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TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO FiO - F19 TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

(b) condições com graus leves de comprometimento cognitivo não chegan-
do ainda à demência em transtornos mentais progressivos, tais como
doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ete. O diagnóstico deve ser
mudado quando os critérios para demência são preenchidos.

F10-F19
Transtornos mentais e de comportamento decorrentes
do uso de substâncias psicoativas

Exclui: delirium (FOS. -)
Visão geral deste bloco

F07.9 Transtorno orgânico de personalidade ou de comportamento
decorrente de doença, lesão ou disfunção cerebral
não especificado

lnclu i: psicossíndrome orgânica

FIO. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool
Fll. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de opiói des
F12. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de canabinóides
F13. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de sedativos ou

hipnóticos
F14. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de cocaína
FI5. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de outros esti-

mulantes, incluindo cafeína
F16. ::........Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de alucinógenos
FI7. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de tabaco
FI8. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de solventes

voláteis
FI9. - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de múltiplas

drogas e do uso de outras substâncias psicoativas

1m Transtorno mental orgânico ou sintomático,
não especificado

Inclui: psicose orgânica SOE
psicose sintomática SOE

Exclui: psicose SOE (F29)

Códigos de quatro e cinco caracteres podem ser usados para especificar as condições
clínicas, como se segue'

FIx.O Intoxicação aguda
.00 Não complicada
.01 Com trauma ou outra lesão corporal
.02 Com outras complicações médicas
.03 Com delirium
.04 Com distorções perceptivas
.05 Com coma
.06" .Com convulsões

<~OZ.;Intoxicação patológica

FIx.l Uso nocivo

Flx.2. \ Síndrorne de dependência
-; .20 Atualmente abstinente

.21 Atualmente abstinente, porém em ambiente protegido

.22 Atualmente em regime de manutenção ou substituição clinicamente
supervisionado (dependência controlada)
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TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO F10 - F19 TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATlVAS

.23 Atualmente abstinente, porém em tratamento com drogas aversivas
ou bloqueadoras

.24 Atualmente usando a substância (dependência ativa)

.25 Uso contínuo

.26 Uso episódico (dipsomania)

Introdução

F1x.3 Estado de abstinência
.30 Não complicado
.31 Com convulsões

Este bloco contém uma ampla variedade de transtornos que diferem em gravidade (de
intoxicação não-complicada e uso nocivo até transtornos psicóticos óbvios e demência),
porém que são atribuíveis ao uso de uma ou mais substâncias psicoativas (as quais
podem ou não terem sido prescritas pelo médico).

Flx.4 Estado de abstinência com deluiuni
.40 Sem convulsões
.41 Com convulsões

A substância envolvida é indicada por meio do segundo e terceiro caracteres (isto é, os
primeiros dois dígitos depois da letra F) e o quarto e quinto caracteres especificam os
estados clínicos. Para economizar espaço, todas as substâncias psicoa tivas são listadas
primeiro, seguidas pelos códigos de quatro caracteres; estes devem ser usados, quando
necessários, para cada substância especificada, porém deve-se notar que nem todos os
códigos de quatro caracteres são aplicáveis a todas as substâncias.

Flx.5 Transtorno psicótico
.50 Esquizofreniforme
.51 Predominan temente delirante
.52 Predominan temen te aIucinatório
.53 Predominantemente polimórfico
.54 Predominantemente com sintomas depressivos
.55 Predominantemente com sintomas maníacos
.56 Misto

Dire trizes diagnósticas

A identificação da substância psicoativa usada pode ser feita com base em dados
fornecidos pelo próprio paciente, análise objetiva de amostras de urina, sangue, etc. ou
outra evidência (presença de amostras de drogas em posse do paciente, sinais e sinto-
mas clínicos ou relatos de terceiros). É sempre aconselhável procurar corroboração de
evidência do uso de substância de rnai s de unia fonte.

F1x.6 Síndrome amnéstica Análises objetivas fornecem a evidência mais convincente de uso atual ou recente,
embora esses dados tenham limitações no que diz respeito ao uso passado e níveis
atuais de uso .

FLr.7 Transtorno psicótico residual e de início tardio
.70 Flnshbacks (revivescências)
.71 Transtorno de personalidade ou de comportamento
.72 Transtorno afetivo residual
.73 Demência
.74 Outro comprometimento cognitivo persistente
.75 Transtorno psicótico de início tardio

Muitos usuários de drogas tomam ma is de um tipo de droga, m<1So diagnóstico do
transtorno deve ser classificado, sempre que possível, de acordo com a substância única
(ou classe de substâncias) mais importante usada. Isso pode usualmente ser feito no que
diz respeito a droga ou tipo de droga em particular, causadora do transtorno apresen-
tado. Quando em dúvida, codifique a droga ou tipo de droga mais frequentemente
usada em abuso, particularmente naqueles casos que envolvem uso contínuo ou diário.F1x.8 Outros transtornos mentais e de comportamento

FLr.9 Transtorno mental e de comportamento não especificado Somente nos casos nos quais os padrões de uso de substância psicoativa são caóticos e
indiscriminados ou nos quais as contribuições de diferentes drogas estão inextrincavel-
mente misturadas, deve ser usado o código F19. - (transtornos resultantes do uso de
múltiplas drogas).

., ',.~~~~~.
I •.., . ur: .

Abusos de outras substâncias que não são psicoativas, tais como laxativos ou aspirina,
deve ser codificado por meio de F55. - (abuso de substâncias que não causam depen-
dência) com um quarto caracter e p~ra especificar o tipo de substância envolvida.
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TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO

Casos nos quais transtornos mentais (particularmente delirium no idoso) são decorrentes
de substâncias psicoativas, porém sem a presença de um dos transtornos neste bloco (p.
ex. uso nocivo ou síndrome de dependência), devem ser codificados como FOO- F09.
Onde um estado de delirium está sobreposto a um transtorno neste bloco, ele deve ser
codificado através de Flx.3 ou FlxA.

O nível de envolvimento alcoólico pode ser indicado por meio de um código suplemen-
tar do Capítulo XX da CID-lO: Y90. - (evidência de envolvimento alcoólico determina-
do por conteúdo alcoólico sangüíneo) ou Y91. - (evidência de envolvimento alcoólico
determinado por nível de intoxicação).

F1x.O Intoxicação aguda
Uma condição transitória seguindo-se a administração de álcool ou outra
. substância psicoativa, resultando em perturbações no nível de consciência,
cognição, percepção, afeto ou comportamento ou outras funções ou respostas
psicofisiológicas.

Esse deve ser um diagnóstico principal somente em casos onde a intoxicação
ocorre sem que problemas mais persistentes relacionados ao uso de álcool ou
drogas estejam concomitantemente presentes. Onde existem tais problemas,
a precedência deve ser dada aos diagnósticos de uso nocivo (Flx.l), síndrome
de dependência (Flx.2) ou transtorno psicótico (Flx.5).

Diretrizes diagnósticas

A intoxicação aguda está usual e intimamente relacionada aos níveis de
doses (ver CID-lO, Capítulo XX). Exceções a isto podem ocorrer em indiví-
duos portadores de certas condições orgânicas subjacentes (p. ex. insuficiên-
cia renal ou hepática), nos quais pequenas doses de uma substância podem
produzir um efeito intoxicante desproporcionalmente grave. Desinibição de-
corrente do contexto social deve ser também levada em consideração (p. ex.
desinibição do comportamento em festas ou carnavais). A intoxicação aguda
é um fenômeno transitório. A intensidade da intoxicação diminui com o
tempo e os efeitos finalmente desaparecem na ausência de uso posterior da
substância. A recuperação é completa, portanto, exceto quando surgiram
lesão tecidual ou complicações.

Sintomas de intoxicação não refletem, necessariamente, sempre ações primá-
rias da substância: por exemplo, drogas depressoras podem levar a sintomas
de agitação ou hiperatividade e drogas estimulantes podem levar a compor-
tamento socialmente retraído e introvertido. Efeitos de substâncias tais como
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F1x.1

a cannabis e alucinógenos podem ser particularmente irnprevisíveis. Além
disso, muitas substâncias psicoativas são capazes de produzir diferentes
tipos de efeito em diferentes níveis de doses. Por exemplo, o álcool pode ter
efeitos aparentemente estimulantes no comportamento em baixas doses, le-
var à agitação e agressão com doses crescentes e produzir sedação evidente
em níveis muito altos.

Inclui: embriaguez aguda em alcoolismo
"más viagens" (bad trips) (decorrente de drogas alucinógenas)
embriaguez SOE.

Diagnóstico diferencial. Considerar traumatismo craniano agudo e hipoglice-
mia. Considerar também as possibilidades de intoxicação como o resultado
do uso de substâncias misturadas.

Os seguintes códigos de cinco caracteres podem ser usados para indicar se a
intoxicação aguda estava associada a quaisquer complicações:

F1x.OO Não complicada
Sintomas de gravidade variável, usualmente dose-dependentes, particular-
mente em altos níveis de dose.

F~x.01 Com traumatismo ou outra lesão corporal

F1 x.02 Com outras complicações médicas
Condições tais como hematêmese, aspiração de vômito.

F1 x.03 Com delirium

F1 x.04 Com distorções perceptivas

F1 x.,oS Com coma

F1 x.06 Com convulsões

F1 x.07 Intoxicação patológica
Usada somente para álcool. Início abrupto de agressão e freqüentemente
comportamento violento que não é típico do indivíduo quando sóbrio, logo
após ter ingerido quantidades de álcool que não produziriam intoxicação na
maioria das pessoas.

Uso nocivo
Um padrão de uso de substância psicoativa que está rausando dano à saúde.
O dano pode ser físico (como nos casos de hepatite decorrente de auto-
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administração de drogas injetáveis) ou mental (p. ex. episódios de transtorno
depressivo secundários a um grande consumo de álcool).

Diretrizes diagnosticas

(b) dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância
em termos de seu inicio, término ou níveis de consumo;

(c) um estado de abstinência fisiológico (ver Flx.3 e FIx.4) quando o uso da
substância cessou ou foi reduzido, como evidenciado por: a síndrome de
abstinência característica para a substância ou o uso da mesma substân-
cia (ou de uma intimamente relacionada) com a intenção de aliviar ou
evitar sintomas de abstinência;

(d) evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância
psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos
por doses mais baixas (exemplos claros d isto são encontrados em indi-
víduos dependentes de álcool e opiáceos, que podem tomar doses diá-
rias suficientes para incapacitar ou matar usuários não tolerantes);

(e) abandono progressivo de prazeres ou interesses al ternativos em favor do
uso da substância psicoativa, aumento da quantidade de tempo necessá-
ria para obter ou tomar a substância ou pa ra se recuperar de seus efeitos:

(f) persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de con-
seqüências manifestamente nocivas, tais corno dano ao fígado por con-
sumo excessivo de bebidas alcoólicas, estados de humor depressivos
conseqüentes a períodos de consumo excessivo da substância ou com-
prometimento do funcionamento cognitivo relacionado à droga; deve-se
fazer esforços para determinar se o usuário estava realmente (ou se
poderia esperar que estivesse) consciente da natureza e extensão do dano.

o diagnóstico requer que um dano real deva ter sido causado à saúde física
e mental do usuário.

Padrões nocivos de uso são freqüentemente criticados por outras pessoas e
estão com freqüência associados a conseqüências sociais diversas de vários
tipos. O fato de que um padrão de uso ou uma substância em particular não
seja aprovado por outra pessoa, pela cultura ou possa ter levado a conse-
qüências socialmente negativas, tais como prisão ou brigas conjugais, não é
por si mesmo evidência de uso nocivo.

A intoxicação aguda (ver Flx.O) ou a "ressaca" não é por si mesma evidência
suficiente do dano à saúde requerido para codificar uso nocivo.

O uso nocivo não deve ser diagnosticado se a síndrome de dependência
(Flx.2), um transtorno psicótico (Flx.5) ou outra forma específica de transtor-
no relacionado ao uso de drogas ou álcool está presente.

F1x.2 Síndrome de dependência
·Um conjunto de fenômenos fisiológicos, comporta mentais e cognitivos, no
qual o uso de uma substância ou uma classe de substâncias alcança uma
prioridade muito maior para um determinado indivíduo que outros compor-
tamentos que antes tinham maior valor. Uma característica descritiva central
da síndrome de dependência é o desejo (freqüentemente forte, algumas vezes
irresistível) de consumir drogas psicoativas (as quais podem ou não terem
sido me~~caIl1~0tep!.~scritas),. á~c.?g!.?U tabac~ode haver evidência que o
retorno ao uso da substância após um~penodo de abstinência leva a um
reaparecimento mais rápido de outros aspectos da síndrome do que o que
ocorre com indivíduos não dependentes ..

Estreitamente do repertório pessoal de padrões de uso de substância psicoa-
tiva também tem sido descrito como um aspecto característico (p. ex. uma
tendência a tomar bebidas alcoólicas da mesma forma em dias úteis e fins de
semana, a despeito de restrições sociais que determinam o comportamento
adequado de beber).

Diretrizes diagn ósticas

É uma característica essencial da síndrome de dependência que tanto a inges-
tão de substância psicoativa quanto um desejo de ingerir uma substância em
particular devem estar presentes; a consciência subjetiva da compulsão a
usar drogas é mais comumente observada durante tentativas de parar ou
controlar o uso da substância. Esta exigência diagnóstica excluiria, por exem-
plo, pacientes cirúrgicos tomando drogas opióides para alívio de dor, que
podem mostrar sinais de um estado de abstinência opióide quando as drogas
não são administradas, mas que não têm desejo de continuar consumindo as
drogas.Um diagnóstico definitivo de dependência deve usualmente ser feito somen-

te se três ou mais dos seguintes requisitos tenham sido experenciados ou
exibidos em algum momento durante o ano anterior:

(a) um forte desejo ou senso de cornpulsão para consumir a substância;

A síndrome de dependência pode estar presente para uma substância espe-
cífica (p. ex. tabaco ou diazepam). para uma classe de substâncias (p. ex.
drogas opióides) ou para uma gama mais va riada de diferentes substâncias
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(como para aqueles indivíduos que regularmente sentem compulsão a usar
quaisquer drogas disponíveis e que mostram angústia, agitação e/ou sinais
físicos de um estado de abstinência cessado o uso da droga).

Estado de abstinência deve ser codificado como o diagnóstico principal, se é
a razão para o encaminhamento e grave o suficiente para requerer atenção
médica por si só.

lncíui: alcoolismo crônico
dipsomania
drogadição

Os sintomas físicos variam de acordo com a substância que vinha sendo
usada.T'erturbações psicológicas (p. ex. ansiedade, depressão e transtornos
de sono)' são também aspectos comuns de abstinência. Tipicamente, é prová-
vel que o paciente refira que os sintomas de abstinência são atenuados pelo
uso ulterior da substância.O diagnóstico de síndrome de dependência pode ser mais especificado pelos

seguintes códigos de cinco caracteres:

F1x.20 Atualmente abstinente
Deve ser lembrado que sintomas de abstinência podem ser induzidos por
estímulos condicionados/aprendidos na ausência de uso imediatamente pre-
cedente da substância. Em tais casos, um diagnóstico de estado de abstinên-
cia deve ser feito somente se ele é justificado em termos de gravidade.F1x.21 Atualmente abstinente, mas em ambiente protegido

(p. ex. em hospital, em uma comunidade terapêutica, prisão, etc.)

F1x.22 Atualmente em regime de manutenção ou substituição clini-
camente supervisionada
(p. ex. com meta dona ou goma de nicotina)

Dillgllóstico diferencilll. Muitos sintomas presentes no estado de abstinência de
drogas podem também ser causados por outras condições psiquiátricas, p. ex.
estados de ansiedade e transtornos depressivos. Simples "ressaca" ou tremor
decorren tes de outras condições não devem ser confundidos com os sin tomas
de um estado de abstinência.

F1x.23 Atualmente abstinente, porém recebendo tratamento com dro-
gas aversivas ou bloqueadoras
(p. ex. naltrexona ou disulfiram)

O diagnóstico de estado de abstinência pode ser mais especificado usando-
se os seguintes códigos de cinco caracteres:

F1x.24 Atualmente usando a substãncia (dependência ativa) F1x.30 Não complicado

F1x.25 Uso contínuo F1x.31 Com convulsões

F1x.26 Uso episódico (dipsomania) F1xA Estado de abstinência com delirium
Uma condição na qual o estado de abstinência (ver Flx.3) é complicado por
deliriuni (ver critérios para FOS. -).F1x.3 Estado de abstinência

Um conjunto de sintomas, de agrupamento e gravidade variáveis, ocorrendo
em abstinência absoluta ou relativa de uma substância, após uso repetido e
usualmente prolongad().Úol,luSO de altas doses daquela substância. O início
e curso do estado de abstinência são limitados no tempo e relacionados ao
tipo de substância e a dose que vinha sendo utilizada imediatamente antes
da abstinência. O estado de abstinência pode ser complicado por convulsões.

Delirium tremens induzido por álcool deve ser codificado aqui. Delirium tre-
Illens é um estado toxiconfusional breve, mas ocasionalmente com risco de
vida, que se acompanha de perturbações sornáticas. É usualmente uma con-
seqüência de abstinência absoluta ou relativa de álcool em usuários grave-
mente dependentes, com uma longa história de uso. O início usualmente
ocorre após abstinência de álcool. Em alguns casos, o transtorno aparece
durante um episódio de consumo excessivo de bebidas alcoólicas, em cujo
caso ele deve ser codificado aqui.

Diretrizes diagnosticas

O estado de abstinência é um dos indicadores de síndrome de dependência
(ver Flx.2) e este último diagnóstico deve também ser considerado.
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Os sintomas prodrômicos tipicamente incluem insônia, tremores e medo. O
início pode também ser precedido por convulsões -por abstinência. À clássica
tríade de sintomas inclui obnubilação de consciência e confusão, alucinações
e ilusões vívidas afetando qualquer modalidade sensorial e tremor marcante.
Delírios, agitação, insônia ou inversão do ciclo do sono e hiperatividade
autonórnica estão também usualmente presentes.

induzidos por drogas estão em geral intimamente relacionados com altos
níveis de dose e/ou uso prolongado da substância.

Exclui: ddirium, não induzido por drogas e álcool (F05. -)

Um diagnóstico de um transtorno psicótico não deve ser feito meramente
com base em distorções perceptivas ou experiências alucinatórias, quando
substâncias que têm efeitos primariamente alucinógenos [p. ex. ácido lisérgi-
co (LSD), rnescalina, cannabis em altas doses] têm sido usadas. Em tais casos
e também nos casos de estados confusionais, um possível diagnóstico de
intoxicação aguda (Flr.O) deve ser considerado.

O diagnóstico de estado de abstinência com deuriutn pode ser mais especifi-
cado usando-se os seguintes códigos de cinco caracteres:

F1x.40 Sem convulsão

Um cuidado particu lar deve ser tomado pari) se evitar diagnosticar erronea-
mente uma condição mais séria (p. ex. esquizofrenia), quando um diagnósti-
co de psicose induz ida por substância psicoativa é apropriado. Muitos esta-
dos psicóticos induzidos por substâncias psicoativas são de curta duração,
desde que a droga não continue sendo consumida (como no caso de psicoses
por anfetamina e cocaína). Em tais casos, um diagnóstico errôneo pode ter
irnpl icaçôes angustiantes e dispendiosas para O paciente e para os serviços de
saúde,

F1x.41 Com convulsão

F1x.5 Transtorno psicótico
Um conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamen-
te após o uso de substâncias psicoativas e que são caracterizados por aluci-
nações vívidas (tipicamente auditivas, porém frequentemente em mais de
uma modalidade sensorial), falsos reconhecimentos, delírios e/ou idéias de
referência (freqüentemente de natureza paranóide ou persecutória), transtor-
nos psicomotores (excitação ou estupor) e afeto anormal, o qual pode variar
de medo intenso a êxtase. O sensório está usualmente claro, mas algum grau
de obnubilação da consciência, ainda que não confusão grave, pode estar
presente. O transtorno tipicamente se resolve, pelo menos parcialmente, den-
tro de 1 mês e completamente dentro de 6 meses.

Inclui: alucinose alcoólica
ciúme alcoólico
paranóia alcoólica
psicose alcoólica SOE

Diretrizes diagnosticas

Diagllóstico diferel1cial. Considera r a possibilidade de um ou tro transtorno
mental sendo agravado ou precipitado pelo uso de substância psicoativa [p.
ex. esquizofrenia (F20. -); transtorno do humor (afetivo) (F30 - F39); trans-
torno de personalidade paranóide ou esquizóide (F60.0, F60.I)]. Em tais ca-
sos, um diagnóstico de estado psicótico induzido por substância psicoativa
pode ser inapropriado.

Um transtorno psicótico ocorrendo durante ou imediatamente após o uso de
drogas (usualmente dentro de 48 horas) deve ser registrado aqui, desde que
ele não seja uma manifestação de um estado de abstinência de drogas com
deiirium (ver FIx.4) ou de início tardio. Transtornos psicóticos de início tardio
(com início mais de 2 semanas após o uso da substância) podem ocorrer,
porém devem ser codificados como Flx.75.

o diagnóstico de estado psicótico pode ser mais especificado pelos seguintes
códigos de cinco caracteres:

F1x.50 Esquizofreniforme

F1x.51 Predominantemente delirante

Transtornos psicóticos induzidos por substâncias psicoativas podem apresen-
tar-se com vários padrões de sintomas. Essas variações serão influenciadas
pelo tipo de substância envolvida e pela personalidade do usuário. Para
drogas estimulantes, tais como cocaína e anfetaminas, transtornos psicóticos

F1x.52 Predominantemente alucinatório
(inclui alucinose alcoólica)
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F1x.54 Predominantemente sintomas depressivos

F1x.55 Predominantemente sintomas maníacos

F1x.56 Misto

F1x.6 Síndrome amnéstica
Uma síndrome associada a um comprometimento crônico e proeminente da
memória recente; a memória remota está às vezes comprometida, enquanto
que a imediata está preservada. Perturbações da orientação temporal e cro-
nológica de eventos são usualmente evidentes, assim como dificuldades em
aprender material novo. Confabulação pode ser marcante, mas não está inva-
riavelmente presente. Outras funções cognitivas estão em geral relativamente
bem preservadas e os defeitos amnésticos são desproporcionais em relação a
outras perturbações.

Diretrizes diagnósticas

A síndrorne amnéstica, induzida por álcool ou outras substâncias psicoativas,
aqui codificada, deve preencher os critérios gerais para síndrome amnéstica
orgânica (ver F04). Os requisitos primários para esse diagnóstico são:

(a) comprometimento de memória como exibido em comprometimento de
memória recente (aprendizagem de material novo); perturbações do sen-
tido de tempo (rearranjos da seqüência cronológica, superposição de
eventos repetidos em um só, etc.);

(b) ausência de defeito da memória imediata, de comprometimento de cons-
ciência e de comprometimento cognitivo generalizado;

(c) história ou evidência objetiva de uso crônico (e particularmente altas
doses) de álcool ou drogas.

Alterações de personalidade, freqüentemente com apatia e perda de iniciati-
va aparentes e uma tendência a autonegligência, podem também estar pre-
sentes, mas não devem ser consideradas como condições necessárias para o
diagnóstico.

Embora confabulação possa ser marcante, ela não deve ser considerada como
um pré-requisito necessário para o diagnóstico.

Inchá: psicose ou síndrome de Korsakov induzida por álcool ou outra subs-
tância psicoativa.
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F10 - F19 TRANSTORNOS DECORRENTES 00 USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Diagnóstico diferencial. Considerar: síndrorne amnéstica orgãnica (não-alcoóli-
ca) (ver F04); outras síndromes orgânicas envolvendo comprometimento mar-
cante de memória (p. ex. demência ou de/iríum) (FOO - ·F03; FOS. -); um
transtorno depressivo (F31 - F33).

F1x.7 Transtorno psicótico residual de início tardio
Um transtorno no qual alterações de cognição, afeto, personalidade ou com-
portamento induzidas por álcool ou outra substância psicoativa persistem
além do período durante o qual um efeito direto da substância psicoativa
pode ser razoavelmente considerado como operante.

Diretrizes diagnósticas

O início do transtorno deve estar diretamente relacionado ao uso de álcool
ou de uma substância psicoativa. Casos nos quais o aparecimento inicial
ocorre posteriormente ao(s) episódio(s) de uso de substância devem ser codi-
ficados aqui somente quando houver evidência clara e forte de que o estado
é atribuível ao efeito residual da substância. O transtorno deve representar
uma alteração ou exacerbação marcante do estado anterior e normal de
funcionamento.

O transtorno deve persistir além de qualquer período de tempo, durante o
qual efeitos diretos da substância psicoativa possam ser considerados como
operantes (ver Flx.O, intoxicação aguda). Demência induzida por álcool ou
substância psicoativa não é sempre irreversível; depois de um período longo
de abstinência total, funções intelectuais e memória podem melhorar.

O transtorno deve ser cuidadosamente distinguido de condições relacionadas
a abstinência (ver Flx.3 e Flx.4). Deve ser lembrado que, sob certas condições
e para certas substâncias, fenômenos de estado de abstinência podem estar
presentes por um período de muitos dias ou semanas após a interrupção da
substância.

Condições induzidas por uma substância psicoativa, persistindo após o uso
da droga e satisfazendo os critérios para diagnóstico de transtorno psicótico
não devem ser diagnosticadas aqui (usar Flx.5, transtorno psicótico). Pacien-
tes que mostram um estado final crônico de síndrome de Korsakov devem
ser codificados em Flr.ô.

81



TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO

Diagnôstico diferencial. Considerar: transtorno mental pré-existente mascarado
por uso de substância e reemergindo quando do desaparecimento dos efeitos
relacionados ao uso de substâncias psicoativa (por exemplo, ansiedade fóbi-
ca, um transtorno depressivo, esquizofrenia ou transtorno esquizotípico). No
caso de flashbacks, considerar transtornos psicóticos agudos e transi tórios
(F23. -). Considerar também lesão orgânica e retardo mental leve ou mode-
rado (F70 - F71), os quais podem coexistir com abuso de substância psicoativa.

Essa rubrica diagnóstica pode ser posteriormente subdividida utilizando-se
os seguintes códigos de cinco caracteres:

F1 x.70 Flashbacks (revivescências)
Podem ser distinguidos de transtornos psicóticos em parte por sua natureza
episódica, freqüentemente de muito curta duração (segundos ou minutos) e
em parte pela reprodução (às vezes exata) de experiências prévias relaciona-
das à droga.

F1x.71 Transtorno de personalidade ou de comportamento
Preenchendo os critérios para transtorno orgânico de personalidade (F07.0).

F1x.72 Transtorno afetivo residual
Preenchendo os critérios para transtornos orgânicos do humor (afetivos) (F06.3)

F1x.73 Demência
Preenchendo os critérios gerais para demência como descritos na introdução
para FOO- F09

F1 x.74 Outro comprometimento cognitivo persistente
Uma categoria residual para transtornos com comprometi mento cognitivo
persistente, os quais não preenchem os critérios para síndrome amnéstica
(Flx.6) ou demência (Flx.73) induzidas por substância psicoativa.

F1x.75 Transtorno psicótico de início tardio

F1x.8 Outros transtornos mentais e de comportamento
Codifique aqui qualquer outro transtorno no qual o uso de uma substância
pode ser identificado como contribuindo diretamente para a condição, porém
o qual não preenche os cri térios para inclusão em qualquer um dos transtor-
nos acima.

Transtorno mental e de comportamento não especificadoF1x.9
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F20 - F29 ESQUIZOFRENIA, TRANSTORNOS ESQUIZOTiplCO E DELIRANTE I

F20 - F29
Esquizofrenia, transtornos esquizotípico e delirantes

. Visão geral deste bloco

F20 Esquizofrenia
F20.0 Esquizofrenia paranóide
F20.1 Esqu izofrenia hebefrênica
F20.2 Esquizofrenia catatônica
F20.3 Esquizofrenia indiferenciada
F20.4 Depressão pós-esquizofrênica
F20.5 Esquizofrenia resid ual
F20.6 Esquizofrenia simples
F20.8 Outra esquizofrenia
F20.9 Esquizofrenia, não especificada

Um quinto caractere pode ser usado para classificar o curso:
F20.xO Contínuo
F20.xl Episódico com déficit progressivo
F20.x2 Episódico com déficit estável
F20.x3 Episódico remitente
F20.x4 Remissão incompleta
F20.x5 Remissão completa
F20.x8 Outros
F20.x9 Período de observação menor do que um ano

F21 Transtorno esquizotípico

F22 Transtornos delirantes persistentes
F22.0 Transtorno delirante
F22.8 Outros transtornos delirantes persistentes
F22.9 Transtorno delirante persistente, não especificado

F23 Transtornos psicóticos agudos e transitórios
F23.0 Transtorno psicótico polimórfico agudo sem sintomas de esquizofrenia
F23.l Transtorno psicótico polimórfico agudo com sintomas de esquizofrenia
F23.2 Transtorno psicótico esquizofreniforme agudo
F23.3 Outro transtorno psicótico agudo predominantemente delirante
F23.8 Outros transtornos psicóticos agudos e transi tórios
F23.9 Transtorno psicótico agudo e transi tório. não especificado
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