
Patologia Dual



INTRODUÇÃO

1) Diagnóstico duplo ou co-morbidade psiquiátrica como é conhecida aqui no
Brasil, em inglês “Dual diagnosis”.

Este é um termo que é importante começarmos pela conceitualização.



2) A Patologia Dual pode se definir como a existência simultânea ou
sequencial ao longo do ciclo vital de um transtorno mental e de um
transtorno por uso de substâncias (Serzman 2015).



3) A prevalência da patologia Dual ou co-morbidade é por volta de 50%
segundo estudos epidemiológicos, realizados nos EUA diversas vezes,
espanhóis e europeus.

Portanto 50% dos sujeitos com transtorno por uso de substâncias terá pelo
menos mais um diagnóstico, mais um transtorno mental, co-ocorrência
evidenciada por estes estudos, tratando-se mais da regra do que da

exceção.



4) Esses pacientes são muito variados desde um executivo com transtorno
obsessivo compulsivo e que abuse de álcool a um sujeito que resida na rua
e que seja portador de esquizofrenia e tenha um abuso e/ou uma
dependência de maconha ou de solvente.

Os quadros clínicos são muitos amplos, já que o conceito é também bastante
fluido que é um transtorno mental e um transtorno por uso de substância
pelo menos.

Lembrando que mais frequentemente pacientes que tenham uma co-
morbidade estão pré-dispostos a terem mais transtornos mentais.

Então se pensarmos numa uma pessoa, numa uma jovem com transtorno
borderline de personalidade, ela pode ter um transtorno de humor, um
transtorno bipolar, uma depressão recorrente, e o uso de maconha e
dependência de cocaína, ou anfetamina, ou seja, podem co-ocorrer
diversos transtornos mentais. Conforme se aumenta o número de
transtornos mentais, mais vulnerável o sujeito fica a ter outros transtornos
mentais.



5) A patologia dupla e/ou a patologia dual ela traz em si maiores dificuldades
em sua detecção, no seu diagnóstico e finalmente no tratamento e o maior
uso ou necessidade de recursos terapêuticos, o que pode comprometer as
possibilidades de sucesso no manejo dessa enfermidade.

Sabe-se que a relação etiológica é muito mais do que o que seria sustentado
meramente pelo cruzamento de frequência, ou seja, se fosse realmente
uma mera coincidência ou o acaso.



6) Então essa relação etiológica sugere que pacientes portadores de patologia
dual e/ou co-morbidade apresentem elementos genéticos comuns.

Normalmente os transtornos mentais e transtornos por uso de substâncias têm
fatores genéticos e neurobiológicos e, também, moduladores ambientais
que contribuem com o aumento da frequência desses transtornos.



7) O autor Fernando Sabino no seu livro o tabuleiro de damas perguntou: o
tabuleiro de damas é branco com casas pretas, preto com casas brancas
ou é de outra cor com casas brancas e pretas?

Sugerindo que fatores anteriores ao surgimento da primeira patologia seja ele
um transtorno por uso de substância ou um transtorno mental, pode estar
no cerne, no tronco da divisão dos transtornos mentais.



8) Isso faz pensar que os transtornos duais, a patologia dual possa ser
compreendida como o transtorno do neurodesenvolvimento.

Tratam-se, portanto de transtornos que começam em idades muito jovens, o
sujeito geralmente jovem e no seu desenvolvimento se pode manifestar
com diversos fenótipos, e que adotam expressões diferentes sintomas
psiquiátricos incluindo a dependência e/ou adicção e também outras
enfermidades mentais ao longo de toda a vida.



9) O que é interessante notar é que a grande maioria desses estudos não
incluiu o tabaco, então é importante nos perguntar por que o tabaco é
excluído do conceito de patologia dual?

Provavelmente porque ele não claramente altera o estado mental ou pré-
dispõe ao maior risco de transtorno mental, algo que vem sendo mudado
sobre esse conceito.

Sabe-se que o tabagismo aumenta um pouco a ansiedade, pode aumentar o
risco de transtorno de pânico, frequência aumentada de suicídio, talvez
tenha que se considerar também o tabaco na patologia dual, mas os
estudos epidemiológicos até o momento não tem considerado isso.



10) Alguns transtornos mentais tem uma freqüência ainda mais elevada de
dependência de substâncias. por exemplo,

Na esquizofrenia chega a ser 70% a 80% e se considerarmos junto o
tabagismo quase 90%.

Em transtornos bipolares 60% ou mais dos pacientes tem um transtorno por
uso de substância.

Nos transtornos de personalidade grave, incluindo transtorno borderline e
transtorno de personalidade anti-social, a freqüência é maior do que 70%.

Maiores do que 30% são as cifras de dependência entre portadores de
transtornos ansiosos, depressivos e TDAH.



11) O termo patologia dual infere um pouco mais de uma causalidade comum
de elementos comuns nas duas patologias, seja ela um transtorno mental
ou transtorno por uso de substâncias.

Já o termo co-morbidade é apenas um “co”, vem junto, morbidade transtornos
mentais ou doenças, ou seja, a ocorrência de transtornos mentais que
ocorrem simultaneamente ou um em sequência ao outro.

Parece-me que o termo co-morbidade ele explica menos e é mais aberto e por
isso mesmo me parece mais útil, talvez até por uma questão de costume,
aqui no Brasil nós estamos mais acostumados a usar o termo co-
morbidade psiquiátrica.

No entanto o que vem ganhando a queda de braço é o termo patologia dual ou
em inglês dual diagnosis, portanto quem for procurar artigo sobre co-
morbidade psiquiátrica pode ainda encontrar o termo comorbidity, mas
provavelmente daqui para frente vai ser mais fácil achar nos campos de
busca utilizando o termo dual diagnosis em bancos de dados, como o
medline e pubmed, por exemplo.



12) A dificuldade de tratamento começa pela questão do diagnóstico, ou seja,
o diagnóstico é um pouco mais truncado, mais difícil de ser feito e em
seguida a dificuldade é de aderência, já que o protocolo de tratamento
costuma ser mais complicado, envolver mais medicações, mais
profissionais de diversas áreas trabalhando, então a orquestra vai ter que
estar muito bem afinada, uma necessidade maior de psicoeducação,
envolvimento familiar, terapias psicológicas e outras atividades de
socialização.

A primeira coisa é essa história clínica muito bem colhida e detalhada,
incluindo dados colaterais e familiares e observação da equipe de
atendimento de outros profissionais, ou seja, dos vários profissionais que
acompanham o paciente.



13) A observação dos períodos intercríticos, ou seja, dos períodos em que o
paciente ficou sem usar a substância, nos permite observar qual foi à
evolução do transtorno mental.

Se houver uma recuperação completa dos sintomas depressivos ou afetivos,
então agente pode depreender daí que aqueles sintomas afetivos eram
uma decorrência dessa exposição crônica a substância.

No entanto se mesmo na abstinência permaneceram sintomas depressivos,
por exemplo, depreende-se daí que há uma co-morbidade, que realmente o
paciente tem um transtorno mental co-ocorrente, ou seja, alem do
transtorno por uso de álcool, tem também uma depressão maior.

A observação da história familiar auxilia, então se há vários sujeitos na família
com transtorno mental ou depressão é de se pensar que o paciente tenha
um transtorno mental primário e não só sintomas decorrentes do uso de
substâncias.



14) Então, por exemplo, às vezes é possível perceber que entre mulheres
começa-se primeiro o transtorno mental, o transtorno de humor, a
depressão, a paciente vai ficando triste, desanimada e aí então
experimenta álcool e aí evolui para o transtorno por uso de álcool.

Já entre homens acorre o inverso, os homens começam a beber mais cedo,
tem um transtorno por uso de substância, ou seja, evolui para o uso nocivo,
depois para alcoolismo, eventualmente com associação com outra
substância, maconha ou cocaína e aí então desenvolvem um transtorno
mental.

Óbvio que isso são linhas gerais e nem sempre o paciente que está na nossa
frente tem uma história tão límpida, tão cristalina assim. Mas às vezes o
quadro é um pouco truncado e a possibilidade de discernimento na clínica
não é tão fácil.

Ao mesmo tempo a evolução clínica, o acompanhamento longitudinal,
prospectivo, ao longo do tempo facilita este diagnóstico.

é preciso conhecer esse paciente ao longo do tempo, acompanhar fases em
que ele fique abstinente para saber o que é primário ou secundário.



15) A dicotomia transitória e persistente é essa questão de observar quando o
paciente fica abstinente se os sintomas cedem ou se eles persistem.

Então, por exemplo, um estudo mostra que depois de uma semana pacientes
alcoolistas, 42% deles tem sintomas depressivos suficientes para
preencher um diagnóstico de transtorno depressivo. No entanto decorridas
mais três semanas apenas 6% a 7% dos pacientes continuam com
sintomas depressivos, ou seja, boa parte daquela sintomatologia era uma
sintomatologia secundária a exposição crônica ao álcool, a desmoralização
familiar, então com o simples fato do sujeito ficar abstinente, o organismo
vai se recuperando o nível de energia vai melhorando e boa parte dos
sintomas depressivos desaparece.

No que tange o tratamento farmacológico é importante considerar que o
paciente que tem uma co-morbidade psiquiátrica ele pode e provavelmente
vá apresentar lapsos e recaídas, então o esquema farmacológico precisa
levar em conta as interações complexas entre as diversas drogas abusadas
pelo paciente e o uso dos psicotrópicos, então o paciente precisa ser
orientado o que pode acontecer em uma ocasião em que misture
substâncias de abuso e os medicamentos psicotrópicos, se eles devem ser
descontinuados ou não, se há algum risco de uma maior sedação nessa
interação farmacológica.



16) Outro desafio do tratamento é saber como deve ser o desenho do
tratamento. Se ele deve ser sequencial, paralelo ou integrado.

Sequencial é quando se trata um transtorno e depois trata o outro, por
exemplo, eu trato primeiro o transtorno bipolar e depois trato a dependência
de cocaína ou inversamente primeiro a dependência de cocaína e depois o
transtorno bipolar.

Paralelo são duas equipes diferentes uma tratando, por exemplo, do transtorno
bipolar e outra tratando a dependência de maconha ou de cocaína .

Integrado é a mesma equipe trabalhando com o paciente as duas patologias
de forma simultânea.



17) O que a literatura tem mostrado como mais efetivo é o tratamento
integrado, tem mais embasamento, oferece menos complexidade no
arranjo e menor possibilidade de discrepância de condutas entre as
equipes facilitando assim a rotina e a vida do paciente e dos seus
familiares.

Uma das exceções seria a questão do tabagismo entre os pacientes
gravemente psicóticos, importante estabilizar esses pacientes do ponto de
vista clínico antes de fazer a tentativa de cessação do tabaco, então essa
seria uma exceção na qual seria mais adequado o tratamento seqüencial.

Em muitos países tem sido adotado o que se chama de no wrong door policy
ou política de nenhuma porta errada, isso se relaciona com o fato do sujeito
ser atendido na sua diversidade de necessidades e abrangendo tanto o uso
de substâncias quanto o transtorno mental.

A conseqüência imediata desse tipo de política de que nenhuma porta está
errada é de que os serviços para dependentes de substâncias terão que
fazer uma bateria de avaliação bastante detalhada sobre os diversos
transtornos mentais e o mesmo deve acontecer nos ambulatórios de saúde
mental, onde pacientes portadores de transtornos mentais devem ser
avaliados para cada uma das substâncias, isso faz com que o paciente seja
melhor atendido.



Supervisão



18) O órgão americano Substance Abuse Mental Healht Service
Administration, em 2013, definiu, publicou uma definição de recuperação ou
recovery que engloba quatro dimensões e também alguns princípios guia,
sendo as seguintes:

1.Saúde, no que se refere a sintomas ou sinais físicos e mentais e transtornos
por uso de substâncias, todos eles controlados e monitorados,

2. Moradia segura e estável,

3. Senso de propósito, atingir uma vida plena e significativa, incluindo trabalho,
hobbies, atividade voluntária, família e habilidade de participar plenamente
da sociedade,

4. Comunidade, nutrir conexões sociais que providenciem suporte, amizade e
carinho.



Mensagem positiva

“Quando o tratamento reconhece a co-morbidade psiquiátrica ou transtorno por

uso de substância, o prognóstico é bastante favorável, o paciente tende a

melhorar, o paciente tende a ter uma resposta mais efetiva”.

“O modelo de tratamento reside, basicamente, em acreditar que o paciente

que procura tratamento não é um doente incapaz. Ao contrário, ele é

responsável, no mínimo, por manter seu atual estado de dependência, mas

também apresenta um razoável grau de sofrimento, com o qual ele se

sente impossibilitado de lidar. O tratamento consiste, então, em prover-lhe

de meios para lidar com o problema”.

Fonte: Dependência, Compulsão e Impulsividade, 2007
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