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O Rui é um rapaz com 25 anos de idade, que se 
apresenta na consulta com um aspecto lentificado, 
olhar mortiço, e com um ar assustado. Vem 
acompanhado pelos pais que tomam a iniciativa do 
diálogo. Relatam a sua preocupação com o filho, após 
um episódio “muito estranho” que ocorreu há 3 meses 
e a sua presença ali é “para saberem o que se passa 
com o filho”. O Rui declara-se  vitima de um grupo 
de bandidos ligados à droga, que o raptaram e lhe 
implantaram dois aparelhos: um, nos ouvidos, pelo qual 
comunicam com ele; outro, na garganta (aponta para 
o osso hioide) por onde ouvem todas as suas conversas. 
Envolvido neste mundo delirante, o Rui é comandado 
por vozes que lhe entram pelo aparelho do ouvido e 
que o mandam executar os mais diversos actos. Um 
deles, o mais bizarro, ocorreu após 3 noites e 3 dias 
sem ter conseguido dormir, tal era a frequência das 
comunicações que mantinham com ele. Atormentado 
por estas vozes que o ameaçavam, sai alvoraçado para 
o meio da rua, quando subitamente, lhe ordenam que 
se dispa para verificarem se “não tinha nenhum 
retransmissor com ele”, pois está agora convencido que 
os bandidos, afinal, eram da polícia! Os pais, em pânico, 
agarram-no e conduzem-no ao SU de um Hospital, onde 
foi injectado e acalmado. Percebem que o Rui andava 
a consumir drogas e julgam tratar-se de consequências 
graves desse tipo de hábitos. Por isso, conduzem-no a 
um CAT, onde após observação pelo psiquiatra, lhe é 
diagnosticada uma esquizofrenia e é medicado em 
consonância. Os pais tem muita dificuldade em aceitar 
este diagnóstico e começam a consultar outros 
especialistas, tendo acabado por vir à minha consulta.
O Rui foi sempre uma criança introvertida e rebelde, 
cujo principal passatempo era o xadrez. Sempre só e 
isolado, não tem mais do que  2 ou 3 amigos, com os 
quais não convive muito. Aos 15 anos começa os 
consumos de haxixe, experimentou erva algumas vezes, 
cocaína uma vez, duas ou três vezes heroína e muitos 
drunfos. Tendo sido sempre bom aluno, aos 19 anos, 
face à estupefacção dos pais, quis interromper os 
estudos e passou o período de maior introversão. 
Praticamente não comunicava com ninguém, fechava-
se no seu quarto, estudava xadrez e fumava haxixe (2 
a 3 charros por dia). Relata o episódio alucinatório-
delirante envolvido numa convicção tal que, em alguns 
momentos do seu discurso, hesita, interroga-se, baixa

Diagnósticos Duplos: 
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o tom do discurso, olha para os pais com um ar 
interrogativo, e interpela-me: para onde é que me levaram? 
Face à expressão da minha total ignorância relativamente 
à resposta a essa pergunta, assegura-me que foi raptado, 
que lhe implantaram os dispositivos de controle, e que 
a sua vida, bem como a dos seus pais, corria grande 
perigo. Indagado sobre os factos que ocorreram nos 
dias que antecederam o episódio que acabou por 
determinar a sua ida ao hospital, refere que pela 1ª vez 
tinha consumido extasis (não se lembrava bem da 
quantidade ingerida), mas lembrava-se, perfeitamente, 
que tinha ficado muito agitado, tendo perdido por 
completo o sono durante 2 dias e depois “foi raptado”.

Este extracto da história clínica deste rapaz vai-me 

servir de pretexto para traçar algumas ideias quanto 

à  problemática que aqui vou tratar: os diagnósticos 

duplos de toxicodependência e a patologia psiquiátrica.

A questão que pretendo elucidar com este caso clínico 

centra-se, sobretudo, nas questões clínicas que estão 

implicadas na atribuição deste tipo de diagnóstico. Por 

exemplo, este rapaz é, de facto, um esquizofrénico, cuja 

doença foi-se instalando insidiosamente, e emerge de 

uma forma brutal despoletada pelo uso de extasis? 

Ou, pelo contrário, o Rui é um adolescente que abusava 

de drogas e fez uma reacção psicótica ao uso daquela 

substância? Ou então, o Rui é mesmo um esquizofrénico 

cuja patologia o encaminhou, gradualmente, para o 

consumo abusivo de substâncias psicotrópicas? Ou, 

nada disso, o Rui apresenta duas patologias 

independentes que concorrem no mesmo período: a 

esquizofrenia e o abuso de substâncias?

Que tipo de situação clínica é esta? Estamos face a 

quem e a quê ?

Uns chamam-lhe diagnósticos duplos outros 

preferem chamar-lhe co-morbilidade. A designação 

diagnóstico duplo é cada vez mais usada na prática
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psiquiátrica, querendo significar  a combinação de uma perturbação 

psiquiátrica grave e o abuso ou dependência de substâncias. Se 

bem que esta designação e o seu significado possam induzir uma 

relação causal entre os dois tipos de perturbações, relação que 

não é claramente explicita, pois sugere uma relação direccionada 

da perturbação psiquiátrica para o abuso e dependência de drogas, 

a opção pela outra designação _ co-morbilidade _  com o sentido 

da presença simultânea de duas ou mais perturbações, peca 

exactamente pelo contrário; isto é, não capta as potenciais 

interacções causais entre as perturbações consideradas. Temos, 

então, uma associação entre dois tipos de perturbações cujo 

enquadramento conceptual e, mesmo, nosográfico, está longe de 

estar resolvido. É meu propósito, neste trabalho, equacionar alguns 

problemas relacionados com esta associação de patologias ou 

comportamentos, considerando quer a insuficiência dos actuais 

sistemas de classificação de doenças, quer a insuficiência de 

investigação fundamental que oriente não só a compreensão destes 

doentes, como também as práticas de intervenção neste domínio. 

Para tal, começarei por tecer algumas considerações sobre a 

frequência da associação destas perturbações, para em seguida 

esclarecer os tipos de associações possíveis, com referência às 

relações causais entre elas, finalizando por tecer algumas 

considerações sobre o tipo de estudos necessários para o suporte 

de políticas de saúde relativamente a estas situações.

1- Epidemiologia

Apesar de os estudos revelarem uma prevalência muito variável 

do abuso de substâncias entre os doentes com perturbações 

psiquiátricas, o que reflecte mais as dificuldades e as inconsistências 

dos métodos usados nesses estudos do que, porventura, os factos 

em si, o que não deixa dúvidas nesse conjunto de estudos é a 

existência de uma alta prevalência para a co-ocorrência de 

perturbações psiquiátricas e abuso de substâncias, com uma maior 

incidência de consumo de substâncias entre os doentes com 

perturbações psiquiátricas do que na população geral (ver, p. ex., 

Regier, Farmer, Rae, et al, 1990; Scott, 1993; Kessler, McGonagle, 

Zhao et al, 1994; Menezes, Johnson, Thornicraft, et al, 1996). Um 

outro dado consistente na literatura é a maior probabilidade de 

esses doentes receberem qualquer tipo de tratamento (ver, p. ex., 

Grant, 1997) e uma alta probabilidade de insucesso terapêutico 

nesta população (ver, p. ex., Bachrach, 1987; Drake et al., 1996). 

Para além disso, é também consensual que o abuso de substâncias 

por pessoas com perturbações psiquiátricas graves tem um conjunto 

de efeitos negativos no curso dessas perturbações e no funcionamento 

psico-social, acabando por afectar a adesão ao tratamento, piorar 

o prognóstico e induzir uma taxa maior de utilização de serviços

de urgência, o que acaba também por se reflectir nos custos do 

tratamento (ver. p. ex., Mueser, Bellack e Blanchard, 1992).

2- Tipo de relações entre as perturbações

Temos, então, um conjunto de entidades clínicas que conseguimos 

identificar e quantificar em termos da sua ocorrência. Mas, o que 

são mesmo diagnósticos duplos, neste sentido que aqui acabei 

de referir? São co-ocorrências de perturbações psiquiátricas e 

comportamentos adictivos (abuso/dependência de álcool ou outras 

drogas), responderiam. Combinações múltiplas, alguém poderia 

acrescentar. A mais clássica das combinações associa a doença mental 

grave com perturbações ligadas ao abuso de substâncias, nas quais o 

doente apresenta uma perturbação psiquiátrica grave que ocorre 

independentemente do abuso de substâncias (e, portanto, o diagnóstico 

de perturbação psiquiátrica poderia ser feito, mesmo que não 

houvesse consumo), obedecendo aos critérios de diagnóstico do 

DSM-IV, eixo I, de doença psiquiátrica major (como, p. ex., esquizofrenia 

ou doença bipolar, etc.); em que o abuso de substâncias pode 

exacerbar os sintomas psiquiátricos agudos, embora estes persistam, 

geralmente, mesmo para além da paragem do consumo da substância; 

em que, mesmo em remissão, estes doentes têm, frequentemente, 

efeitos residuais da doença psiquiátrica major, que permitem diferenciá-

los dos que são toxicodependentes sem co-morbilidade.

Ou então, porventura a mais comum das combinações, a de 

perturbações ligadas ao abuso de substâncias com perturbações da 

personalidade, nas quais os doentes apresentam dependência grave 

e consumos múltiplos e requerem tratamento em programas 

específicos para abuso ou dependência de substâncias. Ou ainda, 

embora menos frequentes, a combinação das perturbações ligadas 

ao abuso de substâncias com perturbações da personalidade e com 

sintomas agudos (que requeiram tratamento psiquiátrico) induzidos 

pelo uso de substâncias, p. ex., alucinações, depressão e outros 

sintomas resultantes do abuso ou da abstinência de substâncias. 

Nestes quadros, os doentes podem recorrer à psiquiatria por sintomas 

de psicoses “tóxicas” ou “intoxicação por substâncias” que podem 

assemelhar-se a sintomas agudos de doenças psiquiátricas major, mas 

em que os sintomas agudos são sempre precipitados pelo abuso de 

substâncias e os doentes não têm um diagnóstico primário no eixo 

I do DSM. Para além disso, os sintomas agudos têm uma remissão 

completa após um período de abstinência ou desintoxicação, período 

este que não ultrapassa, geralmente, alguns dias ou semanas, não 

apresentando, estes doentes, efeitos residuais de uma perturbação 

psiquiátrica major quando os sintomas agudos remitem.
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Não nos podemos esquecer, também, dos quadros em que o abuso 

de substâncias se combina com a doença mental e com síndromes 

orgânicos em várias fórmulas combinatórias, podendo os sindromes 

orgânicos serem ou não consequência do abuso de substâncias. 

É disto que se fala quando se invoca a designação diagnósticos 

duplos. De um conjunto de diagnósticos e combinações 

sindromáticas, co-ocorrências, co-morbilidade, duplicidade 

diagnóstica, que escapam às classificações nosográficas dos sistemas 

classificativos em vigor. Diagnósticos reificados em relações de 

ocorrência, relações de causalidade implícita, em intensidade e 

gravidade de sintomas, que dispensam a história dos doentes, 

dispensam o seu estilo de funcionamento, apontando antes para 

uma listagem de sintomas, descontextuados do seu enquadramento 

antecedente e consequente. Sim, isso é uma das misérias dos DSMs, 

dizem alguns (poucos) em vozes suficientemente altas para serem 

ouvidas. Mas não é só sobre isso que este quadro clínico particular 

nos fala. Segreda-nos a ousadia de nos afastarmos da fenomenologia 

dos doentes, recomendada pelo velho Jaspers e em surdina mostra-

nos que também não estamos a seguir a preceito os ensinamentos 

rigorosos do politecticismo sistemista das novas sistematizações 

que nos convidam a olhar, exclusivamente, para os sintomas 

absolutamente necessários para se fazer o diagnóstico. Se não 

fazemos uma coisa nem outra, o que fazemos então? Estamos, 

essencialmente, a discutir associação de sintomas. Procuramos, 

por todos os meios disponíveis, como pode um determinado 

doente ser encaixado num diagnóstico, ou então, como pode um 

grupo de doentes encaixar-se numa categoria diagnóstica. Então, 

em que é que ficamos quanto aos diagnósticos duplos? Teremos 

de ser cautelosos já que são grandes os riscos de se alinhar nestes 

jogos de valores. Com este sistema politético de classificação e 

diagnóstico mal acompanhado pela cada vez maior falta de atenção 

para as capacidades de observação do acontecer vivencial dos 

doentes, caminhamos, inexoravelmente, para caminhos 

metodológicos muito arriscados, sendo mesmo possível que se 

possam comparar diferentes grupos na mesma categoria diagnóstica 

ou grupos semelhantes em categorias diagnósticas diferentes. 

Facilmente se introduzirá um viés nas análises, em consequência de uma 

grande variabilidade nos resultados de diferentes estudos, cujas 

consequências mais graves é serem tomados, estes resultados, pela 

verdade científica, da evidência, dos factos. É certo que sem esse sistema 

politético, a investigação e a comunicação na comunidade científica 

estaria muito limitada. Contudo, pelas razões apontadas, não é muito 

claro que o uso destes critérios politéticos seja metodologicamente o 

mais adequado. Não nos esqueçamos que alguns estudos (Kendler e 

Gardner, 1998; Boris et al., 1998) já assinalaram a arbitrariedade que 

pode resultar da aplicação de critérios politéticos diferentes.

Ora, se as dificuldades apontadas são válidas para todos os doentes 

em geral, são-no particularmente para os doentes com patologias 

complexas, como é o caso da que aqui estamos a tratar. Uma 

dificuldade acrescida nestes doentes tem que ver com a 

monotorização do tratamento.  Habitualmente é útil, sob o ponto 

de vista clínico, que se monotorize poucos sintomas “alvo” ou 

funções “alvo” do doente, como medida da eficácia do tratamento, 

já que se se monotorizar apenas diagnósticos, a avaliação dos 

doentes pode apenas ser feita em termos dicotómicos; isto é, ou 

mantém o diagnóstico ou não. 

3 – Modelos explicativos relativos às 
perturbações duplas

Vimos que existe uma grande heterogeneidade de combinações 

possíveis, com caracterização clínica mais ou menos evidente mas 

sem uma clara evidência quanto à relação causal. É certo que a 

existência de uma relação causal entre o abuso de substâncias e 

as perturbações psiquiátricas, principalmente as de tipo psicótico, 

é ainda muito controversa. No entanto, o abuso de substâncias, 

particularmente do álcool, cannabinoides, alucinogéneos e 

estimulantes podem produzir directamente sintomas psicóticos 

em doentes que não apresentam qualquer patologia psiquiátrica, 

como podem também precipitar perturbações psicóticas em 

pessoas predispostas. Mas em qualquer dos casos quais são as 

motivações e as atribuições que os doentes fazem ao seu consumo? 

Que planos de significação evidenciam através dos seus actos de 

consumo? É evidente que teremos de explicar as relações de 

causalidade entre as possibilidades atrás enunciadas, mas também 

é claro que deveremos desenvolver modelos não apenas explicativos 

mas também compreensivos relativamente às associações 

enunciadas. Já algum trabalho tem sido feito quanto à evidência 

empírica relativa aos modelos de causalidade para este tipo de 

situações clínicas, podendo sintetizar-se esse trabalho nos seguintes 

tipos de modelos: (1) modelos dos factores comuns, (2) modelos de 

perturbação secundária ligada ao consumo de substâncias, (3) modelos 

de perturbação psiquiátrica secundária e (4) os modelos bidireccionais. 

Se entre os modelos dos factores comuns, a evidência sugere que 

a perturbação anti-social da personalidade é responsável por algum 

aumento da co-morbilidade, para os modelos de perturbação 

secundária ligada ao consumo de substâncias, parece que o modelo 

da hipersensibilidade tem alguma consistência, ao contrário do tão 

divulgado do modelo da auto-medicação. Segundo o modelo da 

hipersensibilidade, a vulnerabilidade biológica para as perturbações 

psiquiátricas aumenta a sensibilidade em relação a pequenas 

quantidades de álcool e drogas, levando a perturbações ligadas ao 

consumo de substâncias. Não posso deixar de salientar que, apesar
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da pouca evidência relativamente ao modelo da auto-medicação, 

parece que a  acumulação de múltiplos factores de risco relacionados 

com as perturbações psiquiátricas, incluindo a disforia, pode 

aumentar o risco de perturbação ligada ao consumo de substâncias. 

No que respeita aos modelos de perturbação psiquiátrica secundária 

não apresentam evidência consistente, e os modelos bidireccionais 

 têm sido muito pouco explorados.

E quanto aos modelos compreensivos, tem sido feito o mesmo tipo 

de esforço? Penso que ninguém tem dúvidas quanto à resposta. 

Muito embora estes modelos explicativos nos possam ser úteis 

em relação aos doentes com este tipo de associação de patologias, 

eles apenas nos fornecem uma parte da informação que desejamos. 

A outra parte chega-nos a partir da história do doente ou da sua 

narrativa. Jaspers enfatizava a empatia como a chave  para a 

compreensão do doente (Jaspers, 1968), tornando-se, de facto, 

vital restaurar este aspecto não só no nosso processo de diagnóstico 

como também no desenvolvimento de estratégias de investigação. 

Ora, os doentes com a problemática que aqui estou a tratar, têm 

acabado por evidenciar exactamente o que acabei de dizer. A 

complexidade da sua patologia, para além de revelar a insuficiência 

dos sistemas de classificação, tem também revelado a exiguidade dos 

modelos explicativos que os tentam captar. Como poderemos nós, 

por exemplo, distinguir, num doente psicótico,  entre um consumo de 

substâncias relacionado com uma sub-cultura juvenil ou uma convicção 

delirante sobre os efeitos libertadores da heroína ou do extasis? 

4 – Diagnósticos duplos : que lugar devem 
ocupar?

Para além disso, circunscrevendo-nos apenas aos critérios de 

diagnóstico ou aos modelos de causalidade, acabamos por restringir 

o que é designado por diagnósticos duplos a um tipo particular de 

associação: aquela que faz  convergir o consumo de substâncias 

em doentes com patologia psiquiátrica grave. Senão vejamos. 

O que os estudos referidos nos sugerem, para além de evidenciarem 

que as relações de causalidade entre os dois tipos de perturbações 

não estão devidamente explicadas, é que na maior parte das situações 

em que se observa um quadro de dependência de substâncias, é a 

congregação na mesma pessoa de factores da personalidade que 

torna o indivíduo mais frágil para o desenvolvimento de 

comportamentos aditivos. Ou seja, está-se a definir um quadro geral 

explicativo para um tipo de patologia – a dependência de substâncias 

– assente em modelos de vulnerabilidade, mas isso não significa que 

estamos perante situações de diagnóstico duplo. 

Isto traz-nos algo de novo em relação a esta questão dos diagnósticos 

duplos?

Parece que não, pois sobejam as evidências quanto à influência de 

factores quer genéticos quer bioquímicos  e neurofisiológicos na 

moldagem, em conjunto com situação ambientais, de disposições 

específicas e genéricas para o desenvolvimento de comportamentos 

aditivos. Eu próprio e a minha equipa, em estudo recente, ainda 

não publicado, avaliamos um grupo de 40 toxicodependentes (com 

problemas de dependência de drogas mas sem diagnóstico de 

patologia psiquiátrica grave) para um conjunto vasto de variáveis, 

nas quais incluímos variáveis da personalidade; verificamos que 

cerca de 80% dos sujeitos apresentavam critérios gerais de 

diagnóstico para perturbação da personalidade. Ou seja, parece 

que o fundo em que as adictividades se inscrevem, se estruturam 

em matrizes e em estilos pessoais específicos, que acabam por 

caracterizar o vasto grupos de toxicodependentes sem patologia 

psiquiátrica grave. Se juntarmos a isto, a ausência de sustentação 

empírica quanto às situações em que a perturbação psiquiátrica 

é secundária ao comportamento aditivo, não teremos dificuldades 

em aceitar a afirmação que atrás proferi: o diagnóstico duplo acaba 

por fazer referência, praticamente em exclusivo, às situações em 

que um doente com uma patologia psiquiátrica grave também é 

consumidor abusivo de substâncias.

Se assim for, isso significará que, também as questões clínicas 

levantadas pelos diagnósticos duplos, se reduzem aos quadros 

psiquiátricos graves complicados pelo desenvolvimento de 

comportamentos aditivos? 

Creio que não. O principal  argumento para esta resposta decorre 

do facto de a co-ocorrência de duas perturbações do tipo que 

estamos aqui a tratar não ser uma entidade homogénea sob o 

ponto de vista clínico. Pelo contrário, estes doentes constituem 

um grupo heterogéneo, agrupando-se, no geral, em 3 grandes 

categorias: (1) os que apresentam uma perturbação da personalidade, 

(2) os que apresentam história de acontecimentos traumáticos 

repetidos na infância e (3) os que apresentam uma doença psiquiátrica 

de evolução prolongada (esquizofrenia, perturbação bipolar, etc.). 

Este tipo de agrupamento tem-se revelado não só importante sob 

o ponto de vista da caracterização clínica, como também sob o 

ponto de vista da orientação terapêutica a ser seguida. 

Assim, relativamente ao 1º grupo, há suficiente evidência para 

considerar que os toxicodependentes e os alcoólicos apresentam, 

numa grande percentagem, perturbações da personalidade de tipo 

estado limite, anti-social, narcísica e histriónica.  Este grupo de 

doentes, marcados pela sua expressão dramática e errática, 

apresentam uma dificuldade acentuada nas relações interpessoais, 

o que pode constituir uma verdadeira limitação para os programas 

de tratamento que se baseiam neste tipo de competências. 

Em relação ao 2º grupo, sendo consensual na literatura que o 

abuso sexual, físico e emocional está muito ligado ao abuso de
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álcool e drogas, isso não significa que os indivíduos 

toxicodependentes que sofreram vários acontecimentos traumáticos 

na infância apresentem um conjunto de sintomas conforme os 

descritos para as perturbações de stress pós-traumático no DSM 

III –R ou IV. As suas dificuldades vão para além dos sintomas de 

pensamentos intrusivos, hiperactivação vegetativa e constrição 

social. Como esses acontecimentos ocorrem, tipicamente, numa 

idade precoce do desenvolvimento e o abusador é alguém em que 

eles deviam implicitamente confiar, as sequelas são mais profundas 

e os sintomas mais disruptivos do que seria de esperar por aqueles 

critérios de diagnóstico. Se quisermos ter um olhar nosográfico, a 

sua melhor designação seria uma variante complicada do síndrome 

de stress pós-traumático, já que são comuns nestes indivíduos quer 

os problemas psicofisiológicos (doenças psicossomáticas), quer os 

problemas ligados à identidade (disrupção da personalidade), quer 

mesmo os problemas ligados à consciência (perturbações dissociativas). 

Em relação ao 3º grupo, os doentes com perturbações psiquiátricas 

graves tais como a perturbação bipolar e  a esquizofrenia sofrem 

com frequência, de co-morbilidade por perturbações ligadas ao 

abuso de substâncias (álcool, marijuana, heroína e cocaína). Por vezes 

a sua história da dependência não iguala a intensidade e a frequência 

do alcoólico e toxicodependente típico. No entanto, o uso de 

qualquer substância que altere o humor pode afectar negativamente 

a estabilidade e alterar a resposta às medicações necessárias. 

Vemos, pois, que qualquer uma destas categorias requer atenção 

especial em termos terapêuticos, não sendo possível afirmar, 

tranquilamente que, mesmo assim, os graves problemas de 

tratamento se levantam em relação ao 3º grupo.

O que poderemos afirmar é que são levantados problemas de 

natureza diferente o que tem, naturalmente, implicações diferentes. 

Enquanto que, em relação aos dois primeiros grupos (porventura 

com mais segurança em relação ao 2º), está politicamente aceite 

(entenda-se aqui o político no sentido das políticas de saúde) que 

apresentam uma problemática de saúde própria de uma época, de 

um tipo particular de cultura e , por isso, com um tipo particular 

de abordagem, a qual está reservada a um sub-sistema do sistema 

geral de saúde – os CATs ; em relação ao 3º grupo, ainda não está 

nem política nem cientificamente definido em que sub-sistema 

devem ser tratados: no dos CATs ou no da saúde mental / psiquiatria? 

São doentes mentais que, quase de um modo epifenoménico, 

passam pelo mundo da droga? Ou são drogados em que o facto 

de o serem, fez emergir uma doença cuja vulnerabilidade já lá 

estava? Se são doentes mentais o raciocínio lógico será encaminhá-

los para a psiquiatria; se são drogados, o raciocínio será encaminhá-

los para os centros de atendimento específicos para 

toxicodependentes. E se não são nem uma coisa nem outra? Isto 

é, se constituem um grupo específico, novo, uma entidade clínica

à parte, cujas relações entre a psicopatologia e a adictividade são 

do tipo bidireccional, auto-alimentando-se mutuamente? Para onde 

devem ser encaminhados?

Penso ser aqui que as divergências são mais evidentes.  Tem sido 

proposta a integração do tratamento dos toxicodependentes com 

os serviços de saúde mental/psiquiatria como modelo que 

marcadamente melhoraria os resultados dos doentes com 

diagnósticos duplos (Blankertz e Cnaan, 1992; Drake et al., 1996; 

Drake, Noordsy e Ackerson, 1995; Ridgley e Dixon, 1995). 

Infelizmente, a maior parte dos estudos sobre estes modelos 

integrativos apresentam grandes fraquezas metodológicas, tais 

como amostras reduzidas, medidas questionáveis do abuso de 

substâncias, ausência de desenhos experimentais, entre outros, 

não nos permitindo aceitar estas propostas sem uma grande crítica, 

sobretudo porque alguns desses trabalhos não revelam quaisquer 

benefícios em termos de resultados e apontam para um aumento 

substancial de custos (Hoffman, DiRito e McGill, 1993).

Portanto, não existe consenso actualmente quanto à utilização de 

intervenções especializadas em doentes com diagnósticos duplos, 

no que respeita ao internamento. Antes de tomarmos uma posição 

quanto a este domínio, teremos de saber quem beneficia mais e 

quem beneficia menos com um determinado tipo de tratamento. 

Para tal teremos de esclarecer, como atrás afirmei, que tipo de 

doentes são estes? Se constituem ou não um grupo à parte? 

Precisamos de estudos que nos permitam caracterizá-los, quer 

sob o ponto de vista clínico-compreensivo quer sob o ponto de 

vista clínico-descritivo (que nos elucidem  sobre características 

demográficas, aspectos do diagnóstico, sintomatologia, cronicidade 

e nível de funcionamento, envolvimento com a justiça, nível 

económico, mas também sobre os aspectos motivacionais para a 

mudança, traduzidos em variáveis como planos de vida, motivação 

para a abstinência, resistência à terapia); mas também precisamos 

de estudos que nos elucidem sobre os aspectos ligados aos 

contextos sociais e aos ambientes físicos, traduzidos em variáveis 

como o suporte social e a uti l ização de serviços.

Só depois desta caracterização estaremos em condições de definir 

quais os indivíduos que poderão beneficiar com um tratamento 

especializado em serviços de psiquiatria especialmente adaptados 

para este tipo de patologias ou os que poderão beneficiar desse 

mesmo tratamento em serviços de atendimento a 

toxicodependentes adaptados para este tipo de patologias. Antes 

de se tomar uma opção política será necessário perceber se este 

grupo especial de doentes apresentam ou não características 

semelhantes. Mesmo se considerarmos apenas a 3ª categoria atrás 

enunciada – a presença de perturbações psiquiátricas graves e o 

abuso ou dependência de substâncias – é, mesmo assim, muito 

provável que nesse grupo estejam incluídos doentes com
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características muito diversas. Por isso, torna-se urgente avaliar os 

doentes com perturbações psiquiátricas graves, de uma forma 

sistemática, relativamente ao uso de substância psicoactivas não 

prescritas, com vista ao estabelecimento da significação que pode 

assumir esta associação. Auto-medicação para os intensos sintomas 

psiquiátricos ou uso crónico de substâncias? Presença ou não de 

perturbações orgânicas, lançando pistas sobre a etiologia aditiva dos 

problemas psiquiátricos, situação completamente esquecida nos 

trabalhos de investigação.  Influência dos contextos ambientais sobre 

os problemas de funcionamento social e interpessoal.

Daqui eu me atrever a enunciar 3 grandes prioridades quanto a 

esta problemática questão dos diagnósticos duplos:

1. Investimento num grupo de trabalho, cujos membros tenham 

experiência numa série de modalidades de tratamento, que 

constituiriam o bloco de base para o desenho das acções de 

investigação que fundamentassem as futuras opções em termos 

de intervenção.

2. Definição da extensão e natureza da co-morbilidade psiquiátrica 

– adictividade em Portugal. 

3. Desenvolvimento de novos modelos para a prestação de serviços 

a este tipo de doentes, os quais deverão ser testados antes da 

sua implementação em larga escala. 
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