
 
 

 

 

 

 

 

                        COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS E TRATAMENTO 
 

 
Entende-se por comorbidade a coexistência de duas ou mais patologias 

presentes num indivíduo. Os pacientes que apresentam múltiplos diagnósticos 

(comorbidades), ou seja, depressão, ansiedade e estresse, transtorno afetivo 

bipolar e transtorno alimentar, entre outras doenças psiquiátricas, o quanto antes 

forem diagnosticados por especialistas, aumentam as chances de reversibilidade 

do quadro e melhoria da qualidade de vida. As comorbidades podem ou não ter a 

presença de substâncias psicoativas, desde que o paciente apresente mais de um 

diagnóstico psiquiátrico, quando forem dois diagnósticos, como, por exemplo, 

esquizofrenia e uso de maconha, é denominado diagnóstico dual, sendo que esse 

diagnóstico tem que ter necessariamente uso de drogas. Cada doença psiquiátrica 

tem suas peculiaridades, as quais são vistas dentro do programa de tratamento. 

Esses pacientes, quando internados, passam por uma avaliação 

psiquiátrica e psicológica através da qual se faz o diagnóstico dos mesmos. Após, 

especificados os diagnósticos, eles são submetidos a um plano de tratamento que 

visa facilitar a recuperação e a ressocialização, através da aceitação e 

conscientização do diagnóstico e da necessidade de aprender a conviver consigo 

mesmo e com a doença. 

Os pacientes são estimulados intensamente para que possam cuidar de sua 

higiene e aparência, de sua alimentação, expressar-se adequadamente e 

desenvolver integração de forma satisfatória com o meio social e familiar. Este 

modelo de tratamento inclui a terapêutica medicamentosa, pois a recuperação 

depende da união da medicina e da psicologia, e também de profissionais de outras 

áreas que compõem a equipe multidisciplinar, para melhor dar assistência aos 

pacientes. As atividades são diárias e variadas para abranger a heterogeneidade 



do grupo. Todo programa terapêutico eficaz deve contar com uma equipe 

multidisciplinar, tendo em conta as diversas situações difíceis e ameaçadoras que 

estes indivíduos atravessam e as várias adaptações inesperadas que se vêem 

obrigados a realizar durante os períodos de diagnóstico, tratamento, remissões ou 

recidivas, até chegar à melhora esperada. 

O tratamento psicossocial tem como objetivo a reabilitação do indivíduo, a 

recuperação das habilidades perdidas e a capacitação para as atividades 

cotidianas. A participação da família é essencial para o bom prognóstico do paciente 

psiquiátrico. Por isso, pensando em restabelecer este elo do paciente com sua 

família, foi montado um programa específico, composto por palestras e 

atendimentos, buscando orientar e transmitir conhecimento acerca da doença, além 

de desenvolver agregação entre os membros e favorecer a reformulação de seus 

comportamentos. 

O objetivo da programação, que envolve tanto a participação do paciente 

quanto da família, é melhorar essa rede de relações e promover uma melhor 

qualidade de vida, ressignificando a possibilidade de crescimento mútuo. Portanto, 

é de fundamental importância que não só o paciente mas também a sua família 

recebam da equipe de saúde o apoio necessário, ou seja, é preciso integração desta 

equipe para satisfazer as demandas daqueles que procuram intervenção clínica, 

pois eles precisam se sentir amparados e confiantes que a comunicação e a 

trajetória do tratamento seguem em sentido linear pelos profissionais. 
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