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A Revista da Sociedade Portuguesa de Alcoologia

de tratamento. Antes pelo contrário. Não tem

reaparece após 10 anos de interrupção. Tem um

havido publicações sobre estudos clínicos e trata-

novo título, Revista Portuguesa de Alcoologia,

mentos inovadores nos últimos anos. A Alcoologia

adquire um formato eletrónico com acesso livre

tem permanecido o parente pobre perante o inte-

através do site da SPA, terá uma periodicidade

resse científico que têm despertado outras áreas,

quadrimestral e retoma os anteriores objetivos: ser

como as dependências comportamentais.

um veículo de comunicação entre todos aqueles

Ao longo dos próximos números seria interessante

que se dedicam à Alcoologia, um ponto de encontro

fazer um esforço para nos conhecermos melhor:

(e não de desencontro) de clínicos, investigadores,

quantos somos, onde trabalhamos, como fazemos.

académicos, responsáveis políticos, gestores, líde-

Quais são os hábitos de prescrição dos alcoologis-

res associativos, um ponto fixo que alavanque o

tas médicos portugueses, na desabituação do álcool

debate no tratamento, na prevenção e na reinser-

e na prevenção de recaídas? Quais são as dificul-

ção em todas as suas vertentes. Também queremos

dades de psicólogos, assistentes sociais e enfer-

dar a palavra aos verdadeiros autores do trabalho

meiros? Como poderemos trabalhar melhor? Mas

que se realiza nos cuidados primários, especiali-

outros assuntos vêm a talhe de foice, como a impor-

zados, no serviço público, privado e no terceiro

tância da intervenção comunitária, as intervenções

setor, cuja obra permanece anónima nas estatísti-

grupais, os grupos de autoajuda, a prevenção, a

cas frias dos quadros de atividade.

reinserção…

Finalmente, e não menos importante, queremos

Estas questões e muitas outras poderão ser deba-

reconstruir uma revista de língua portuguesa que

tidas neste espaço. O formato eletrónico permite

permitirá dar a conhecer toda a atividade clínica

uma muito maior interação e na hora certa. Quere-

nesta área que se desenvolve nos países da CPLP.

mos tornar esta revista, mais uma vez, a revista de

No caso de Portugal o álcool permanece a subs-

todos os alcoologistas e de todos aqueles que se

tância de abuso mais consumida. O relatório do

interessam pela alcoologia.

SICAD de 2018 sobre o Álcool, revela que no biénio

A Revista Portuguesa de Alcoologia conta com a

2016-17 as taxas de prevalência de situações de

ajuda de todos, para se erguer no panorama cien-

dependência física e/ou consumo excessivo foram

tífico português. Obrigado desde já!

de 3,5% para a população geral, sendo de 6,2%
para a população masculina e de 1,0% para a população feminina. A este número avassalador de
pacientes que necessitam de tratamento, não tem
correspondido um reforço de meios nas estruturas
de tratamento, nem uma otimização de recursos
quer nos cuidados primários quer nos cuidados
especializados e nem uma discussão científica
sobre os métodos mais eficazes e mais eficientes
EDITORIAL
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O aparecimento do novo vírus SARS-CoV-2, trouxe

em mais descompensações psicóticas. Não esque-

consigo um enorme impacto psicopatológico. Para

cendo os novos surtos, que foram evidentes, prin-

este facto, contribuíram as características únicas

cipalmente em contexto de reação vivencial

associadas a este vírus. O aparecimento súbito e

anómala, associado ao exigente processo de adap-

imprevisível, a sua rápida disseminação, a ausência

tação com uma subida ligeira dos diagnósticos de

de armas terapêuticas adequadas e eficazes e a asso-

Psicose Aguda e Transitória. Já para não falar no

ciação a uma aparente elevada morbilidade, fez com

caso dos processos demenciais, onde o essencial

que obrigatoriamente tivéssemos de conviver com

suporte contentor socio familiar teve de mudar

uma das nossas maiores fragilidades, a angústia da

radicalmente com a consequente mudança de roti-

Morte. Paralelamente tivemos de o fazer, privados

nas e com maior descompensação destes.

de um dos nossos maiores recursos terapêuticos e

E o álcool? Como se integrou nesta pandemia. Facto

facilitadores da adaptação, a Relação Humana. A

curioso inicial, foi o surgimento da substância álcool

obrigatoriedade de isolamento social, a proibição

etílico como potencial salvador da contaminação.

do contacto, da proximidade, das rotinas sociais e

O Álcool como desinfetante e seu efeito protetor no

familiares, tornou-nos ainda mais frágeis.

contágio. Esta situação originou a criação do mito

Neste contexto, não será de estranhar terem sido

“Se eu beber álcool tenho menos probabilidade em

as dimensões ansiosas e depressivas a assumir a

ser infetado”, potenciando um possível uso abusivo

liderança da repercussão psicopatológica. No

de álcool. Realidade tão preocupante que levou a

entanto, o impacto mental não se ficou apenas nas

Organização Mundial de Saúde a elaborar um guia

dimensões anteriores. Quando olhamos para a

informativo sobre o álcool e o seu consumo, subli-

restante realidade psicopatológica, torna-se

nhando que esta é uma substância nociva, que tem

evidente que a Saúde Mental tem tido neste vírus

um efeito adverso em quase todos os órgãos do

um dos seus maiores inimigos, senão vejamos: as

corpo, e o seu uso, sobretudo o uso excessivo, debi-

perturbações obsessivas tiveram neste contexto de

lita o sistema imunológico e, assim, reduz a capa-

pandemia o substrato ideal para ganharem inten-

cidade de enfrentar doenças infeciosas, como a

sidade e manifestação; o medo da contaminação,

COVID-19, constituindo também um fator de risco

a necessidade de desinfeções recorrentes de mãos,

para a síndrome do desconforto respiratório agudo

e de quase tudo, a verificação da presença de sinto-

(SDRA), uma das complicações mais graves da

mas físicos, o cumprimento de regras e toda a incer-

COVID-19.

teza associada, tornou os indivíduos estruturalmente

Certo que ficou definido a ausência do seu benefício,

obsessivos ou com perturbações obsessivas mais

relativamente ao vírus, pouco foi dito relativamente

perto da descompensação e em maior sofrimento.

ao grande risco desta substância quando consumido

As psicoses, nomeadamente as crónicas, viram o

em contexto de adaptação a situações adversas.

seu suporte em consulta ou em ambiente hospita-

Aqui, o Álcool pode tornar-se num dos mecanismos

lar diminuído ou ausente, resultando num maior

de coping disfuncionais mais prejudiciais. Neste

incumprimento terapêutico e consequentemente

contexto em particular, com o isolamento social,
OPINIÃO
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com a restrição do contacto familiar, com a quebra

elemento essencial e facilitador do contacto social

da rotina diária e de hábitos saudáveis/lazer, e todas

previamente restringido.

as restrições associadas, acabamos por ficar com

Na verdade, nada do exposto será de estranhar

poucos mecanismos protetores, surgindo assim o

se entendermos que não estávamos, e não esta-

potencial uso abusivo do Álcool. Se a ansiedade e a

mos, preparados para a situação que estamos a

depressão constituiram a maior repercussão psico-

viver, sendo o impacto na relação com o álcool

patológica, tranquilizar, despreocupar, aliviar

relevante e a ter em conta e com consequências

ansiedade, diminuir os medos e melhorar o sono,

ainda imprevisíveis.

foram de facto efeitos procurados no uso de álcool
por muitos durante esta pandemia, tendo-se objetivado aumento de consumo, principalmente em
elementos do sexo masculino, entre os 25 e os 44
anos, com maior stress vivenciado, mais isolados
em casa e mais privados de relações humanas. Facto
curioso surgiu com a possível redução de consumos
de álcool nos mais jovens, descrito num inquérito
nacional efetuado, justificável pela importante relação estabelecida entre o consumo e a socialização
nesta população. O consumo social e integrado no
processo de interação entre pares, funcionando
como um facilitador e potenciador do prazer deixou
de ser necessário com o confinamento.
Mas claro que não podemos ver esta situação como
algo a ser mantido no tempo, alias, com o prolongar do isolamento foi aumentando a grande vontade
em retomar os contactos, vontade esta que vemos
expressa recentemente em progressivas reuniões
de jovens na via publica com partilha de consumos
de álcool e drogas ilícitas, mesmo contrariando as
orientações legais e certamente com um novo
aumento nos consumos.
Esta é a realidade clínica que temos vivenciado no
momento, a pandemia veio alterar os consumos de
álcool pela sociedade. Se inicialmente o seu maior
uso se relacionou com o seu efeito “medicamento-like”, presentemente tem surgido como um
OPINIÃO

REVISTA PORTUGUESA DE ALCOOLOGIA

Pelo reino de Serendip
– como um produto de
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se tornou um fármaco
utilizado no tratamento
da dependência do álcool,
da cocaína e do cancro
CARLOS SENA VASCONCELOS
Médico Psiquiatra
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RESUMO

Também havia rastos de camelo de três membros

A história do dissulfiram tem cerca de 140 anos e é

sendo o quarto arrastado. Também havia formigas

uma história improvável. Da utilização industrial

de um lado da estrada e manteiga derramada do

à utilização clínica - parasitoses intestinais, alcoo-

outro. Em determinado ponto havia marcas do

lismo, cocaína, cancro ... tudo isto aconteceu graças

camelo ajoelhar-se, um rasto de pés femininos e

a um fenómeno que ocorre nas descobertas cien-

de mãos femininas assim como restos de urina com

tíficas, a serendipitia.

odor peculiar. A interpretação que fizeram destes
sinais foi esta: “Um camelo transportava uma

PALAVRAS CHAVE

mulher. Esse camelo era cego dum dos olhos,

dissulfiram; álcool; cancro; serendipitia

coxeava dum dos membros e faltava-lhe um dente.
Transportava mel dum dos lados e manteiga do

ABSTRACT

outro. A mulher tinha parado para urinar e como

The history of disulfiram is about 140 years old and

se tinha apoiado nas mãos inferiram que estava

it is an unlikely story. From industrial use to clini-

grávida”. Devido à precisão da sua descrição e como

cal use - intestinal parasites, alcoholism, cocaine,

o camelo tinha desaparecido, foram considerados

cancer ... all this happened thanks to a phenomenon

culpados do seu roubo e levados à presença do impe-

that occurs in scientific discoveries, serendipity.

rador. Pouco depois, um camelo com estas caraterísticas foi encontrado a vaguear no deserto. O

KEY WORDS

imperador, impressionado, elegeu-os conselheiros

dissulfiram: alcohol; cancer; serendipity

do Império.
O reino destes príncipes era chamado de Serendip

INTRODUÇÃO

(atual Sri Lanka) e esta estória faz parte duma

Há muitos, muitos anos, num reino distante, havia

secular tradição oral de contos e mais tarde escrita

um rei de nome Giaffer que tinha três filhos. Este

por poetas persas Ferdowsi (séc. XI), Nizami

rei preocupava-se muito com a educação dos seus

Ganjavi (séc. XII) e o poeta indiano Amir Khusrau

filhos e escolheu para eles os melhores tutores.

(séc. XIV). No Ocidente, a primeira publicação que

Quando estes terminaram a formação dos seus filhos

se tem notícia é ”Peregrinaggio di tre figluoli del

e tendo o rei ainda dúvidas se seriam capazes de o

re di Serendippo”, feita por Michele Tramezzino,

substituir, enviou-os numa longa viagem para fora

em Veneza, 1557. Mas foi Horace Walpole, que

das suas terras, para melhor conhecer o mundo e

numa das suas cartas, escrita em 28 de janeiro de

as suas gentes.

1754, cria o termo serendipty, fazendo referência

Os príncipes habituaram-se a ler os sinais que

à história persa “Os Três Príncipes de Serendip”

encontravam ao longo da sua viagem. Um dia num

e à capacidade dos protagonistas de realizar desco-

troço da estrada que percorriam, verificaram que

bertas acidentalmente.

a erva tinha sido comida do lado menos verde e

Este termo, que pode ser traduzido em português

havia pedaços de erva meio mastigados no chão.

por serendipidade ou serendipitia, traduz a ocorrên-

PELO REINO DE SERENDIP
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cia de descobertas tão famosas como as de Arqui-

comprimidos de dissulfiram “mudavam o efeito do

medes (o princípio de Arquimedes), de Isaac Newton

álcool da forma mais desagradável”. Mais tarde

(o princípio da gravitação universal) ou de Isaac

com a insistência do Dr. Olof Martensen Larsen,

Fleming (da penicilina) e no caso concreto que

um alcoologista que antecipou o enorme potencial

vamos contar, do dissulfiram. Mas neste tema do

do dissulfiram para o tratamento, esta droga voltou

acaso científico não podemos deixar de ter em conta

ao de cima. Foi patenteada com o nome dinamar-

a frase célebre de Louis Pasteur - “Os acasos só

quês de Antabus e pouco depois anglicizado para o

favorecem os espíritos preparados.”

nome de Antabuse (anti+abuse). A descoberta do
mecanismo de ação foi um pequeno passo. Um dos

O DESENVOLVIMENTO DO DISSULFIRAM

colegas entrou no laboratório e detetou o cheiro de

O dissulfiram foi sintetizado pelo químico alemão

aldeído acético. Isto lançou uma pista importante

M. Grodzko em 1881. Nessa altura não chamou muita

que permitiu encontrar o mecanismo de ação do

atenção. Só 20 anos depois o dissulfiram foi intro-

dissulfiram: a inibição da desidrogenase aldeídica

duzido na indústria, para acelerar a vulcanização

levando à acumulação de acetaldeído.

da borracha. Mas como é que chegamos duma apli-

Em 1949 (18 de junho) o jornal médico Lancet publi-

cação industrial a uma aplicação clínica do trata-

cava a seguinte notícia:

mento do alcoolismo?

At the end of last year Martensen-Larsen reported

Em 1937 E. E. Williams, médico de trabalho numa

results in 83 cases of alcoholism treated with Antabuse

fábrica de indústria de borracha americana descre-

’ (tetraethylthiuram-disulphide). This drug sensitises

veu que alguns operários, num ponto onde era

the patient in such a way that even small doses of

processado o mono e dissulfeto de tetrametiltiu-

alcohol give rise to unpleasant reactions, which are

ram, sofriam de mal-estar quando ingeriam álcool.

attributed to the formation of acetaldehyde in the body.

Williams pensou que estas propriedades adversas

In this as in his earlier paper Martensen-Larsen

do dissulfiram em relação aos compostos alcoóli-

emphasised the need to supplement such treatment

cos podia talvez conduzir à cura do alcoolismo, mas

by other means, and he made no attempt to disguise

nem ele nem outros seguiram essa sugestão. Tería-

the discomforts, including tachycardia and nausea,

mos de esperar um pouco mais de 10 anos para que

that it provoked. Subsequent reports in the Scandina-

isso acontecesse.

vian medical press are rather fragmentary, but it is

Os investigadores Dr. Erik Jacobson e o Dr. Jens Hald

stated that antabuse is being tested on a large scale

estavam a trabalhar no metabolismo do cobre dos

throughout Scandinavia…

parasitas intestinais, que é o metal principal do
pigmento respiratório nos helmintas, e descobri-

ASPETOS CLÍNICOS DO TRATAMENTO DE

ram que o dissulfiram formava quelatos com o cobre

ALCOÓLICOS COM DISSULFIRAM (DSF)

conduzindo à morte dos organismos. O Dr. Jacobson

Em Portugal existem duas apresentações de dissul-

decidiu expor-se ao dissulfiram (como era prática

firam. O Tetradin (embalagem de 20 e 60 compri-

corrente na época) e descobriu, à sua custa, que os

midos doseados a 500mg) e o Esperal (embalagem
PELO REINO DE SERENDIP
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de 20 comprimidos doseados a 500mg). Não temos

intercorrências que possam ser agravadas pelo DSF

conhecimento dos hábitos de prescrição do dissul-

e particularmente pelo efeito DSF – álcool, tais

firam por parte dos clínicos portugueses, mas

como doença cardiovascular, hepática, neurológica,

sabemos que uma recente rutura no mercado do

psiquiátrica (psicoses).

Tetradin (em novembro de 2017) levou à autori-

Alguns medicamentos estão contraindicados como

zação excecional de entrada no mercado do Espe-

o metronidazol que partilha com o DSF o meca-

ral, para não interromper tratamentos em curso

nismo de inibição da desidrogenase aldeídica;

bem-sucedidos em utentes alcoólicos e após um

outros veem o seu metabolismo alterado pelo DSF,

abaixo assinado subscrito por duas centenas de

como as BZDs, a isoniazida, a fenitoína, a varfa-

clínicos portugueses.

rina, com aumento da sua concentração sérica;

Vamos neste artigo rever alguns conceitos relativos

outros alteram o próprio metabolismo do DSF tal

ao dissulfiram, designadamente a indução, a manu-

como a bacampicilina.

tenção e a saída.

Após uma avaliação médica e psiquiátrica e não

O dissulfiram tem contraindicações? Sim, tem

havendo contraindicações nas análises e nos

várias. Deve ser excluída sempre a presença de

exames complementares de diagnóstico, é proposto

Etanol

ADH

Aldeído acetico

ALDH

Ácido acético

Ciclo de Krebs

Dissulfiram

A maior parte da oxidação do etanol é catalisada pela desidrogenase alcoólica (ADH), degradando-o em aldeído acético. Na segunda
fase, catalisada pela desidrogenase aldeídica (ALDH), o aldeído acético é convertido em ácido acético. Este é por sua vez oxidado
em CO2 e H20 no ciclo de Krebs. O dissulfiram bloqueia a desidrogenase aldeídica levando à acumulação de aldeído acético.
PELO REINO DE SERENDIP
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ao utente, um tratamento de manutenção com
DSF. Este consiste numa indução com 500 mg de
DSF na primeira semana e uma manutenção de
250 mg a seguir. Haverá consultas médicas quinzenais nas primeiras 8 semanas e que passarão a
mensais até ao final de tratamento. Após um
período longo de tratamento havendo sucesso no

13

Vermelhidão do rosto
Aumento da sudação
Náuseas e vómitos
Dor de cabeça latejante
Dificuldade em respirar

objetivo da abstinência, o DSF não será desconti-

Fraqueza.

nuado abruptamente, mas sim aos poucos. Primeiro

Quadro 2

com uma redução de dose e a seguir com uma
administração aleatória.

Estes sintomas vão permanecer desde 30 minutos
a várias horas, enquanto houver álcool no sistema

Fármacos indutores de reações do tipo
dissulfiram na presença de álcool
Analgésicos

Fenacetina, funilbutazona

Antimicrobianos

Cloranfenicol, griseofulvina,
isoniazida, nitrofurantoína,
sulfametoxazol/
trimetropim

Antianginosos

Dinitrato de isossorbida,
nitroglicerina

Sulfonilureias

circulatório. Em raras ocasiões, havendo uma ingestão de uma grande quantidade de álcool, pode ocorrer uma reação major, como hipotensão grave,
ataque cardíaco, inconsciência, convulsões e morte.
Entre os anos de 1949 e 1955 era rotina clínica induzir uma reação etanol-dissulfiram supervisionada
medicamente. Repetindo o procedimento algumas
vezes, era possível determinar a dose de dissulfiram mínima eficaz para desencadear uma resposta
aversiva. Em 1950 foi reportado um caso de enfarte
miocárdio durante este procedimento e em 1952

Cloropropamida,

apareceu o primeiro reporte duma reação de dissul-

glibenclamida

firam fatal. Este procedimento foi abandonado. A

Quadro 1

dose de manutenção de dissulfiram requerida para
desencadear uma reação aversiva está entre 0,125

Alguns dos sintomas que podem ocorrer na
associação do álcool com o dissulfiram
Visão turva
Dor no peito
Confusão
Tonturas ou desmaios
Batimento cardíaco rápido ou irregular

g/dia e 1g/dia.
Nos anos 60 após a constatação de que muitos
alcoólicos não mantinham o tratamento o tempo
suficiente, foi criada uma técnica de implantação
do dissulfiram. Os resultados foram muito bons em
todos os indicadores. Também se encontraram bons
resultados com a implantação de placebo, não se
distinguindo os dois grupos ao fim de dois anos.
A longa experiência com o dissulfiram ao longo de
PELO REINO DE SERENDIP
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mais de 70 anos permite concluir o seguinte:

significativa de etanol no corpo do paciente larga

Jorgensen et al. (2011) fazendo uma revisão de 10

um cristal de dissulfiram altamente concentrado

estudos chegou à conclusão de que o dissulfiram

no sistema capilar. O cristal contém 1500 mg de

com supervisão (DS) combinado com intervenções

ingrediente ativo e então a reação dissulfiram etanol

psicossociais, é eficaz e provavelmente mais eficaz

obtida é intensa. O implante poderá manter-se ativo

do que outras medicações alternativas tais como a

cerca de 4 anos.

naltrexona (NTX), o acamprosato (ACP) e o topiramato. Uma grande meta-análise sueca (SBU,2002)

O DISSULFIRAM E O CANCRO

chegou a conclusões semelhantes: os tamanhos

A perceção de que o dissulfiram poderia ter um

médios de efeito do tratamento para a NTX e para

papel na morte e na diminuição do tamanho das

o ACP eram uns modestos 0,28 e 0,26 respetiva-

células cancerosas data de 1970 a partir dum caso

mente, contra 0,53 para o dissulfiram. Skinner na

isolado de cura de metástases ósseas dum cancro

mais recente meta-análise incluindo 23 estudos,

da mama, numa paciente alcoólica medicada com

não deixou dúvidas em relação à eficácia do DSF

dissulfiram. Este foi mais um acontecimento seren-

em manter a abstinência ou prevenir a recaída

dipítico. Um estudo colaborativo duma equipa dina-

versus ACP (3 estudos) e NTX (9 estudos).

marquesa-checa e americana demonstrou que

Isto confirma a nossa experiência clínica. No entanto

doentes com cancro que tomavam dissulfiram

devemos ter em conta que alguns doentes poderão

tinham uma sobrevida significativamente maior

manifestar alguns efeitos tóxicos secundários ao

do que o grupo que abandonou a toma daquele

uso do DEF, designadamente renais ou hepáticos.

fármaco. Foi encontrada uma explicação: o dissul-

Alguns doentes alcoólicos aprendem a gerir a toma

firam atinge o complexo molecular específico das

diária dos comprimidos e conseguem beber álcool

células cancerosas. O metabolito cobre é dez vezes

sem qualquer desconforto nos dias em que não

mais abundante no tecido tumoral do que noutros

tomam a medicação. E ainda outros doentes desco-

tecidos. Está a ser testada uma combinação dissul-

brem que é possível a associação do álcool com o

firam-cobre para tratar diversos cancros metas-

DSF sem desconforto, dependendo naturalmente

táticos e o glioblastoma. Provavelmente a grande

do seu peso corporal e da dose de DSF.

indústria farmacêutica não estará interessada em
desenvolver estes estudos porque este fármaco já

O IMPLANTE DE ESPERAL

não está na fase de proteção de patente.

Recentemente apareceram notícias dum implante
de dissulfiram designado de Implante Esperal. Este

O DISSULFIRAM E A COCAÍNA

implante é um microship muito pequeno que é

Foram realizados estudos no final da década de 90,

introduzido no corpo do doente. O circuito eletrónico

na Yale University, para avaliar uma redução no

testa o nível de alcoolémia todos os 15 minutos. Se

consumo da cocaína, particularmente no contexto

tudo estiver dentro dos parâmetros normais nada

de dependência alcoólica ou opioide, em doentes

acontece. Se o dispositivo detetar uma elevação

medicados com DSF.
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O dissulfiram (DSF) inibe a hidroxilase β da dopamina (enzima que converte a dopamina em noradrenalina), aumentando a concentração de
dopamina e criando um efeito estimulante semelhante ao dos agonistas dopaminérgicos. O uso de
cocaína, que age sobre o transportador da dopamina
na sinapse e presença de DSF, provoca níveis ainda
mais altos de dopamina, o que pode induzir ou
exacerbar a psicose em alguns pacientes predispostos a transtornos psicóticos. A combinação de
DSF e cocaína resulta em aumento da concentração
de cocaína no plasma, da sua meia-vida, das respostas cardiovasculares e da paranoia, ocorrendo
também um aumento da ansiedade durante o high da
cocaína. Os estudos progrediram com o estudo do

BIBLIOGRAFIA

Kragh H. (2008). From Disulfiram to Antabuse: the Invention
of a Drug. Bull. Hist. Chem., Volume 33, Number 2
Brewer C., Streel E., Skinner M. (2017). Supervised Disulfiram
´s Superior Effectiveness in Alcoholism Treatment: Ethical,
Methodological and Psychological Aspects Alcohol and
Alcoholism. 52 (2) 213-219. Oxford. Doi:10.1093/alcalc/
agw093
Li, H., Wang, J., Wu, C., Wang, L., Chen, Z.-S., & Cui, W.
(2020). The combination of disulfiram and copper for cancer
treatment. Drug Discovery Today. doi:10.1016/j.
drudis.2020.04.003
Malcom R., Foster Olive M., Lechner W. (2008). The safety of
Disulfiram for the treatment of alcohol and cocaine dependence
in randomized clinical trials: Guidance for clinical practice.
Expert Opinion on Drug Safety 2008 7(4)
Kampangkaew J. et al Pharmacogenetic role of dopamine
transporter (SLC6A3) variation on response to dissulfiram
treatment for cocaine addiction. The American Journal of
Addictions 28: 311-317 DOI: 10.111/ajad 12891

genótipo do gene da hidroxilase β da dopamina
(DβH) e concluíram que nos pacientes com o genótipo CC e com níveis normais de DβH, o DSF era
eficaz, ao contrário dos pacientes com o alelo T,
com níveis baixos de DβH, que não apresentavam
o efeito DSF.
CONCLUSÃO
Percorremos cerca de 140 anos da história do dissulfiram. A pesquisa das suas aplicações clínicas ainda
não acabou. Há mais algumas aplicações clínicas
que não abordámos porque são ainda incipientes.
Na parte que damos mais destaque, a Alcoologia,
o Dissulfiram tem provas dadas. A administração
supervisionada do DSF e a sua integração num
modelo de tratamento multidisciplinar, com média-alta intensidade terapêutica durante o tempo
necessário, poderá torná-lo um instrumento de
prevenção de recaídas no álcool, incomparável.

PELO REINO DE SERENDIP

16

VOLUME 1, Nº1

Os jovens, o álcool
e a prevenção
Young people, alcohol
and prevention
GIZELA CARDOSO
Mestre em Psicologia Clínica e Especialista em Psicologia Clínica
Psicoterapia, CRI do Porto Ocidental da DICAD, ARS Norte IP
CARLA ADRIANA ROCHA
Doutorada em Psicologia Clínica
Especialista em Psicologia Clínica e Psicoterapia
CRI do Porto Ocidental da DICAD, ARS Norte IP)

REVISTA PORTUGUESA DE ALCOOLOGIA

17

O trabalho da prevenção é cada vez mais reconhe-

mesmo a manutenção do seu papel em rituais

cido como um domínio fundamental da interven-

simbólicos de passagem à idade adulta constituem

ção nos comportamentos aditivos e dependências.

fatores de risco culturais e comunitários acrescidos

Partindo do consumo de álcool como analisador,

em relação, por exemplo, a outras substâncias

este artigo advoga a importância da implementa-

psicoativas. Os estudos epidemiológicos realizados

ção de boas práticas preventivas, uma vez que

em Portugal têm vindo a confirmar que o álcool é

apesar de se encontrarem já bem estabelecidas

a substância psicoativa mais consumida entre os

parecem carecer ainda de alguma força que afaste

13 e os 18 anos, apresentando a prevalência mais

definitivamente o recurso a soluções preventivas

elevada de experimentação, consumo no último

desligadas da evidência científica.

ano e no último mêsl. Logo, é impensável falar de

Preventive work is increasingly recognized as afun-

prevenção na área dos comportamentos aditivos

damental domain ofintervention in addictive beha-

e dependências sem falar da relação dos jovens

viors and dependencies. Taking the consumption

com o álcool.

ofalcohol as an analyzer, /his article advocates lhe

É inquestionável a gravidade do problema que o

importance ofimplemen[ing good preventive prac-

consumo de álcool entre os jovens representa nos

tices, since although already well established they

nossos dias, potenciado pela atual vida recreativa.

still seem to lack some strength that permanently

Embora nem todos o façam, uma parte importante

removes lhe use ofpreventive solutions disconnec-

dos jovens bebe, e sofre ou sofrerá no futuro as suas

tedfrom scientific evidence.

consequências (pessoais, escolares, laborais, familiares, legais, físicas, económicas, etc.)2 A melhor

PALAVRAS-CHAVE

solução para que as crianças e os adolescentes não

Prevenção dos comportamentos aditivos; jovens;

adoeçam no futuro em consequência do consumo

álcool; boas práticas; advocacy.

de ciganos, álcool, cannabis, elou outras substâncias psicoativas, é prevenir o seu consumo.

Falar de prevenção dos comportamentos aditivos

A prevenção do consumo de álcool é assim uma

é falar de jovens: a prevenção do consumo de subs-

ação há muito investida pelos serviços de inter-

tâncias tem como objetivo evitar, reduzir ou adiar

venção com responsabilidade na área dos compor-

o início do consumo de substâncias psicoativas e

tamentos aditivos e dependências, contemplando

a investigação nesta área mostra-nos com consis-

estratégias que passam pela prevenção universal,

tência que o uso e abuso de drogas aumentam com

seletiva e indicada, considerando o risco individual

a idade ao longo dos anos da adolescência e atinge

e coletivo perante a oferta e a procura de substân-

o seu pico no início da idade adulta. Neste cenário,

cias. Neste contexto, várias são as respostas atual-

temos o álcool como protagonista o seu caráter

mente em curso, que integram ações de

culturalmente aceite, a permissividade face ao seu

sensibilização, de formação, de desenvolvimento

consumo fora dos padrões determinados pela lei

de programas de competências pessoais e sociais

(designadamente no que à idade diz respeito) e

e consultas de crianças e jovens em risco, em diverOS JOVENS, O ÁLCOOL E A PREVENÇÃO
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sos contextos de vida e atendendo ao desenvolvi-

tações uma avaliação processual extremamente

mento ao longo do ciclo vital.

positiva, favorável ao aumento da sua abrangência

Um olhar sobre a evolução do consumo de álcool

e ao seu desenvolvimento. Importa, no entanto,

nos jovens ao longo dos últimos anos revela uma

sublinhar que a intervenção em parceria se tem

faixa etária que parece assumir algum destaque: a

vindo a materializar em diferentes níveis contem-

investigação mostra não só que os jovens de 18 anos

plando ações de advocacy, de divulgação, de sensi-

apresentam consumos de álcool mais elevados e

bilização e de formação, atualmente já em curso

maiores problemas associados ao consumo de álcool

com alguns decisores no ensino superior na cidade

do que os adolescentes mais jovens como também

do Porto, estimulando a reflexão sobre a necessi-

que os jovens que frequentam o ensino superior

dade de adaptar as estratégias de envolvimento dos

apresentam prevalências mais elevadas de consumo

estudantes de modo a aumentar a sua abrangência,

de álcool, binge-drinking, embriaguez (ligeira e

Concluindo, ao longo das últimas décadas, a ciên-

severa) e de consumo regular do que os seus pares

cia preventiva tem-se desenvolvido no sentido de

que não frequentam o ensino superior, o que é

elaborar um corpo de investigação capaz de nortear

congruente com a existência de fatores de risco

intervenções responsáveis com eficácia validada.

ligados à adaptação ao ensino superior3 . Neste

No entanto, a tradução deste princípio para o terreno

contexto, foi desenvolvido e validado através de

carece ainda de uma mudança profunda ao nível

um estudo quasi-experimental um programa de

da tomada de decisões estruturantes que estabe-

prevenção dos comportamentos aditivos e depen-

leçam como prioridades inequívocas a formação

dências - Programa Riscos & Desafios — que se

aos decisores e aos líderes de opinião nos diferen-

mostrou como uma resposta preventiva inovadora

tes contextos (escolas nos diferentes níveis de

e eficaz na redução dos consumos de álcool, bem

ensino, comunidade...) e também a formação dos

como na diminuição de fatores de risco e na promo-

profissionais de primeira linha. Caso contrário,

ção de fatores de proteção associados aos compor-

corre-se o risco de manter o investimento em práti-

tamentos aditivos e dependências. Desta forma,

cas preventivas que apresentam pouca ou nenhuma

trata-se de um programa que se enquadra nas boas

evidência de eficácia e perpetuar um contexto em

práticas em prevenção, validado que foi pela evidên-

que, tal como afirma Alexis Goosdeel, as tentativas

cia científica .

“(. . . ) de inovar e melhorar a intervenção preven-

Este Programa tem vindo a ser disseminado em

tiva poderão ser bloqueadas porque a prevenção

instituições de ensino superior da cidade do Porto

baseada na evidência científica é frequentemente

(da Universidade do Porto ao Politécnico do Porto,

percecionada como contraintuitiva e desafiante

passando por diferentes escolas de ensino superior

para as práticas vigentes”5 . As boas-práticas na

cooperativo e privado) através do estabelecimento

área da prevenção são atualmente reconhecidas e

de parcerias com sensibilização/formação de

promovidas pela comunidade científica nacional e

grupos-alvo estratégicos e implementação junto

internacional. Em Portugal, é possível observar

dos estudantes. Tem resultado destas implemen-

movimentos na direção destas boas práticas atra-
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vés do desenho e implementação de intervenções
ajustadas aos contextos e à fase desenvolvimental
da população-alvo e da preocupação em avaliar
cientificamente essas mesmas intervenções do
ponto de vista do seu impacto. O Programa Riscos
& Desafios surge como um exemplo deste movimento: determinada que está a sua eficácia na redução dos consumos de álcool, entre outros ganhos
preventivos, importa manter o investimento no
processo já em curso de sensibilizar os decisores
com responsabilidade de atuação no contexto do
ensino superior para as necessidades em saúde e
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Program on Addictive Behaviors and Dependencies amongst
Students in Higher Education . The Psychologist: practice and
researchjournal. Vol l . Number 1.
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5 European Prevention Curriculum, European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019. Luxembourg:
Publications Office ofthe European Union.
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para a mudança de atitudes e condutas relativamente aos comportamentos aditivos, designadamente ao consumo de álcool, num processo de
estabelecimento de compromissos sólidos que
permitam alocar recursos e assegurar as condições
necessárias para o aumento da abrangência da
intervenção.
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RESUMO

related to their decentralization within the scope

Uma nova estratégica nos cuidados de saúde pres-

of Risk Reduction and Harm Minimization, as well

tados a utentes com problemas ligados ao álcool é

as its limits.

necessária. A importância do trabalho em rede e
integrado deve ser considerada. Tendo por base o

KEY WORDS

projeto denominado “Home Care Assistance”, foi

Alcohol; community response; integrated care.

constituída uma equipa multidisciplinar em parceria com várias instituições, com o objetivo de dar

REFLEXÃO

resposta a uma população em vulnerabilidade social

A Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou

e descentralizada. No entanto, uma reflexão sobre

ultimamente alguns dos mais importantes princí-

os limites burocráticos impostos e como estes

pios e opções políticas relativas à Saúde, mais espe-

podem ser um obstáculo à concretização de novas

cificamente aos comportamentos aditivos. Uma

práticas dos cuidados de saúde comunitários no

dessas opções passa pelo privilegiar da ação comu-

âmbito da alcoologia, impõe-se. Assim, este artigo

nitária. Isto, de acordo com a consulta prévia aos

descreve uma abordagem diferente relacionada

Estados Membros onde foi definido, a ação comu-

com descentralização dos mesmos no âmbito da

nitária nos comportamentos aditivos com subs-

Redução de Riscos e Minimização de Danos, bem

tância álcool “pode aumentar o reconhecimento dos

como os limites da mesma.

malefícios do seu uso (…) a nível da comunidade, reduzir a aceitação da embriaguez pública, apoiar outras

PALAVRAS CHAVE:

medidas a nível comunitário, reforçar parcerias de

Álcool; Intervenção comunitária; cuidados

instituições da comunidade e organizações não-go-

integrados;

vernamentais e administrar cuidados e apoio aos indivíduos afetados e às famílias”.1

ABSTRACT

No que concerne a Portugal, segundo Relatório

A new strategy in health care for users with alcohol

Anual 2018 do Serviço de Intervenção em Compor-

problems is needed. The importance of networking

tamentos Aditivos e Dependências (SICAD)2 – A

and integrated care must be considered. Based on

Situação do País “na análise regional (NUTS II) dos

the project called “Home Care Assistance”, a multi-

internamentos com diagnóstico principal atribuível

disciplinary team was formed in partnership with

ao consumo de álcool evidencia o Norte com o maior

several institutions with the aim of responding to

número destes internamentos (36%)”. Refere, ainda,

a population in social and decentralized vulnera-

que dos internamentos com diagnóstico principal

bility. However, a reflection on the bureaucratic

ou secundário atribuíveis ao consumo de álcool, é

limits imposed and how they can be an obstacle to

possível verificar que em 2018, uma vez mais o Norte

the realization of new practices of community

foi a região onde se verificou o maior número destes

health care in the scope of alchoology is necessary.

internamentos (…) tal como ocorrido desde 2011”.

Thus, this article describes a different approach

O consumo abusivo de álcool é, pois, uma realiQUEM SE IMPORTA? UMA REALIDADE NOS CUIDADOS DESCENTRALIZADOS.
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dade inegavelmente complexa. Sendo influen-

E, as respostas sociais surgiam do próprio “Presi-

ciado pelas sensibilidades culturais e contextos

dente da Junta”, figura de referência.

locais, bem como a aceitabilidade do mesmo sem

Atualmente, com o surgimento da autoestrada

reconhecimento do seu potencial aditivo por qual-

abriu-se caminho a intercâmbios e assiste-se, à

quer geração, torna o seu tratamento desafiante

primeira vista, a mudanças nas atitudes, porém,

e obrigatoriamente holístico, se queremos alme-

com a dificuldade e desconfiança do pensamento

jar algum sucesso.

enraizado de anos e anos. O álcool é visto como

Um destes contextos locais leva-nos a 31 Km do

parte do quotidiano, figura central da mesa e das

Porto, zona que se perde na imensidão do Douro e

festas, associado a longevidade dos mais velhos,

das Serras do Porto. Um cantinho escondido, atra-

justificando o seu uso pela aceitação do mesmo –

vessado pela estrada nacional n.º 108, onde a

bebida sagrada referida em passagens bíblicas e no

“camioneta” ainda só vem duas ou três vezes ao

sacramento. É, também, o culpado das desgraças

dia para o Porto. Onde, os custos para chegar à

de uns, mas nunca de todos. Afinal nesta comuni-

grande cidade são superiores ao litro de vinho

dade o estigma permanece, perder-se com o álcool

“caseiro” e o centro do concelho é a cidade, podendo

é para “tolinho” e os segregados da sociedade, mas

o Porto muito bem representar um país estrangeiro

que bem-feitas as contas para muitos que não estes,

para alguns. Esconde-se também uma sociedade

ultrapassa o mero “copito” chegando a litros sem

com regras, hábitos e cultura muito próprias difí-

a devida valorização. E questionamo-nos, será este

ceis de entrar ou entender para quem vem de

o culpado silencioso da violência doméstica? da

“longe”. Uma comunidade fechada com necessi-

camuflagem de quadros psiquiátricos graves? do

dades que vão para além do conhecimento público,

remédio para a solidão e tristeza? da integração no

com hábitos quase feudais e religiosos profundos,

jogo de cartas ao fim do dia, ou do convívio no café

isto é, uma sociedade marcadamente rural e patriar-

a discutir os últimos resultados da “bola”?

cal. Características estas, que marcam a construção

Na realidade que assistimos na consulta descen-

e evolução desta comunidade, cujo impacto se

tralizada em Melres, para esta população a visão

reflete no papel que cada um desempenha a nível

do consumo de álcool é algo positivo, dificultando

social, familiar e profissional. Dadas estas carate-

isto, reconhecer e determinar o padrão de consumo

rísticas, há quem refira ser importante fazer um

abusivo como doença. A preocupação só surge

estudo e tentar perceber o funcionamento e dinâ-

quando se torna incontrolável, quando já destruiu

micas de uma comunidade que está tão perto

toda a estrutura e dinâmica familiar e laboral, mas

geograficamente dum centro urbano e tão longe no

mesmo aqui é visto como falta de vontade de parar

seu desenvolvimento socioeconómico de forma a

e não como uma dependência, a necessitar de cuida-

melhor implementar medidas de Saúde Pública ou

dos especializados. Só no fim da linha quando se

de tratamentos eficazes. Um lugar onde as respos-

transforma em “doença física”, o “líquido que tem

tas à comunidade local, até recentemente, se redu-

de ser tirado”, as “visitas são constantes ao hospital”

ziam à igreja, centro de saúde e junta de freguesia.

os utentes começam a valorizar, mas não o bastante
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para parar, porque para eles esta é a sua zona de

Desde 2016, resultado da concertação e esforço de

conforto, o refúgio aos problemas ou o gosto e satis-

várias instituições, foi disponibilizada uma resposta

fação imediata que a substância lhes dá, por

integrada no âmbito do álcool para a União de

momentos essa é a sua vida. Efetivamente, o

Freguesias de Melres e Medas, como referido

consumo de álcool nas comunidades tem um elevado

previamente. O objetivo foi criar uma resposta de

custo a nível social na área da saúde física e mental

proximidade, numa problemática considerada

e em Melres, a maioria dos doentes chegam-nos já

prioritária, através do esforço coletivo de entida-

em “fim de linha”, quando os índices de problemas

des públicas e privadas na concertação de ações e

decorrentes do seu uso aumentam numa proporção

consensualização dos objetivos. Em suma, não é

cuja intervenção passa pela minimização dos

mais do que uma estratégia de motivação para o

mesmos e não um tratamento per se. Contudo, depa-

tratamento da dependência alcoólica, complemen-

ramo-nos aqui com falta de respostas, quer asso-

tada por ações promotoras da inclusão social, numa

ciada às características individuais e territoriais,

perspetiva integrada e concertada com os atores

ao estigma social vigente e também a lacunas nas

sociais do território. O projeto nasce dentro da

respostas dos centros de tratamento, que visa mais

Comissão Social Interfreguesias Douro Nascente

a evicção e reabilitação do que a minimização de

(CSIF), órgão local de articulação e dinamização

danos e reinserção social.

de recursos, parcerias e apreciação e análise de

Esta extrema vulnerabilidade, aliada ao tipo de

problemas e as respetivas propostas de solução

população, ao tipo de doentes com marcados défi-

com vista a uma maior eficácia das respostas

ces cognitivos compromete a compreensão do

sociais. O consumo abusivo de álcool e os proble-

quadro clínico ou medidas terapêuticas propostas,

mas biopsicossociais a ele inerente foi considerado

levando a que o único pedido por parte dos fami-

prioritário num território escasso, distante, a nível

liares, seja o internamento, maioritariamente para

de respostas neste âmbito. Trata-se de um projeto

“terem paz”, podendo não ser esta a resposta mais

que identifica a territorialização das ações, inte-

adequada. Vejamos, como exemplo, os centros em

gralidade, participação social e uma visão mais

Ontário, Canadá, em que abordagem passa prima-

comunitária da intervenção com pessoas com

riamente por grupos de autoajuda e suporte indi-

problemas ligados ao álcool. É um projeto que tem

viduais/familiares, em sede hospitalar e orientados

como princípio básico um dos valores preconizado

por técnicos, que transitam posteriormente para

pelo SICAD:

comunidade, sem ter o componente disruptivo do

“Reconhecer à pessoa a sua plena dignidade humana,

internamento para o doente. Isto é, aprender a lidar

é compreender a complexidade e relevância da sua

com a dependência tendo em conta o seu meio, suas

história pessoal, sendo a dependência considerada

crenças e as suas rotinas visto que estas são funda-

uma doença. Assumir que o/a dependente é uma pessoa

mentais para o sucesso do tratamento.

doente representa a aceitação incondicional de que o

Como constatado, o trabalho nestas zonas rurais

outro, mesmo num estado de rutura com valores

exige uma intervenção diferenciada e adaptada.

fundamentais da vida em sociedade, deve ser alvo de
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um olhar de compreensão e empatia que lhe permita

pleno pois, “não refere em concreto que categorias

um movimento de mudança”.3

diagnósticas se incluem dentro do conceito de anoma-

O projeto denominado “Home Care Assistance” é

lia psíquica, o que para alguns profissionais pode ser

constituído por uma equipa multidisciplinar cons-

fonte de dificuldade no processo de decisão de inter-

tituída por um Médico, Enfermeiro e Educador

namento, nomeadamente em situações de deficiência

Social, cedidos pelo Centro de Respostas Integradas

intelectual, perturbações da personalidade e pertur-

do Porto Oriental e um Técnico Superior de Serviço

bações associadas a consumo de substâncias psicoa-

Social e um Psicólogo, cedidos pelo Programa de

tivas, entre outras”.3

Respostas Integradas do Centro Social de Soutelo.

Assim, do que podemos constatar o tratamento de

O acompanhamento é realizado na habitação dos

perturbações aditivas sobretudo em populações

doentes ou no espaço cedido pela junta de fregue-

rurais, beneficia da intervenção integrada dentro

sia de Melres. Atualmente o projeto acompanha 19

da comunidade. Esta consagra a visão holística do

doentes. Trata-se de uma população bastante

doente – mais do que a biológica, define todo um

vulnerável a nível socioeconómico com problemas

conjunto de ações que centra a sua intervenção na

de saúde física e mental associada. Não podemos

modificação do comportamento dentro do seu

tratar estes doentes como números, são pessoas

contexto de vida, a inserção social e reabilitação

com necessidades que vão desde a falta de alimen-

psicossocial que lhe é mais confortável e aceite

tação, falta de recursos económicos na compra da

dentro do seu meio familiar e social. Permite, igual-

medicação, até estarem descompensados a nível

mente, a inovação estratégica nos cuidados de saúde

psiquiátrico. Estes fatores têm tornado este projeto

das pessoas com problemas ligados ao álcool e

num autêntico desafio pois os números não corres-

descentralização dos mesmos. A colaboração inicial

pondem ao trabalho realizado com cada um deles.

com os serviços de saúde era nula, mas quando

A redução do consumo é, para nós, uma vitória.

identificada como força motriz na para integração

Passarem de 4 a 5 litros diários de consumo de vinho

de cuidados, foram propostas e realizadas reuniões

para meio litro, neste contexto, traduz-se em

com corpo clínico da U.S.F. de referência e, atual-

ganhos para a saúde. Conseguirmos que realizem

mente representam um aliado extremamente

três refeições diárias ou que acedam aos cuidados

importante na obtenção de ganhos em saúde para

de saúde primários passaram a ser objetivos prio-

estes doentes, sendo a comunicação fluida e obje-

ritários. São pessoas que vivem em condições precá-

tiva. O trabalho em rede com os serviços sociais do

rias, cujo consumo passou a uma situação extrema

território é essencial na obtenção de respostas para

e que não reconhecem o que têm como doença. O

uma população em extrema exclusão social.

que para nós é identificado como um desafio, pois

Este trabalho tem permitido, acima de tudo, a refle-

como tratar pessoas que não reconhecem a doença?

xão sobre a importância do trabalho em rede e inte-

Poder-se-ia falar na hipótese de invocar os pres-

grado, sobre os limites burocráticos impostos e

supostos da lei de saúde mental, mas aqui, encon-

como estes podem ser um obstáculo à concretiza-

tramos lacunas que nos impossibilitam o seu uso

ção de novas práticas dos cuidados de saúde comu-
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nitários; como pessoas são muito mais do que
números, e quais os desafios futuros na intervenção na população com problemas ligados ao álcool
a nível comunitário. Nem sempre as leis são adequadas e, não podem nem devem estender-se a um
serviço como o nosso que apesar de viver momentos conturbados mantém a sua humanidade no que
se refere ao tratamento de pessoas com problemas
ligados ao álcool.
Quem se importa? Ou melhor quem se deveria
importar?
A melhor resposta seria: TODOS! pois trata-se um
de um problema complexo, com custos a todos os
níveis e que nestes pequenos pedaços do Portugal
perdido, onde as estatísticas não chegam, é um
problema de saúde biopsicossocial que necessita
de uma nova forma de intervir que vai muito além
de números, políticas e estatísticas.
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RESUMO

are reflected from an early age, their devaluation

Apresenta-se uma análise reflexiva sobre uma

and sociocultural coexistence.

Consulta de Prevenção Indicada de Crianças e

Course hypotheses and probable developmental

Jovens em Risco: sua forma e impressões clínicas

risks are discussed.

da abordagem dos Problemas Ligados ao Álcool

Questions are raised as to the impact of the current

nesta população.

pandemic of COVID-19, in this relationship with

Salienta-se a pertinência desta resposta, argumen-

the substance.

tando o acrescido valor qualitativo de especificidades promotoras da eficácia terapêutica: relação,

KEYWORDS

proximidade, segurança, familiaridade, e articu-

Indicated Prevention Consultation; alcohol;

lação intra e interinstitucional.

children and youth; risk.

Refletem-se as apresentações generalizadas de
consumo de álcool desde tenra idade, sua desva-

Situada no interface de contínuo entre Prevenção e

lorização e convivência sociocultural.

Tratamento, a Consulta de Prevenção Indicada de

Discutem-se hipóteses de curso e prováveis riscos

Crianças e Jovens em Risco (CPICJR) de Gondomar

desenvolvimentais.

pretende atuar psicopedagogicamente e no desen-

Levantam-se interrogações quanto ao impacto da

volvimento de competências de forma individuali-

atualidade pandémica de COVID-19, nesta relação

zada, configurando a Intervenção Precoce. Dirige-se

com a substância.

a crianças e jovens que exibem padrões de risco
acentuados; indivíduos que apresentam comporta-

PALAVRAS CHAVE

mentos problemáticos de dimensão subclínica ou

Consulta de Prevenção Indicada; álcool;

outros comportamentos de risco (insucesso escolar,

crianças e jovens; risco.

sinais de consumo de substâncias, envolvimento
com a justiça, condutas sexuais de risco, binge

SUMMARY

drinking, etc). Pretende prevenir a progressão para

A reflective analysis is presented on a Indicated

um quadro de dependência e/ou distúrbios associa-

Prevention Consultation of Children and Youth at

dos 1, potenciando os fatores individuais de proteção.

Risk: its form and clinical impressions of the

Contando com sólida formação e experiência, na

approach to Alcohol-Related Problems in this

área e população alvo, de psicólogos clínicos e da

population.

educação, preconiza uma abordagem de proximi-

The relevance of this response is emphasized,

dade às idiossincrasias do sujeito e do seu contexto.

arguing the increased qualitative value of specifi-

O abuso e a abstinência de substâncias (lícitas e

cities that promote therapeutic efficacy: rela-

ilícitas) é encarado numa perspetiva ampla de

tionship, proximity, safety, familiarity, and intra

desenvolvimento que influencia o bem-estar e o

and interinstitutional articulation.

próprio curso desenvolvimental, não como o foco

Widespread presentations of alcohol consumption

de partida ou resultado a atingir.
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Desde logo a mais valia reconhecida do profissional

consumo (a auto-imagem em construção modelar

que recebe naquele lugar familiar, próximo, num

do próprio como consumidor).

horário ajustado e abrangente que procura a menor

A nossa experiência reconhece inegável validade

interferência com compromissos académicos,

aos argumentos, mas acrescenta a prova dos baixos

profissionais e dos tão apreciados tempos livre!. A

índices de abandono, a crescente apropriação de

validação operacionalizada das caraterísticas

espaços e ganhos na adaptação saudável dos uten-

desenvolvimentais desta população, interesses e

tes. Os reais obstáculos apontados parecem cons-

receios, potencia o ultrapassar de resistências e

tituir-se como uma dificuldade inicial

organiza-se como promotora de estádios de

ultrapassável, sem prejuízo de relevo: pela cuidada

mudança, mais conscientes das problemáticas e de

clarificação do âmbito da consulta, desempenho

movimento para a ação.

específico e único/exclusivo do psicólogo (neste

A afetação desta consulta a estruturas partilha-

serviço este técnico é “o psicólogo dos jovens”),

das com o tratamento especializado de compor-

espaços de espera mais reservados dos bulícios das

tamentos aditivos e dependências versus lugar/

atividades e horários mais preenchidos de utentes

local individualizado gera diferentes e por vezes

em tratamento nas instalações, atendimento

antagónicos argumentos.

formado e informado para a receção destas crian-

À convivência do tratamento com a CPICJR acusa-

ças e jovens, familiares e acompanhantes.

-se o choque com rotinas e atores/agentes da toxi-

A prática de mais de cinco anos, paredes meias com

codependência que, ainda que com potencial

o tratamento, evidenciou as vantagens: da acessi-

contributo na lógica da dissuasão (testemunho),

bilidade aos recursos informáticos (e.g.: Sistema

se constituirá como fator de distanciamento entre

de Informação Multidisciplinar), recursos humanos

o “nós” (crianças e jovens), os “tóxicos” (utentes

multidisciplinares (assistentes sociais, médicos

com diagnóstico de dependência aditiva) e os

psiquiatras, educadores sociais, técnicos psicos-

“exagerados cotas” (técnicos, pais e professores),

sociais, …), rede de contactos e protocolos (e.g.:

corrompendo e minando a relação terapêutica e

Programas de Respostas Integradas – reinserção

cavando mais o fosso para o reconhecimento de

e redução de danos).

dificuldades e riscos. A realidade da dependência

Apesar do investimento no rigor da triagem para

de substâncias está tão distante que o jovem poderá

esta consulta e a procura da capacitação da comu-

descartar e desvincular em absoluto a potencial

nidade nos critérios de referenciação, já nos chegam

problemática do “meu existir”, como diferente e

jovens com necessidades que não se respondem

“não doente”. Aponta-se ainda o privar do direito

apenas nas ações psicopedagógicas e de promoção

a um espaço individualizado e específico para este

de competências, e extravasam para o tratamento;

público alvo e exercício de atendimento exclusivo.

outras vezes o processo evolui neste sentido (os

O risco de potenciarmos o foco no sintoma (compor-

Problemas Ligados ao Álcool (PLA) são exemplo

tamento-problema) e tanto se perder (a abrangên-

disso). Se aí se impõe o encaminhar perde-se a

cia e totalidade do indivíduo), e até potenciar o

proximidade ao local, confrontam-se com tempos
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demorados de resposta, custos, dificuldades de

vez mais baixa 4.

articulação. Ora, a escassez de respostas na comu-

As elevadas exigências de desempenho e performance,

nidade (concretas, específicas, próximas, breves,

a par de contextos de convívio regular com o ato de

…) e a relação terapêutica já estabelecida (fator

beber álcool desde tenra idade, em qualquer contexto

transversal de eficácia das intervenções), apela à

(casa, café, …), nas mais variadas extensões relacio-

reconfiguração dos objetivos. A possibilidade do

nais (pais, avós, primos, vizinhos, pares, …) cedo se

recurso a uma atuação plurimultidisciplinar, a

organizam na solução dos consumos alcoólicos como

continuidade no conforto, familiaridade, condições

meio/via para lidar com o fracasso, a falha, a neces-

que apoiaram, na estrutura física, surge como uma

sidade de ser e estar diferente, em destaque, nem que

evolução natural.

seja no “aguentar mais”, provocar e forçar mais os

À semelhança do contexto clínico privado e/ou

limites. Alimentados na impunidade desta e daquela

hospitalar especializado, o setting clínico esta-

“estória” que feliz (ou infelizmente) correu bem.

belece-se essencialmente a par da relação tera-

No amordaçar do grito angustiante :”Sou bom o

pêutica de segurança, fronteiras e regularidades.

suficiente?”, na corrosão do viver os momentos e

A relação como instrumento de eleição na inter-

apreciar as situações como elas são e se apreciarem

venção terapêutica.

nas suas qualidades e falhas, o álcool acolhe, aplaca,

Sendo verdade que são escassos os utentes desta

e às vezes destaca o meu diferente dos outros. A

consulta que apresentam o álcool como substância

fuga para a frente. A supercompensação imediata.

principal de abuso, significativas são as identifi-

Agora. Já! Tão em consonância com as tentações

cações de PLA nesta população com o decorrer da

neurológicas desenvolvimentais de adolescentes e

intervenção: cerca de 50% revelam esta relação

jovens adultos. Ser “único e especial a todo o custo”

problemática (desde os menores e mais jovens com

combate o diluir na massa amorfa do todo e talvez

episódios de binge drinking, evoluindo a par da

sirva os processos de construção de identidade,

idade para consumos abusivos mais frequentes. Em

individuação. Uma envenenada prestação de servi-

qualquer dos casos num misto generalizado de

ços! Uma desnecessária prestação de serviços pois

desvalorização e sensação de pleno controlo). Veri-

que cada ser humano é único e especial.

ficando-se algumas oscilações quanto ao compor-

Ouvi por estes dias que este mito de sermos felizes

tamento de consumo de álcool em diferentes

todos os dias está a deixar-nos muitas vezes e

regiões, grupos etários, género e contextos, mais

muitos dias infelizes. Interiorizei.

de 50% dos jovens de 18 anos portugueses revelam

Sabemos que um número significativo das dificul-

consumos de binge drinking, e episódios de embria-

dades da adolescência se inicia e agrava na infância.

guez ligeira, evidenciando tendência de incremento

Sabemos também que uma boa parte dos problemas

de consumos intensivos e mais frequentes . Cerca

na vida adulta começa na adolescência enquanto

de 20% já experienciaram PLA e um terço embria-

período de particular vulnerabilidade do ponto de

gou-se severamente . Em direção inversa, a perce-

vista do desenvolvimento cognitivo, emocional e

ção do risco associado ao consumo parece ser cada

neurobiológico 5. A pertinência e necessidade de

2

3
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intervenção precoce apresenta-se como inegável e
tem sido amplamente validada. A CPICJR possibilita
a relação terapêutica de comunicação aberta, clara
e assertiva junto de crianças, jovens e significativos.
Neste período de confronto com a pandemia COVID19, assistimos em consulta ao agravamento da relação com o álcool entre os jovens que já vivenciavam
PLA. Os primeiros estudos nacionais validam esta
perceção mas contrapõem “consequências pouco
nefastas” na população jovem geral 6. O real impacto
das medidas impostas pela pandemia no consumo
de álcool de crianças e jovens só o tempo revelará.
Para já a certeza que o equilíbrio entre riscos e oportunidades vai sempre jogar-se na co-construção
das relações de pares, família, escola e outros
contextos de vida, assumindo uma centralidade do
sujeito em construção e que se constrói. Nesta área,
a intervenção precoce assume liderança na eficácia
do contributo profissional para o bem-estar da
criança, jovem e significativos.
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