


Doença mental
Conceitos ao longo da história

Acreditava, que os incomuns sintomas advinham de

possessões demoníacas, maldições, feitiçarias e

deuses vingativos.

Inicialmente, os nossos mais antigos antepassados, acreditavam que a

doença mental estaria frequentemente ligada a causas sobrenaturais.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Descobertas antropológicas datadas de 5000 a.C. mostraram evidências de

que os humanos do período neolítico acreditavam que a abertura de um buraco

no crânio permitiria que o espírito maligno que habitava a cabeça dos enfermos

mentais fosse libertado, curando-os assim de suas aflições.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Foram os antigos egípcios que tiveram as ideias mais progressistas da época

sobre como tratar as pessoas que entre eles aparentavam ter dificuldades

envolvendo a saúde mental.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Os curandeiros do Nilo orientavam que os

pacientes se envolvessem em atividades

recreativas, como a música, a dança ou a

pintura, na tentativa de aliviar os sintomas,

trabalhando para que houvesse alguma

retomada de “normalidade”. Papiros de Lahun: Musicoterapia



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Dois papiros, datados do século VI a.C.,

foram chamados de “os livros médicos

mais antigos do mundo”, visto que

estariam entre os primeiros documentos

desse tipo a identificar, por exemplo, o

cérebro como a fonte do funcionamento

mental.
papiro de Edwin Smith



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Hipócrates considerava o cérebro como fonte das

emoções, pensamentos e das ideias. Hipócrates

realizou a classificação das doenças mentais: o

“Corpus Hippocraticum” como melancolia,

depressão pós-parto, fobias, delirium tóxico,

demência senil e histeria. Corpus Hippocraticum



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Hipócrates rejeitou a ideia de que instabilidade

era o resultado da ira sobrenatural.

Sobretudo, teria escrito que os desequilíbrios do

pensamento e no comportamento seriam

elementos de “ocorrência natural do corpo”, em

particular, vindos do cérebro.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Idade Média

Médicos faziam uso de laxantes, eméticos e

sanguessugas na tentativa de restaurar o

“equilíbrio do corpo” de seus pacientes.

Outros extraíam sangue da testa ou

das veias dos pacientes, na tentativa

de drenar os males interiores para

longe do cérebro



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Idade Média

Na Europa (até o final do séc XIII) ainda acreditava-se que as doenças

mentais estavam relacionadas a bruxarias e quem delas padecia era posto à

margem da sociedade (isolamento ou a morte).

O tratamento realizado era baseado

em exorcismo para que o corpo se

libertasse dos espíritos maléficos.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Período Renascentista (XIV - XVI)

As pessoas consideradas “loucas” eram atiradas rio abaixo, como cargas

insanas em embarcações que recebiam o nome de Nau dos Loucos.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Meados do século XVII

A loucura, que até então era exaltada como marca do

“divino e do sobrenatural”, constitui-se em um modo de

exclusão.

De acordo com o crescimento das cidades, a sociedade

então separava os indivíduos que viviam às margens da

sociedade do restante da população.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Século XVIII

O Hospital Geral foi fundado em Paris.

Era uma estrutura de ordem monárquica e burguesa, onde seriam recolhidos

e alojados todos os excluídos que perturbavam a ordem social.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Século XVIII

Foram ampliadas as instituições de internação por toda a França, mediante

uma ordem real, quando foi estabelecido em cada cidade do reino um Hospital

Geral, dando origem ao período conhecido como a Grande Internação.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Século XIX

O fim do século XIX e início do século XX são marcados pela construção de

vários hospitais psiquiátricos. É dentro desta fase que a loucura começa a ser

problematizada.

Construção do hospital psiquiátrico Nossa Senhora da Luz: hospício funcionou no local até 1907, 

quando deu espaço para o Presídio do Ahú.| Foto: Rodrigo Bichara/Divulgação



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Século XIX

O médico francês Philippe Pinel transformou a loucura de uma questão de

ordem social para uma questão médica.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Século XIX

Phillipe Pinel separava os doentes por tipo de “desvio”

ou “alienação mental” (paixões, delírios, manias e

melancolias).

Desse modo, as patologias mentais começaram a ser

reconhecidas, nomeadas e estudadas.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

No Brasil

A primeira instituição psiquiátrica foi inaugurada em 1852, durante o Império,

recebendo o nome de Hospício Pedro II, também chamado de Hospício

Nacional de Alienados e “Palácio dos Loucos”, localizado no Rio de Janeiro

Hospício Pedro II, posteriormente deu origem ao Instituto Philipe Pinel.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Juliano Moreira

Foi um dos diretores do Hospício Pedro II.

Seus estudos apontavam que o sofrimento

mental tinha suas origens em fatores

físicos e psicossociais, como a falta de

acesso à educação, precária condição de

higiene, afetando a dignidade humana.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Juliano Moreira

Em 1911, ele fundou o primeiro Manicômio Judiciário do Brasil, direcionando

tratamento psiquiátrico aos pacientes que cometeram algum tipo de crime após

surto psicótico. Posteriormente, a assistência dada na Colônia Juliano Moreira

foi denunciada por violência manicomial.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Franco Basaglia

Em 1979, visitou o Hospital Colônia em Barbacena, comparando a instituição

aos campos de concentração nazista de Adolf Hitler. Essa comparação não

foi nem um pouco exagerada, já que o Hospital Colônia foi responsável pelo

genocídio brasileiro, matando mais de 60 mil pacientes, cerca de 70% dos

internados não eram diagnosticados com nenhuma doença mental.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Nise da Silveira

No ano de 1946, psiquiatra que revolucionou o tratamento e atenção dada

aos pacientes psiquiátricos do Hospício Pedro II. Transformou um ambiente

de maus-tratos em um setor de terapia ocupacional, um ateliê de pintura e

modelagem, promovendo a cura pela arte.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Nise da Silveira

Além disso, ela trabalhava o afeto de seus pacientes, encorajando-os a

interagirem com os cães e gatos, seus “coterapeutas”, tornando-se um

exemplo para psiquiatria e a pioneira no processo da luta antimanicomial.



Doença mental
Conceitos ao longo da história

Lei 10.216 de 06 de Abril de 2001

Chamada de lei antimanicomial só foi aprovada após doze anos de sua

apresentação. O objetivo dessa lei consistia em redirecionar o modelo de

assistência psiquiátrica brasileiro visando melhores condições de saúde para

os internados, assegurar seus direitos e promover a recuperação através da

volta ao ambiente familiar, trabalho e comunidade.



Doença mental

Doenças mentais são condições de saúde que envolvem mudanças na emoção,

pensamento ou comportamento (ou uma combinação destes). As doenças

mentais estão associadas a sofrimento e/ou problemas de funcionamento em

atividades sociais, de trabalho ou familiares.

APA - American Psychiatric Association



Doença mental x Saúde Mental

Doença Mental…

APA - American Psychiatric Association

refere-se coletivamente a todos os transtornos mentais diagnosticáveis –

condições de saúde envolvendo:

● Mudanças significativas no pensamento, emoção

e/ou comportamento

● Angústia e/ou problemas de funcionamento em

atividades sociais, de trabalho ou familiares



Doença mental x Saúde Mental

Saúde Mental…

APA - American Psychiatric Association

envolve o funcionamento eficaz nas atividades diárias, resultando em

● Atividades produtivas (trabalho, escola, cuidado)

● Relacionamentos saudáveis

● Capacidade de se adaptar às mudanças e lidar com as adversidades



O que é Patologia Dual?

É definida como a coexistência do uso problemático de álcool e outras drogas

com a doença mental.
Nestor Szerman



Sinônimos de Patologia Dual

Outros nomes são utilizados para referir às pessoas que são acometidas pela

dependência química com um quadro de transtorno mental:

diagnóstico dual, diagnóstico duplo e transtorno dual



O Diagnóstico

Uma das maiores dificuldades na abordagem do paciente com Patologia Dual

diz respeito ao fato de que o diagnóstico primário muitas vezes é difícil de ser

estabelecido inicialmente.



O Diagnóstico

Muitas drogas podem produzir efeitos psicóticos, ansiosos e depressivos, o

que torna ainda mais difícil a diferenciação entre um diagnóstico dual (abuso

de substâncias e transtornos mentais) e quadros psicóticos, depressivos ou

ansiosos devido ao efeito destas substâncias.



O Diagnóstico

Por outro lado, o estigma associado à presença de doença mental, bem como o

estigma de adicto a substâncias, dificultam a aceitação da doença pelo doente e

família.

Muitas vezes as famílias até já aceitaram a presença de dependência, mas

têm muita dificuldade em aceitar a presença de doença mental no seu ente

querido e portanto retardam a visita dele à um especialista.



O comportamento adicto

Toda adicção é uma doença mental, 

portanto: cerebral.



O comportamento adicto

Não se escolhe ter adicção, assim como não se escolher 

ter hipertensão, diabetes e depressão, por exemplo.



O comportamento adicto

O ponto crucial para os adictos é pensar

em uma data na qual pode “se livrar do

seu problema” e a partir dela seguir um

tratamento para sua recuperação total.



O comportamento adicto

O adicto tem dificuldade de pensar que pode viver, trabalhar e

funcionar sem a substância e/ou comportamento derivado dela.



O comportamento adicto

A definição de comportamento adictivo como um distúrbio “mental” não

tinha um reconhecimento científico até recentemente.

Nas últimas décadas do século passado, o enfermo mental foi

definitivamente integrado nas redes normais da saúde. E era exceção a

pessoa doente que tinha comportamento adictivo.

Houve a criação de uma rede paralela e marginal ao sistema de saúde.



Vulnerabilidade individual

Desde o início do século, a investigação das neurociências tem trazido

novos conhecimentos sobre o uso de substâncias e a adicção.



Vulnerabilidade individual

Segundo Swendsen e Le Moal em 2011, a adicção é uma perturbação do

comportamento que ocorre num fenótipo vulnerável, no qual existe uma

predisposição intrínseca que determina a neuroplasticidade induzida pelas

substâncias.



Vulnerabilidade individual

● Primeiro nível: vulnerabilidade sociocultural e sociodemográfica

Estudo sobre as variáveis que caracterizam a população em geral (localização

geográfica e aspectos socioculturais) e as que caracterizam os individuos de

uma determinada população (idade, sexo, raça, educação, estado civil).

De acordo com esta teoria, são considerados 3 níveis de vulnerabilidade:



Vulnerabilidade individual

● Segundo nível: vulnerabilidade psicológica e psiquiátrica

Estudo sobre as variáveis relacionadas com preferências, experiências ou

problemas do indivíduo, a existência de patologia psiquiátrica e a personalidade.



Vulnerabilidade individual

● Terceiro nível: vulnerabilidade biológica e genética.

Estudo sobre os efeitos das substâncias no indivíduo e a sua valência aditiva,

bem como os aspectos genéticos e familiares.



Exemplo de vulnerabilidade individual:

1º momento:

Uma criança, filha de pai alcoólico ou de mãe com psicose maníaco depressiva.

(vulnerabilidade genética)



Exemplo de vulnerabilidade individual:

2º momento:

Na infância essa criança não consegue desenvolver experiências gratificantes e

vincular-se a pessoas que lhe transmitam sentimentos positivos e de segurança.

(vulnerabilidade psicológica)



Exemplo de vulnerabilidade individual:

3º momento:

No final da adolescência, ela entra na universidade e é submetida a um ritual de

praxe onde bebe bebidas alcoólicas.

(vulnerabilidade cultural)



Exemplo de vulnerabilidade individual:

4º momento:

E desenvolve sentimentos de integração num grupo, que experiencia

sentimentos positivos em momentos em que também consome bebidas

alcoólicas.

(vulnerabilidade psicológica)



Exemplo de vulnerabilidade individual:

5º momento:

Um dia, ela fica desempregada, sozinha,

desenvolve depressão.

(vulnerabilidade psiquiátrica)

E com a maior das facilidades procura alívio

no consumo recorrente de álcool, acabando

por desenvolver dependência.



Tratamento

Antes da década de 1990, os médicos

acreditavam que o tratamento e recuperação

do abuso de drogas tinham que ser processos

separados.

O tratamento sequencial passou a ser aceito

como vantajoso após a década de 1990.

Mueser, KT, et.al, 

2003.



Tratamento

Serviço especializado com abordagem multidisciplinar, na área da saúde

mental.



Tratamento

O modelo de 12 Passos é utilizado como o modelo de recuperação mais

eficaz no século 21, integrando as melhores práticas de tratamento de

diagnóstico dual.



Fatores que dificultam

Falta de treinamento para identificação de Patologia Dual.

Não identificação de adicção como doença mental.



Fatores que dificultam

A existência na maioria dos países de redes de tratamento separados para

adictos e para enfermos mentais.



Fatores que dificultam

A crença que os outros transtornos psíquicos são conseqüências do uso de

substâncias (transtornos induzidos).



Fatores que dificultam

A recusa em aceitar que certos distúrbios psiquiátricos, especialmente aqueles

que começam na infância e na adolescência, predispõem as adicções.



Fatores que dificultam

A dificuldade em distinguir uso e abuso problemático e a adicção em si.



Fatores que dificultam

A exclusão do tabaco como característica patológica e transtorno de

personalidade, com sólidos fundamentos neurobiológicos quando se

considera patologia dual.



Fatores que dificultam

A prática de diagnósticos transversais (adicção e outro transtorno psíquico,

sem considerar um diagnóstico longitudinal).



Fatores que dificultam

Barreiras morais que impedem considerar as substâncias psicoativas

(opióides, estimulantes,etc) como fármacos.
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