
Folie à Deux – Um Caso de Folie Imposee em uma Díade Mãe/Filha

Introdução: Sintomas psicóticos compartilhados por dois
ou mais indivíduos foram descritos pela primeira vez em
1838¹. Segundo o conceito original, um indivíduo
cognitivamente dominante (indutor) desenvolve uma
ideia delirante que progressivamente se impõe a um
segundo elemento (induzido), com o qual mantém uma
relação próxima2,3. Por ser rara, não se encontram
facilmente taxas de prevalência descritas. No entanto,
uma revisão da literatura mundial encontrou descrição
de 64 casos entre 1993 e 20054.

Objetivo: Relatar um caso incomum de folie à Deux em
uma díade mãe/Filho, discutir sua classificação diante
das atuais descrições clinicas e diretrizes diagnosticas.

Relato de caso: Pacientes do sexo feminino, mãe com
87anos, viúva há 29 anos, não alfabetizada, reside com a
filha, aposentada, sempre trabalhou na agricultura. Filha
com 58anos, Ensino superior incompleto, aposentada,
sempre trabalhou na agricultura, previamente hígida.
Encaminhadas para internação psiquiátrica por ordem
judicial, devido às más condições de moradia, higiene e
alienação mental, bem como, recusa a qualquer
intervenção e tratamento psiquiátrico. Residem em
situação precária, sem energia elétrica, sem coleta de
lixo. Mãe com diagnóstico sugestivo de esquizofrenia
paranóide em avaliação psiquiátrica compulsória prévia,
porém sem tratamentos. Vinha apresentando piora dos
sintomas psicóticos progressivamente. Filha passa a
apresentar isolamento social grave, delírios
persecutórios, péssimas condições de higiene, juízo
crítico severamente comprometido.

Durante a internação, apresentaram delírio
sistematizado de conteúdo persecutório. Afirmavam que
vizinhos e familiares tentavam roubá-las ou causar
prejuízo. Permaneceram internadas por 75 dias, com
períodos de afastamento estre estas. Filha evoluiu com
resolução completa da sintomatologia, enquanto a mãe
apresentou atenuação significativa na intensidade
destes. Mãe recebe alta em uso de antipsicótico atípico
e filha sem medicações.
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Discussão: O caso apresentado caracteriza um quadro clássico
de Folie à Deux, com: 1) sintomas psicóticos coincidentes em
membros de uma família que vivessem reunidos; 2) sintomas
psicóticos em duas pessoas associadas intimamente; 3)
transmissão de sintomas psicóticos de uma pessoa doente para
um ou vários indivíduos saudáveis. A manifestação clínica mais
comum é o surgimento de delírio persecutório5. Foram
descritos quatro subtipos- Folie imposée: A ideação delirante de
um psicótico é transferida para alguém mentalmente saudável.
Folie communiquée: O contagio das ideias delirantes ocorre
depois de longo período de resistência; Folie simultannée: Ha o
aparecimento simultâneo de psicose idêntica em duas pessoas
morbidamente predispostas; Folie induite: Refere-se à adição
de novas ideias delirantes, por paciente previamente psicótico,
sob a influência de outro paciente6.

A ideação “imposta”, como no caso relatado, tende a
desaparecer caso o paciente previamente saudável seja
separado do indivíduo primariamente psicótico, Os demais
subtipos apresentam pior prognóstico, devido à maior
dificuldade em alcançar remissão da sintomatologia6.

Conclusão: O isolamento social, associado ao contato
prolongado, é o principal fator de risco ambiental. Nesse
sentido, o tratamento proposto ocorreu como o esperado para
a maioria dos casos, com resposta farmacológica rápida e
melhora com a separação entre os pacientes7,8. Destaca-se a
importância do conhecimento do tema e a instituição do
diagnóstico correto, visto que a patologia possui prognóstico
favorável quando tratada adequadamente.


