.2 – Dependência de álcool

.0 – uso atual contínuo

.1- uso atual episódico

.2 – remissão completa precoce

.3 – remissão parcial sustentada

.4 – remissão completa sustentada

.Z – não especificada

CID-11: Álcool



6C40.2 - A dependência do álcool

é um distúrbio da regulação do uso de álcool decorrente do uso

repetido ou contínuo de álcool.

CID-11: Álcool



A dependência do álcool

A principal característica é um forte impulso interno para

o uso de álcool, que se manifesta pela capacidade

prejudicada de controlar o uso, aumentando a prioridade

dada ao uso sobre outras atividades, ao longo de outras

atividades e persistência da utilização apesar de danos ou

consequências negativas.

CID-11: Álcool



A dependência do álcool

Essas experiências são muitas vezes acompanhada por uma

sensação subjetiva de impulso ou desejo de usar álcool.

CID-11: Álcool

Características fisiológicas de dependência podem também estar

presentes, incluindo a tolerância aos efeitos do álcool, sintomas

de abstinência após a cessação ou redução do uso de álcool ou

uso repetido de álcool ou substâncias farmacologicamente

semelhantes para prevenir ou aliviar os sintomas de abstinência.



6C40.20 - A dependência do álcool, uso corrente, contínuo

As características de dependência geralmente são evidentes por um

período de pelo menos 12 meses, mas o diagnóstico pode ser feito

se o uso de álcool for contínuo (diariamente ou quase diariamente)

por pelo menos 1 mês.

CID-11: Álcool



6C40.21 - A dependência do álcool, uso atual, episódica

Durante os últimos 12 meses, houve dependência de álcool com

consumo intenso intermitente, com períodos de abstinência de

álcool.

CID-11: Álcool

Se o uso atual for contínuo (diária ou quase diariamente durante

pelo menos 1 mês), deve-se fazer o diagnóstico de dependência de

álcool, uso atual, contínuo.



6C40.22 - A dependência do álcool, no início remissão 
completa

Após um diagnóstico de dependência de álcool, e muitas vezes após

um episódio de tratamento ou intervenção (incluindo a intervenção

de autoajuda), o indivíduo esteve abstinente de álcool durante um

período que teve duração entre 1 e 12 meses.

CID-11: Álcool



6C40.23 - A dependência do álcool, remissão parcial 
sustentada

Após um diagnóstico de dependência de álcool, e muitas vezes após

um episódio de tratamento ou intervenção (incluindo a intervenção

de autoajuda), há uma redução significativa no consumo de álcool

por mais de 12 meses, de modo que mesmo consumo intermitente

ou contínuo tenha ocorrido durante este período, os requisitos de

definição de dependência não foram cumpridos.

CID-11: Álcool



6C40.24 - A dependência do álcool, remissão completa 
sustentada

Após um diagnóstico de dependência de álcool, e muitas vezes após

um episódio de tratamento ou intervenção (incluindo auto

intervenção), a pessoa está abstinente de álcool por 12 meses ou

mais.

6C40.2Z - A dependência do álcool, não especificada.

CID-11: Álcool



6C40.3 – Intoxicação por álcool

CID-11: Álcool

É uma condição transitória clinicamente significativa que se desenvolve

durante ou logo após o consumo de álcool, caracterizada por distúrbios da

consciência, cognição, percepção, afeto, comportamento, ou coordenação.



Intoxicação alcoólica

Apresentando características que podem incluir:

► atenção prejudicada,

► comportamento inadequado ou agressivo,

► labilidade do humor,

► dificuldade de raciocínio,

► julgamento prejudicado,

► coordenação deficiente,

► marcha irregular e fala arrastada.

CID-11: Álcool



6C40.4 – Abstinência alcoólica

.0 – sem complicações

.1 – com distúrbios perceptivos

.2 – com convulsões

.3 – com distúrbios perceptivos e convulsões

.Z – não especificada

CID-11: Álcool



Abstinência alcoólica

É um conjunto clinicamente significativo de sintomas, comportamentos

e/ou características fisiológicas, variando em grau de severidade e

duração, que ocorre após a cessação ou redução do uso de álcool em

indivíduos que desenvolveram a dependência de álcool ou usaram álcool

por um período prolongado ou em grandes quantidades.

CID-11: Álcool



Abstinência alcoólica

Características:

► hiperatividade autonômica,

► maior tremor das mãos,

► náusea, ânsia ou vômito,

► insônia,

► ansiedade,

► agitação psicomotora,

► alucinações visuais, táteis ou auditivas transitórias e

► distração.

Com menos frequência, o estado de retirada é complicada por convulsões.

CID-11: Álcool



Abstinência alcoólica

O estado de abstinência pode progredir para uma forma mais grave

de delirium caracterizada por confusão e desorientação, delírios e

alucinações visuais, táteis ou auditivas prolongadas.

Nesses casos, um diagnóstico separado de delírio induzido por

álcool também deve ser atribuído.

CID-11: Álcool



6C40.40 - Abstinência alcoólica, sem complicações

Todos os requisitos para diagnóstico da abstinência alcoólica são

atendidos e o estado de abstinência não é acompanhado por

distúrbios perceptivos ou convulsões.

CID-11: Álcool



6C40.41 - Abstinência alcoólica, com distúrbios perceptivos

Todos os requisitos para diagnóstico da abstinência alcoólica sejam

satisfeitos e o estado de abstinência é acompanhado por distúrbios

perceptivos (por exemplo, alucinações visuais ou táteis ou ilusões)

com o teste de realidade intacto.

CID-11: Álcool

Não há evidência de confusão e outros requisitos de diagnóstico

para Delirium não são atendidos.

O estado de abstinência não é acompanhado por convulsões.



6C40.42 - Abstinência alcoólica, com convulsões

Todos os requisitos para diagnóstico de abstinência alcoólica são

atendidos e o estado de abstinência é acompanhado por convulsões

(ou seja, convulsões tônico-clônicas generalizadas) mas não por

distúrbios perceptivos.

CID-11: Álcool



6C40.43 - Abstinência alcoólica, com distúrbios perceptivos e 
convulsões

Todos os requisitos de diagnóstico abstinência alcoólica sejam

atendidos e o estado de abstinência é acompanhado por convulsões

(convulsões ou seja, tônico-cônica generalizada) e distúrbios

perceptivos com o teste de realidade intacto. .

Os requisitos de diagnóstico para Delirium não são atendidos.

6C40.4Z - Abstinência alcoólica, não especificada

CID-11: Álcool



6C40.5 – Delirium induzido pelo álcool

CID-11: Álcool

O delirium induzido pelo álcool é caracterizado por um estado

agudo de atenção e consciência perturbadas com características

específicas de delirium que se desenvolve durante ou logo após a

intoxicação ou abstinência de substância ou durante o uso de álcool.



Delirium induzido pelo álcool

CID-11: Álcool

A quantidade e a duração do uso de álcool devem ser capazes de

produzir delírio. Características específicas do delirium induzido pelo

álcool podem incluir:

► alteração da consciência com desorientação,

► alucinações e ilusões vívidas,

► insônia,

► delírios e agitação,

► distúrbios de atenção e tremores concomitantes

► sintomas fisiológicos de abstinência alcoólica.



CID-11: Álcool

Em alguns casos de abstinência de álcool pode progredir para uma

forma muito grave de delírio induzido por álcool.

Delirium induzido pelo álcool

Os sintomas não são mais bem explicados por um transtorno mental

primário, pelo uso ou abstinência de uma substância diferente, ou

por outra condição de saúde que não seja classificada em

Transtornos mentais, comportamentais e do neurodesenvolvimento.



6C40.6 – Transtorno psicótico induzido pelo álcool

.0 – com alucinações

.1 – com delírios

.3 – com sintomas psicóticos mistos

.Z – não especificado

CID-11: Álcool



Transtorno psicótico induzido por álcool

CID-11: Álcool

É caracterizado por sintomas psicóticos (ex.: delírios, alucinações,

pensamentos e comportamentos desorganizados) que se desenvolvem

durante ou logo após a intoxicação ou abstinência do álcool.

A intensidade ou duração dos sintomas é substancialmente superior

aos distúrbios psicóticos de percepção, cognição ou comportamento

que são característicos de intoxicação por álcool ou abstinência de

álcool.



Transtorno psicótico induzido por álcool

CID-11: Álcool

A quantidade e a duração do uso de álcool devem ser capazes de

produzir sintomas psicóticos.

Os sintomas não são melhor explicados por um transtorno mental

primário (p. depois de cessação do uso ou abstinência de álcool, ou

se houver outras evidências de um transtorno mental primário

preexistente com sintomas psicóticos (por ex.: uma história de

episódios anteriores não associados ao uso de álcool).



6C40.60 - Transtorno psicótico induzido por álcool com 
alucinações

CID-11: Álcool

é caracterizado pela presença de alucinações que são consideradas

consequências diretas do uso de álcool. Nem delírios nem outros

sintomas psicóticos estão presentes.

Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante estados

hipnagógicos ou hipnopômpicos, não são mais bem explicados por

outro transtorno mental e comportamental (ex: esquizofrenia) e não

são devidos a outro transtorno ou doença classificada em outro

lugar (ex.: epilepsias com sintomas visuais).



6C40.61 - Transtorno psicótico induzido por álcool com 
delírios

CID-11: Álcool

é caracterizado pela presença de delírios que são considerados

consequências diretas do uso de álcool.

Nem alucinações nem outros sintomas psicóticos estão presentes.



6C40.62 - Transtorno psicótico induzido pelo álcool, com 
múltiplos sintomas psicóticos

É caracterizado pela presença de múltiplos sintomas psicóticos,

principalmente alucinações e delírios, quando considerados como

consequência direta do uso de álcool.

6C40.6Z - Transtorno psicótico não especificado

CID-11: Álcool



6C40.7 – Outros transtornos induzidos pelo álcool

.0 – Transtorno de humor

.1 – Transtorno de ansiedade

CID-11: Álcool

*Codificados em outro local:
Transtorno amnéstico devido ao uso de álcool (6D72.10)
Demência por uso de álcool (6D84.0)



É caracterizado por sintomas de humor* que se desenvolvem

durante ou logo após a intoxicação ou abstinência de álcool.

6C40.70 - Transtorno de humor induzido por álcool

CID-11: Álcool

* humor deprimido ou elevado, diminuição do envolvimento em atividades prazerosas,
níveis de energia aumentados ou diminuídos.

A intensidade ou duração dos sintomas é substancialmente em

excesso de distúrbios de humor que são característicos da

intoxicação ou abstinência alcoólica.



6C40.71 - Transtorno de ansiedade induzido por álcool

CID-11: Álcool

É caracterizado por sintomas de ansiedade* que se desenvolvem

durante ou logo após a intoxicação ou abstinência do álcool.

* Apreensão ou preocupação, medo, sintomas fisiológicos de excitação autonômica
excessiva e comportamento de evitação.

A intensidade ou duração dos sintomas é substancialmente superior

aos sintomas de ansiedade que são característicos de intoxicação ou

abstinência alcoólica.



6C40.Y – Outros transtornos especificados devido ao 
uso de álcool  

CID-11: Álcool

6C40.Z – Transtornos não especificados devido ao 
uso de álcool 



CID 11 – Para outras substâncias

6C41 – Transtornos devido ao uso de Cannabis

.0 – Único episódio de uso nocivo de Cannabis

.1 – Padrão de uso nocivo de Cannabis

.0 – Padrão de uso nocivo de Cannabis, episódico

.1 – Padrão de uso nocivo de Cannabis, contínuo

.1Z – Padrão de uso nocivo de Cannabis, não especificado



CID 11 – Para outras substâncias

6C41.2 – Dependência de Cannabis

.0 – Dependência de Cannabis, uso atual

.1 – Dependência de Cannabis, remissão completa

.2 – Dependência de Cannabis, remissão parcial sustentada

.3 – Dependência de Cannabis, remissão completa sustentada

.Z – Dependência de Cannabis, não especificada



CID 11 – Para outras substâncias

6C41.3 – Intoxicação por Cannabis

6C41.4 – Abstinência por Cannabis

6C41.5 – Delirium induzido por Cannabis

6C41.6 – Transtorno psicótico induzido por Cannabis



CID 11 – Para outras substâncias

6C41.7 – Outros transtornos psicóticos induzidos por Cannabis

.0 – Transtorno de humor induzido por Cannabis

.1 – Transtorno de ansiedade induzido por Cannabis

6C41.Y – Outros transtornos induzidos por Cannabis, especificados

6C41.Z – Transtornos induzidos por Cannabis, não especificados



CID 11 – Para outras substâncias

6C42 - Canabinoides sintéticos

6C43 – Opioides



CID 11 – Para outras substâncias

6C44 – Sedativos, hipnóticos e 
ansiolíticos

6C45 – Cocaína



CID 11 – Para outras substâncias

6C46 – Estimulantes incluindo 
anfetaminas, metanfetamina ou 

metacatinona

6C47 - Catinonas sintéticas



CID 11 – Para outras substâncias

6C48 – Cafeína

6C49 – Alucinógenos



CID 11 – Para outras substâncias

6C4B – Inalantes voláteis

6C4A – Nicotina



CID 11 – Para outras substâncias

6C4C – MDMA, ou drogas 
relacionadas incluindo MDA

6C4D – Drogas dissociativas, incluindo 
cetamina e fenciclidina (PCP)



CID 11 – Para outras substâncias

6C4E – Outras substâncias psicoativas 
especificadas, incluindo medicamentos



CID 11 – Para outras substâncias

6C4F – Uso de múltiplas substâncias psicoativas 
especificadas, incluindo medicamentos



CID 11 – Para outras substâncias

6C4G – Substâncias psicoativas desconhecidas ou não 
especificadas.



CID 11 – Para outras substâncias

6C4Y – Outros transtornos especificados devido ao uso de 
substâncias

6C4Z – Transtornos devido ao uso de substâncias, não 
especificados

6C4H – Substância não psicoativas
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