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Esquizofrenia: Estudo de Caso Relacionado ao Uso de Substâncias Psicoativas 

Maressa Campos Oliveira Reis¹ (m_maressa@hotmail.com) 

 

1. Aluna do 8º período do curso de Medicina na Universidade de Franca; 

 

RESUMO 

 A Esquizofrenia é um transtorno mental que envolve uma gama de disfunções 

cognitivas, comportamentais e emocionais. Sua origem é multifatorial, sendo o abuso de 

drogas considerado tanto um fator desencadeante quanto uma consequência do distúrbio. 

As principais manifestações desse distúrbio ocorrem através de vários sintomas, tais 

como delírios e alucinações, apatia, isolamento, perturbação da atenção, concentração e 

memória, ansiedade e depressão¹. Este trabalho tem como objetivo o estudo de caso de 

um paciente diagnosticado com esquizofrenia e dependência de múltiplas substâncias 

psicoativas, com histórico de internação em manicômios judiciários, sendo que no 

momento do estudo o mesmo se encontrava em sua nona admissão no Hospital 

Psiquiátrico Allan Kardec da cidade de Franca, SP. O presente estudo foi realizado por 

meio de entrevista com o paciente e revisão de prontuário médico, procurando 

compreender a relação entre as vivências desse indivíduo e a etiologia de seu transtorno, 

dentro de um contexto biopsicossocial. Visto que o paciente apresentava dificuldades de 

adesão ao tratamento ambulatorial, buscou-se também estabelecer os efeitos da 

abstinência de drogas e do uso de medicações, quando efetivados. 

 

Palavras-chave: Esquizofrenia; Transtorno Psicótico; Transtornos Relacionados ao Uso 

de Substâncias Psicoativas;  
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INTRODUÇÃO 

 A esquizofrenia engloba um grupo de transtornos com etiologias heterogêneas e 

inclui pacientes com apresentação clínica, resposta ao tratamento e curso da doença muito 

variados². De acordo com a 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças³, a 

esquizofrenia pode ser classificada em nove diferentes subtipos – sendo os mais 

conhecidos o paranoide, desorganizado, catatônico, indiferenciado e residual – sendo que 

todos eles são definidos por anormalidades em um ou mais desses domínios: delírios, 

alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, comportamento motor 

grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos4. 

 A Esquizofrenia Paranóide é caracterizada pela presença de delírios de 

perseguição ou grandeza, são pacientes tensos, desconfiados, hostis e muito agressivos, 

podendo cometer um ato de violência. O tipo Desorganizado (anteriormente chamado de 

Hebefrênico) caracteriza-se por uma regressão acentuada a um comportamento primitivo, 

desinibido e desorganizado, o início é cedo, antes dos 25 anos de idade. O tipo Catatônico 

é caracterizado por uma acentuada perturbação psicomotora que pode envolver estupor, 

negativismo, rigidez e excitação. O tipo Indiferenciado engloba pacientes que não podem 

ser facilmente encaixados em um dos outros tipos e acabam recebendo esta classificação. 

O tipo Residual é caracterizado pela presença de evidências contínuas de perturbação 

esquizofrênica, na ausência de um conjunto completo de sintomas ativos ou de sintomas 

suficientes para a classificação como um outro tipo de Esquizofrenia8. 

 A esquizofrenia tem prevalência para a vida toda de 1% da população, com 

incidência anual entre 0,5 a 5 por 10 mil habitantes – ambos são aproximadamente iguais 

no mundo inteiro, tanto para homens quanto para mulheres, variando quanto ao início 

(sendo o pico entre 10 e 25 anos para os homens e entre 25 e 35 para as mulheres) e ao 

curso da doença (homens sofrem mais sintomas negativos do que as mulheres e estas 

tendem a ter melhor funcionamento social prévio) ². No Brasil, entre agosto de 2012 e 

agosto de 2013, o número de internações devido à esquizofrenia chegou a 93.364, com 

364 óbitos5. Normalmente persiste por toda a vida e afeta pessoas de todas as classes 

sociais. 

 A sua causa ainda é desconhecida, porém o sistema límbico é o foco de grande 

parte de comprovações de hipóteses: a hipótese dopamínica afirma que ela resulta de uma 

demasiada atividade dopaminérgica, pois a eficácia e a potência dos antipsicóticos estão 

correlacionadas com sua capacidade de agirem como antagonistas dos receptores 
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dopamínicos do tipo 2 – esta hipótese continua sendo aprimorada. Além disso, o modelo 

do diátese-estresse estabelece que uma pessoa pode ter uma vulnerabilidade específica 

(diátese) que, quando influenciada por um estressor, permite que os sintomas da 

esquizofrenia se desenvolvam – a diátese ou o estresse podem ser biológicos, ambientais 

ou ambos, sendo a base biológica ainda mais modelada por influências epigenéticas 

(como o abuso de substâncias, estresse psicossocial e trauma)². 

 O abuso de substâncias é um dos problemas comórbidos mais frequentes nos 

pacientes esquizofrênicos, sendo muitas vezes difícil separar causa e efeito, 

principalmente no primeiro episódio, e seu uso piora o prognóstico – Cannabis e álcool 

são as drogas mais utilizadas por estes pacientes 6. Estima-se que aproximadamente 3,5% 

dos dependentes de álcool e outras drogas possuem esse transtorno como diagnóstico 

psiquiátrico adicional7. Pesquisas apontam que as chances de um indivíduo ser portador 

de esquizofrenia e usar substâncias de abuso são 4,6 vezes maiores que no restante da 

população7. 

 Nenhum sintoma é patognomônico do transtorno e os indivíduos que o apresentam 

têm variações substanciais na maior parte das características. Os sinais e os sintomas 

possíveis de ocorrer são: sintomas positivos (delírios, alucinações), sintomas negativos 

(embotamento afetivo, pobreza da fala ou de seu conteúdo, bloqueio, auto higiene pobre, 

falta de motivação, anedonia e retraimento social)², avolia, prejuízo cognitivo e funcional, 

discurso compreensível porém vago, sintomas de humor (disfórico, depressão, ansiedade, 

fobias ou raiva) padrão de sono perturbado, falta de interesse em alimentar-se ou recusa 

da comida, despersonalização, desrealização e preocupações somáticas. Hostilidade e 

agressão também podem estar associados, além de sinais neurológicos leves (prejuízos 

na coordenação motora, na integração sensorial, no sequenciamento de movimentos 

complexos, confusão direita-esquerda). Não há exames laboratoriais, radiológicos ou 

testes psicométricos para o transtorno. Cerca de 20% dos indivíduos tentam suicídio, 

sendo que 5 a 6% morrem por suicídio4. O diagnóstico é clínico e envolve o 

reconhecimento de um conjunto de sinais e sintomas associados a um funcionamento 

profissional ou social prejudicado – critérios diagnósticos segundo DSM-V em ANEXO 

I. 

 O tratamento de escolha são os antipsicóticos ou neurolépticos. Existem duas 

classes principais: os antipsicóticos típicos (primeira geração) e os atípicos (segunda 

geração). Ambos tratam os sintomas do transtorno, mas não curam a esquizofrenia. 
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Possuem como principal ação um efeito sedativo ou tranquilizante. Os antipsicóticos de 

primeira geração são medicações que bloqueiam preferencialmente os receptores D2 da 

dopamina nos sistemas dopaminérgicos, mesolímbico, mesocortical, nigroestriatal e 

túbero infundibular – Clorpromazina, Levomepromazina, Flufenazina, Tiorodazina, 

Haloperidol e Pimozide. Os antipsicóticos de segunda geração atuam em outros sítios da 

dopamina, são medicações mais bem toleradas, mais eficazes para sintomas negativos, 

possuem menos efeitos colaterais (tais como a síndrome Parkinsoniana típica, acatisia, 

reações distônicas agudas e discinesia tardia) porém são de alto custo – Quetiapina, 

Amisulprida, Olanzapina, Risperidona e a Clozapina8. Podem ainda ser usados lítio, 

anticonvulsivantes e benzodiazepínicos, além de terapias psicossociais.  

 

 

DESCRIÇÃO DO CASO    

 Os dados apresentados neste estudo foram obtidos no dia 26/08/2015 por peio de 

entrevista ao paciente (ficha de Anamnese Psiquiátrica em ANEXO II) e revisão de seu 

prontuário médico registrado no Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, Franca – SP. 

Identificação: R.D.S, sexo masculino, 48 anos, branco, solteiro; escolaridade: ensino 

fundamental completo; procedência e naturalidade: Franca, São Paulo; profissão prévia: 

prespontadeira industrial (atualmente desempregado); religião: “Deus” (SIC). 

 

Queixa Principal e História da Moléstia Atual: o paciente não soube relatar uma queixa 

principal concisa, dizendo que estava “preso no poder divino há 7 anos” e que “as deusas 

não entregam o seu ser”, contando vários relatos de conteúdo místico. Em seu prontuário 

constava que o mesmo foi admitido no dia 17/03/15 pela 9ª vez no Allan Kardec, por 

motivos de dependência química, agressividade, insônia, deambulação pelas ruas e não 

adesão ao tratamento medicamentoso – informações transmitidas pelo pai e pelo irmão 

do paciente, que ainda relataram como motivo para a busca de atendimento psiquiátrico 

um “ofício jucidial”, o qual não foi apresentado no momento da admissão. R.D.S relatou 

que começou a ter alucinações visuais e auditivas de conteúdo místico aos 3 anos de 

idade, sendo que desde então estas passaram a ser diárias e constantes. 
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História Médica e Psiquiátrica: o paciente relatou que estava internado no Allan Kardec 

pelo uso de drogas. No prontuário constava histórico de diversas internações em 

comunidades terapêuticas e no manicômio judiciário de Franco da Rocha (SP), no qual, 

segundo o paciente, ficou internado por 18 anos. O paciente disse que nunca pensou em 

suicídio. Relatou que já teve problemas com a polícia, tendo se envolvido em brigas e 

agressões por motivo de venda de drogas ilícitas. Ao responder sobre o uso de 

medicamentos atuais, disse não estar doente e que os médicos “não sabem falar” qual 

medicamento ele utiliza, mas relatou uso de Fenergan. Relatou não ter doenças clínicas e 

nunca ter passado por cirurgias. 

 

História de uso de substâncias: o paciente relatou ser usuário de tabaco, crack e cocaína 

– no prontuário constava uso de substâncias psicoativas (incluindo maconha, além das 

citadas) há mais de 27 anos. Disse que “não gosta de bebidas” e relatou última dose (“duas 

cervejas”) no ano de 2014 – porém, em seu prontuário constava histórico de etilismo 

(principalmente pinga) e que ele bebe tudo que lhe oferecem. Informações relatadas pelo 

pai e irmão no prontuário constavam que R.D.S roubava objetos em lojas e pedia dinheiro 

em semáforos para gastar com drogas, que ficava por vários dias fora de casa dormindo 

na rua, que em vigência do uso de drogas apresentava alterações de comportamento e 

desinibição (nudez em ambientes públicos, assédio de mulheres), pensamento 

desorganizado (escreve cartas de conteúdo erótico e religioso sem nexo), além de 

apresentar agitação psicomotora e heteroagressividade.   

 

História de Vida: relatou que sua mãe teve “tumor”, “quisto” (SIC) e “barriga d’água” 

(SIC) durante sua gestação, e que a mesma faleceu com 36 anos. Disse que tinha um bom 

relacionamento familiar, que não gostava de escola na infância, que “namorou bastante” 

na adolescência, que na vida adulta nunca se casou mas foi “amigado” (SIC), que teve 

um filho que faleceu quando ainda bebê e que tinha uma filha de 14 anos que não conhecia 

(no prontuário constava que tinha apenas um filho de 28 anos). Contou que o melhor 

período de sua vida foi “o tempo todo” e que o pior foi “quando mexeu com drogas”, 

relatando que por isso “foi castigado pelas deusas”.  
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Histórico Familiar: R.D.S falou que em sua família apenas ele havia sido “escolhido 

pelas deusas” e que nunca contou isso para seus parentes por “medo de acharem que é 

doido” (SIC). Não havia informações sobre esse item no prontuário médico. 

 

Revisão Médica de Sistemas: o paciente relatou não ter doenças ou qualquer outra 

queixa, assim como constava em seu prontuário. 

 

Exame Psíquico: 

- Apresentação: alegre, agitado, vestindo camiseta, calça e chinelo aparentemente limpos 

e barba aparada – embora no prontuário constava déficit de higiene corporal/oral. Durante 

a entrevista, apresentou hipercinesia (movimentos gesticulares com braço e mão direitos; 

movimentos de dedos da mão esquerda), tiques (piscar de olhos; movimentos da boca e 

de músculos do pescoço, com feição de careta – no prontuário constava que estes 

iniciaram há cerca de 4 anos após internação integral em Sorocaba, sendo sugestivos de 

discinesia tardia – e ecopraxia.  

- Linguagem e Pensamento: boa pronúncia o falar, fluidez, taquilalia, logorreia. 

Pensamento confuso, arborizado, de curso acelerado, forma desagregada, conteúdo 

mágico e místico, hipermnésia delirante. R.D.S relatou que “não tem preocupações”, que 

“pensa muito nos filhos, quer receber dinheiro, aposentar, sair e ter uma namorada”. 

- Sensopercepção: ilusões de conteúdo religioso e místico; alucinações: visuais (“deusas, 

Deus”), auditivas (vozes “das deusas” e “de Deus”), táteis (passivas, referidas em órgãos 

genitais) e olfatórias (cheiro de “alho e fezes” quando “deusas mandam matar alguém”); 

delírios persecutórios e de grandeza. 

- Afetividade e Humor: humor elevado e ansioso, afeto aumentado. 

- Atenção e Concentração: hipervigilância. 

- Memória: remota e recente diminuídas. Durante a entrevista, relatou muitas datas, 

nomes completos e acontecimentos do passado, porém todos pareciam confusos. 

- Orientação: autopsíquica e alopsíquica ausentes. 

- Consciência: hiperalerta. 

- Juízo e Crítica da Realidade: insight ausente. 

 

Exame Físico e Resultado de Exames Complementares: informações não colhidas e 

não relatadas no prontuário médico. 



9 
 

 

Hipótese Diagnóstica e Ações Terapêuticas no Momento: no prontuário constavam as 

seguintes informações: paciente em pré-contemplação quanto ao uso de substancias 

psicoativas e apresenta dificuldades de aceitação do tratamento medicamentoso. 

- Hipóteses Diagnósticas: 

 - Síndrome de Dependência de Múltiplas Substâncias Psicoativas; 

 - Síndrome de Dependência de Tabaco; 

 - Esquizofrenia; 

 - Discinesia tardia; 

 - Prescrições: 

 - Risperidona 2mg/noite (devido alterações de comportamento e de pensamento); 

 - Lorazepan 2 mg, 8/8h (tentativa de tratar discinesia); 

 - Internação integral (visto risco de fuga e de heteroagressão); 

 - Aguardo de “ofício judicial” que pai referiu que iria trazer para oficializar se é 

 ou não uma internação judicial; 

 - Liberado para o pátio. 

 

DISCUSSÃO 

 R.D.S é provavelmente portador de esquizofrenia do subtipo paranoide, com base 

nos seguintes achados: preocupações com um ou mais delírios ou alucinações auditivas 

frequentes, delírios de grandeza, ambições desmedidas, perda do contato com a realidade, 

alterações de discurso, agitação, libido exacerbado em alguns momentos e tendência à 

agressividade². 

 Pacientes esquizofrênicos tendem a usar drogas como uma forma de fuga das 

condições sociais às quais estão submetidos, para aliviar sintomas psicóticos, minimizar 

efeitos adversos provenientes de medicamentos, obter prazer, reduzir a depressão ou a 

ansiedade. Estudos relatam que mais de 75% dos pacientes com esquizofrenia fumam, 

sendo esta co-morbidade comum. Além disso, cerca de 30 a 50% podem satisfazer os 

critérios diagnósticos para abuso ou dependência de álcool, a maconha é usada por 15 a 

25% e a cocaína por 5 a 10% destes indivíduos². Neste estudo de caso, portanto, as 

informações obtidas são concordantes com a literatura, visto que R.D.S é usuário de 

maconha, cocaína, crack (derivado de cocaína) e tabaco, além de constar em seu 

prontuário o histórico de etilismo. 
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 Na população geral, o uso de drogas geralmente se inicia antes dos 18 anos, se 

torna abusivo, na maioria das vezes, entre os 19 e 23 anos e tende a diminuir próximo aos 

30 anos de idade¹. Além disso, a maioria dos dependentes químicos apresenta baixa 

escolaridade7. No caso de R.D.S, de 48 anos, o mesmo é usuário frequente de drogas 

desde seus 21 anos de vida, provavelmente tendo iniciado o uso de tais substâncias em 

idade anterior, e sua escolaridade é baixa. 

 Quanto à procedência dos pacientes, verificou-se num estudo que grande parte dos 

portadores de esquizofrenia e usuários de drogas é encaminhada ao serviço de psiquiatria 

pelas próprias famílias, enquanto a minoria é referenciada via Equipes de Saúde da 

Família. Vários fatores podem justificar o fato desses pacientes enfrentarem dificuldades 

para receber um cuidado eficaz através das Equipes de Saúde da Família, dentre eles: 

dificuldades de comunicação, comprometimento cognitivo resultante do transtorno, 

despreparo da equipe para o manejo desses pacientes, falta de recursos e profissionais, 

ausência de medidas preventivas para evitar o uso abusivo de álcool e outras drogas, a 

falta de integração entre os vários serviços e entre os níveis de atenção à saúde. 

Analisando a distribuição por sexos, encontrou-se que a maioria dos homens foi 

encaminhada ao serviço via fórum, reforçando a ideia de que os homens são mais 

resistentes ao tratamento¹. Tais informações se assemelham ao caso de R.D.S, levado ao 

hospital psiquiátrico pelo seu pai e havendo relato deste sobre a existência de um ofício 

judicial (embora não comprovado) para a internação de seu filho. 

 Para o paciente deste estudo, R.D.S, é de suma importância a continuidade de seu 

tratamento (incluindo o da dependência de drogas) e a conscientização da importância de 

sua adesão, visto que o curso clássico da esquizofrenia é de exacerbações e remissões, e 

que a deterioração do funcionamento de linha de base é cada vez maior após cada recaída 

da psicose². Apesar dos potenciais efeitos adversos dos antipsicóticos, seu uso atenua 

grande parte das manifestações do transtorno: os sintomas positivos tendem a tornar-se 

menos graves com o tempo, embora os sintomas deficitários ou negativos socialmente 

debilitantes possam aumentar de intensidade². A interrupção do tratamento pode levar a 

novas crises, à necessidade de doses mais elevadas e, muitas vezes, à nova internação. 

   

CONCLUSÃO   

 O presente estudo evidencia que o uso abusivo de drogas pode antecipar o início 

da esquizofrenia, exacerbar os sintomas psicóticos, reduzir a adesão ao tratamento, 
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aumentar os déficits cognitivos, a frequência de recaídas, os riscos de suicídio e de 

contrair doenças infectocontagiosas, além de intensificar o comportamento violento¹. 

Sendo assim, comprova-se que o abuso dessas substâncias é um fator agravante ao 

prognóstico dos pacientes esquizofrênicos, configurando um desafio no tratamento desta 

doença.  
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ANEXO I 

Transtorno Esquizofreniforme - Critérios Diagnósticos 295.40 (F20.81) 

 

A. Dois (ou mais) dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa 

de tempo 

durante um período de um mês (ou menos, se tratados com sucesso). Pelo menos um deles 

deve ser (1), (2) ou (3): 

 1. Delírios. 

 2. Alucinações. 

 3. Discurso desorganizado (p. ex., descarrilamento ou incoerência frequentes). 

 4. Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. 

 5. Sintomas negativos (i.e., expressão emocional diminuída ou avolia). 

B. Um episódio do transtorno que dura pelo menos um mês, mas menos do que seis meses. 

Quando deve ser feito um diagnóstico sem aguardar a recuperação, ele deve ser 

qualificado como “provisório”. 

C. Transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo ou transtorno bipolar com 

características psicóticas foram descartados porque 1) nenhum episódio depressivo maior 

ou maníaco ocorreu concomitantemente com os sintomas da fase ativa ou 2) se os 

episódios de humor ocorreram durante os sintomas da fase ativa, estiveram presentes pela 

menor parte da duração total dos períodos ativo e residual da doença. 

D. A perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância (p. ex., droga 

de abuso, medicamento) ou a outra condição médica. 

 

Especificar se: 

Com características de bom prognóstico: Esse especificador exige a presença de pelo 

menos duas das seguintes características: início de sintomas psicóticos proeminentes em 

quatro semanas da primeira mudança percebida no comportamento ou funcionamento 

habitual; confusão ou perplexidade; bom funcionamento social e profissional pré-

mórbido; ausência de afeto embotado ou plano. 

Sem características de bom prognóstico: Esse especificador é aplicado se duas ou mais 

entre as características anteriores não estiveram presentes. 

 

Especificar se: 

Com catatonia (consultar os critérios para catatonia associada a outro transtorno mental, 

p. 119-120, para definição) 

Nota para codificação: Usar o código adicional 293.89 (F06.1) de catatonia associado 

ao transtorno esquizofreniforme para indicar a presença da comorbidade com catatonia. 

 

Especificar a gravidade atual: 

A gravidade é classificada por uma avaliação quantitativa dos sintomas primários de 

psicose, o que inclui delírios, alucinações, desorganização do discurso, comportamento 

psicomotor anormal e sintomas negativos. Cada um desses sintomas pode ser classificado 

quanto à gravidade atual (mais grave nos últimos sete dias) em uma escala com 5 pontos, 

variando de 0 (não presente) a 4 (presente e grave).  

Nota: O diagnóstico de transtorno esquizofreniforme pode ser feito sem a utilização desse 

especificador de gravidade. 

Nota: Para mais informações sobre Características Associadas que Apoiam o 

Diagnóstico, Desenvolvimento e Curso (fatores relacionados à idade), Questões 
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Diagnósticas Relativas à Cultura, Questões Diagnósticas Relativas ao Gênero, 

Diagnóstico Diferencial e Comorbidade, ver as seções correspondentes em esquizofrenia. 

 

 

 


