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Patologia Dual foi descrita na década de noventa nos EUA como duplo 

diagnóstico. Miguel Casas, na Espanha, re-conceitua  o termo que descreve 

uma adicção e qualquer outra manifestação psicopatológica, que 

compartilha e concorda com Nora Volkow, fatores e substratos cerebrais 

comuns. 

 

DEFINIÇÃO: 

 

Patologia Dual é o nome aplicado  no campo da saúde mental para 
aqueles pacientes que sofrem em simultâneo ou seqüencialmente, 
durante todo o ciclo de vida, do comportamento adictivo e outros 
transtornos mentais . (Néstor Szerman, 2014) 

Denomina-se Patologia Dual à concomitância entre um transtorno mental 
e dependência química como parte de um mesmo complexo 
neuropatobiológico, não devendo este ser confundido com comorbidade, 
que é entidade paralela a uma doença sem vinculação ao mesmo 
complexo patológico. Na patologia dual, a dependência química , é um 
endofenótipo associado a um transtorno mais abrangente, uma doença 
mental. Este conceito modifica a conduta tradicional em relação ao 
doente mental e o dependente químico porque a abordagem de uma ou 
outra condição não é suficiente para o tratamento. (Fernando Portela 
Câmara)   

Comorbidade em Psiquiatria e Patologia Dual 

Os estudos publicados nos permitem incorporar a heterogeneidade dentro 

das categorias de diagnóstico (sintomas subliminares) ou entre diferentes 

categorias (comorbidade), como o caso da dupla patologia. 

 

Doença mental e diagnóstico duplo é, provavelmente entendida como 

doenças do neurodesenvolvimento, começando muito cedo no 

desenvolvimento e manifestam com diferentes fenótipos ou doença 

ocorrendo em diferentes fases do ciclo de vida (Szerman et al, 2013) 



Uma disfuncionalidade dos sistemas e circuitos cerebrais quando encontra 

uma substância que modula estas deficiências, pode desencadear uma 

adiccção. 

 

 

 

Fatores que dificultam o reconhecimento da Patologia Dual: 

 

1 – Falta de treinamento para identificação de Patologia Dual. 

2 - Não identificação de adicção como doença mental. 

3 – A existência na maioria dos países de redes de tratamento para adictos e 

para saúde mental, num único paciente.  

4 – A crença que os outros transtornos psíquicos são conseqüência do uso 

de substâncias (transtornos induzidos). 

6 - A recusa em aceitar que certos distúrbios psiquiátricos, especialmente 

aqueles que começam na infância e adolescência predispõem  a adicções. 

7 –  A dificuldade em distinguir uso, abuso e uso problemático e a adicção 

em si. 

8 – A exclusão do tabaco como característica patológica e transtorno de 

personalidade, com sólidos fundamentos neurobiológicos, quando se 

considera patologia dual. 

9 – A prática de diagnósticos transversais (adicção e outro transtorno 

psíquico, sem considerar um diagnóstico longitudinal). 

10 – Barreiras morais que impedem considerar as substâncias psicoativas 

(opióides, estimulantes etc) como fármacos. 

 

 

Estigma, Uso de Substâncias e Patologia Dual 

 

Com o advento de século XXI e o desenvolvimento do conhecimento da 

neurobiologia surge o conceito de Patologia Dual, ou seja, a associação no 

mesmo doente de doença mental grave, como esquizofrenia, transtorno de 

personalidade, déficit de atenção, hiperatividade e transtorno por consumo 

de substâncias.  

Não deveriam existir doentes discriminados. Existem doentes que fazem 

consumo de substâncias e às vezes nem sequer têm os mesmos direitos dos 

outros doentes mentais. 

Os pacientes acabam sendo tratados em duas equipes distintas em 

simultâneo, a dos serviços de dependências e a dos serviços em psiquiatria, 

sem articulação nem integração entre si, o que geralmente acarreta na falha 

dos tratamentos e o agravamento dos quadros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Abordagem multidisciplinar em Patologia Dual 

 

Conduta: 

1 – Identificar 

2 – Avaliar necessidades do Paciente 

3 – Levantar recursos existentes 

4 – Link 

5 – Quebrar resistências 

6 – Advogar 

7 – Agir 

Paciente bem atendido e encaminhamento adequado.  

 

Evidências Epidemiológicas 

 

Na Espanha, a Sociedade Espanhola  de Patologia Dual  realizou um estudo 

epidemiológico prospectivo com 837 pacientes, para verificar a prevalência 

de patologia dual nas redes públicas da Comunidade de Madri aonde se 

encontram os pacientes com Patologia Dual: a rede de adictos e a rede de 

saúde mental. Critérios diagnósticos para Patologia Dual foram cumpridos 

em 52,6% de uma amostra em ambas as redes, sendo a de adictos 67%. 

(Szerman et al, 2012). 

 

No Brasil, em um serviço privado no Rio de Janeiro, que passou por um 

treinamento parra reconhecimento de Patologia Dual foi feito um 

levantamento do nº total de pacientes internados de abril de 2013 a 

dezembro de 2015 e o nº de pacientes internados de janeiro de 2016 a 

agosto de 2016.  

O aumento de pacientes com o diagnóstico de Patologia Dual foi de 16 para 

36 % .  
 

Período 
Número Total 
de Pacientes 

Pacientes com 
Diagnóstico Dual 

De Abril 2013 a Dezembro 2015 1480 237 

De Janeiro 2016 a Agosto 2016 288 105 
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Finalmente conclui-se que o tratamento do doente com Patologia Dual deve ser 

integrado, mobilizando uma equipe multidisciplinar capacitada para obtenção de 

melhores resultados. 
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