
Editorial P. 7

Estará a Alcoologia
a Morrer? P. 9—11 

O sistema opioide 
endógeno como 
alvo terapêutico 
no tratamento de 
perturbações do uso 
do álcool – o caso da 
naltrexona P. 13—19

Critérios para 
desabituação 
em internamento 
de doentes com 
perturbação de
uso de álcool P. 21—27

Alexitimia, Psicopa-
tia e Sintomatologia 
Psicopatológica em 
estudantes univer-
sitários: preditores e 
mediadores de adição 
ao álcool P. 29—45

Perturbação Bipolar e 
Álcool: a propósito de 
um caso clínico P. 47—55

Haverá um papel 
para o Aripiprazol nas 
Perturbações de Uso 
do Álcool? P. 57—63

Convulsões e privação 
alcoólica: a propósito 
de um caso clínico
P. 65—75

PATROCÍNIO

VOLUME 2 ,  N . º  1

Revista Portuguesa de Alcoologia
SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALCOOLOGIA

www.spalcoologia.pt





Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 2, N.º 1



4

Ficha técnica

Revista Portuguesa de Alcoologia
Publicação científica editada pela Sociedade Portuguesa de Alcoologia
Sociedade científica dedicada ao estudo do álcool e suas problemáticas

Diretor
Carlos Vasconcelos 

Conselho editorial
Carlos Vasconcelos
João Marques
Andreia de Moura
Guilherme Moreira
Pedro Dias

Propriedade 
Sociedade Portuguesa de Alcoologia 

Correspondência 
http://www.spalcoologia.pt/
spalcoologia@gmail.com

Desenho e paginação 
Miguel Vale

Publicação quadrimestral
Maio de 2021 

ISSN 2184-9498



5

7  Editorial 
Carlos Vasconcelos 

9—11  Estará a Alcoologia a Morrer? 
João Marques 

13—19 O sistema opioide endógeno como 
alvo terapêutico no tratamento de 
perturbações do uso do álcool 
– o caso da naltrexona 
Carlos Vasconcelos, Pedro de Sousa Martins 

21—27 Critérios para desabituação em 
internamento de doentes com 
perturbação de uso de álcool 
Joana Teixeira 

29—45 Alexitimia, Psicopatia e Sintomatologia 
Psicopatológica em estudantes 
universitários: preditores e mediadores 
de adição ao álcool 
Bruna Andrade, Hélder Fernando Pedrosa e Sousa, 

Maria Alzira Pimenta Dinis, Lígia Ferros, Jorge Negreiros, 

Andreia Paiva de Moura 

47—55 Perturbação Bipolar e Álcool: a propósito 
de um caso clínico Bipolar Disorder and 
Alcohol: concerning a clinical case 
Tiago Coelho Rocha, Filipa Prates, Joana Teixeira

Índice



6

57—63 Haverá um papel para o Aripiprazol nas 
Perturbações de Uso do Álcool? 
R Gasparinho, V Nogueira, A Alho, N Santos, M Martins, 

N Fernandes, L Ferreira, J Teixeira 

65—75 Convulsões e privação alcoólica: 
a propósito de um caso clínico 
Maria João Gonçalves, Ana Carolina Sereijo, 

Filipe Félix Almeida, Fátima Ismail

Índice



7

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 2, N.º 1

Este é o segundo número da Revista Portuguesa de Alcoologia. Desta vez trazemos alguns 
artigos que versam aspetos clínicos da Alcoologia, desde a terapêutica e as complicações 
do internamento de doentes alcoólicos, à organização dum serviço de internamento. 
Damos continuidade a uma rubrica que se dedica à história dos fármacos utilizados na 
prevenção de recaídas, abordando desta vez a naltrexona. O Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Alcoologia, abordará a incontornabilidade dos problemas da Alcoologia 
e do Álcool do ponto de vista da Saúde Mental, Física e Pública. 
Ao fim de todos estes anos de acompanhamento do ser e devir das organizações de trata-
mento dos comportamentos aditivos e dependências, em que se incluem as estruturas 
dedicadas ao álcool, queria chamar a atenção para a única coisa que prevalece: a nossa 
experiência histórica e os nossos conhecimentos científicos. Refiro-me aos autores e 
atores que ao longo de décadas se dedicaram ao trabalho de recuperação de milhares 
de doentes envolvidos na dependência do álcool.
O desafio que lançamos aos colegas mais experientes, é que peguem na caneta ou no 
teclado do computador e nos contem as suas estórias. Se não o fizerem elas ficarão por 
contar e mais ninguém será capaz de o fazer. Convido-os a falar dos anos de ouro  e 
também dos anos de chumbo da Alcoologia Portuguesa. Convidamos também os cole-
gas mais novos a darem o seu contributo na área psicofarmacológica, na intervenção 
psicoterapêutica e na organização dos serviços, no que poderá significar inovação. Esta 
Revista só poderá beneficiar de todos estes contributos.

Maio 2021

Editorial

Carlos Vascocelos
Editor
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Estará a Alcoologia a Morrer?
Is Alcoholology Dying?

João Marques
Médico Psiquiatra
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Nos últimos tempos muito se tem falado no possível fim da Alcoologia, nomeadamente 
enquanto ciência de estudo, com características únicas e particularidades que permi-
tem uma abordagem dimensional especifica e diferencial.
 Uma nova visão, tem tentado integrar a problemática do álcool de forma totalitária 
nas restantes dependências, partilhando a mesma dimensão teórica, equipas técnicas 
e abordagens terapêuticas, sem qualquer diferenciação.
Na verdade, se todos estamos de acordo e entusiasmados com os novos conhecimen-
tos científicos que têm permitido desenvolver a área da Adição, nomeadamente com a 
identificação da existência de mecanismos neurobiológicos específicos, e com a exis-
tência de um “centro de prazer” cerebral, onde substâncias licitas ou ilícitas, pare-
cem ter o seu impacto em tudo semelhante; querer usar este conceito para contrariar 
a necessária visão autónoma, diferencial e especifica de diferentes adições, quanto a 
mim parece-me errado, correspondendo a uma espécie de abordagem da parte pelo 
todo, quando este todo tem uma dimensão que não pode ser esquecida.
A Alcoologia não se centra apenas numa dimensão neurobiológica, que partilha circui-
tos e vias neuronais comuns a outras substâncias.
A Alcoologia é a ciência que estuda as múltiplas dimensões associadas ao consumo de 
álcool, que por sua vez é uma substância socialmente aceite, com um peso e história 
cultural únicos, que se encontra disseminada nas mais diversas faixas etárias (prati-
camente dos 10 aos 100 anos), que se associa hoje a uma elevada morbilidade médica 
e psiquiátrica ( encontra-se estabelecida a sua associação a mais de 350 doenças), que 
apresenta a maior taxa de prevalência de uso quando comparamos com outras drogas, 
que apresenta a maior taxa de mortalidade, e não menos importante, é a responsável, 
na área das dependência, pela maior procura e uso de recursos de saúde e sociais, o que 
apenas por estas razões, leva a uma  necessária atenção diferencial e especialização, 
que mesmo quando não reconhecida em termos de politicas de saúde, é reconhecida 
por quem trabalha no terreno. 
Mas olhemos para os números atuais. Se a Alcoologia está a morrer, então obrigatoria-
mente o seu objeto de estudo tem de estar a desaparecer. Todavia, os resultados do IV 
Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portu-
gal 2016/17 evidenciaram um agravamento dos consumos de risco ou dependência na 
população geral de 15-74 anos, bem como outras evoluções negativas preocupantes 
em alguns subgrupos populacionais, como as mulheres e os mais velhos.
Os resultados apresentados pelo mesmo estudo, mostram que: entre 2017 e 2019 veri-
ficaram-se algumas evoluções preocupantes. Com destaque nos mais jovens, nomea-
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damente o aumento entre 2015 e 2019 do consumo recente e atual de álcool, do binge 
e da embriaguez nos jovens de 18 anos, assim como em jovens alunos de determina-
das idades, e em particular nos de 16 anos; a não redução, entre 2015 e 2019, do início 
precoce do consumo de álcool e da embriaguez; e o aumento dos diagnósticos em que 
crianças/jovens assumem ou são expostos a comportamentos ligados ao consumo de 
álcool que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento. Acresce a evolução dos consu-
mos menos positiva nas raparigas (SICAD; Relatório Anual 2019 – A Situação do Pais 
em Matéria de Álcool).  
Ainda o mesmo estudo deixa claro, algumas tendências preocupantes, nomeadamente:  
o aumento dos utentes em tratamento, quer dos que o iniciaram em ambulatório, quer 
dos internados em Comunidade Terapêutica; a subida, nos dois últimos anos, da preva-
lência de VHC+ entre os readmitidos em ambulatório e dos internamentos hospitalares 
atribuídos ao consumo de álcool; o agravamento da mortalidade por doenças atribuí-
veis ao álcool e, desde 2015, da mortalidade em acidentes de viação sob a influência do 
álcool (SICAD; Relatório Anual 2019 – A Situação do Pais em Matéria de Álcool).  
Na verdade, o teórico pensamento centrado na ideia de que a Alcoologia pode estar a 
morrer, resume-se apenas a um equívoco, quando nos limitamos a olhar para os novos 
conhecimentos da ciência de forma desintegrada, cortando radicalmente com toda a 
realidade e bagagem científica, resultando em última instância numa pior abordagem 
técnica, com franco pior prognóstico.

João Marques
Estará a Alcoologia a Morrer?
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Resumo

Existem poucas opções de tratamento psicofarmacológico aprovadas e com evidên-
cia robusta para utilização nas perturbações do uso do álcool. O cloridrato de naltrex-
ona, antagonista opióide de longa duração, é uma molécula com a qual se têm obtido 
ótimos resultados clínicos na componente de gestão de craving destas perturbações. 
Como é que o sistema opióide se relaciona com o consumo etílico? Na presente reflexão 
percorre-se a história da conceptualização dos problemas ligados ao álcool e percebe-se 
como o controverso modelo de doença cerebral da adição permitiu desvendar novos 
alvos terapêuticos como o sistema opióide endógeno; descreve-se de que modo o etanol 
pode modular esse sistema e em que situações clínicas a naltrexona poderá ser uma 
arma terapêutica valiosa.

Palavras-chave

álcool, natrexona, sistema opióide

Abstract

There are only a few approved psychopharmacological treatment options when it comes 
to alcohol-related disorders. Naltrexone hydrochloride , a long-acting opioid antagonist 
is a molecule which has shown promising results in the craving management phase of 
such disorders. How does the opioid system relate to ethanol ingestion? In the present 
work, we tread the history of how alcohol related problems have been conceptualized 
over the years and understand how the controversial Brain Disease Model of Addiction 
led to the unveiling of new therapeutical targets such as the endogenous opioid system; 
we then describe how ethanol might modulate that system and learn in which clinical 
situations naltrexone can prove to be an invaluable therapeutic weapon.

Keywords

alcohol, naltrexone, opioid system

Carlos Vasconcelos, Pedro de Sousa Martins
O sistema opioide endógeno como alvo terapêutico no tratamento de perturbações do uso do álcool  
– o caso da naltrexona
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Introdução

Há cerca de dez milhões de anos, um antepassado do homem desenvolveu uma enzima 
capaz de digerir rapidamente o álcool. Era a desidrogenase alcoólica, a partir do gene 
ADH4. Isso permitiu ao primitivo Homo sapiens digerir o álcool da fruta fermentada 
naturalmente, há mais de cem mil anos.  As bebidas alcoólicas foram inventadas de 
forma independente e em várias épocas diferentes, em todos os continentes, à exceção 
da Antártida. Bebidas alcoólicas fabricadas a partir de açucares fermentados de vários 
tipos de frutos, de cereais ou de raízes com amido, são algo presente nas diferentes 
civilizações nos últimos dez mil anos. Muitos anos mais tarde, notas acerca do consumo 
agudo de álcool, preocupações com estados de embriaguez e cuidados prescritos para 
ingestão cuidados de bebidas etílicas estão presentes nos legados de povos como os 
Gregos e os Romanos. Os problemas do álcool e doa alcoolismo são apontados por cléri-
gos e por escritores como John Skelton, Sebastian Franck e Thomas Nash no século 
XVI, e por médicos como Benjamin Rush no séc. XVIII. A Lei Seca, que é aplicada entre 
1920 e 1933 através da 18.ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, é a consequên-
cia da perceção social do alcoolismo na população americana. A conceptualização do 
alcoolismo como doença e não apenas um vício, ocorre com Jellinek. (Keller, 1979)

Modelos de conceptualização das perturbações do uso do álcool

Há vários anos, tem sido promovido no panorama internacional o Brain Disease Model 
of Addiction (BDMA), segundo o qual a perturbação aditiva se conceptualiza como uma 
doença cerebral adquirida e tratável com recurso a terapêuticas biológicas. Sob este 
modelo e com o desenvolvimento das técnicas de neuroimagem, o nosso conhecimento 
acerca das interações do álcool com o sistema nervoso aumentou drasticamente. A 
neurociência das perturbações aditivas trouxe-nos evidência robusta e concreta para 
algumas intuições que tínhamos acerca dos problemas aditivos, fez-nos colocar novas 
questões e  ofereceu a promessa de novos tratamentos farmacológicos. (Keller, 1979) 
Um dos alvos para esses novos tratamentos foi o sistema opióide endógeno. (N. Volkow 
& Li, 2005),  (N. D. Volkow et al., 2016)
Mais recentemente, o BDMA foi alvo de críticas por diversos autores: historicamente, 
a patologização de comportamentos desviantes e desfavoráveis, tendo em conta as 
normas culturais vigentes, é uma atitude comum e transversal a várias sociedades. 
Acreditava-se que rotular a adição como uma doença poderia subtrair estigma à proble-
mática; no entanto, o efeito obtido poderá ser exatamente o oposto - uma marginali-
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zação do indivíduo doente. O ser humano é um ser incorporado. Do ponto de vista 
biológico, a adição começa numa plataforma neuroquímica (algo que é evidente e útil 
do ponto de vista científico). No entanto, não se torna necessário enquadrar o problema 
aditivo como doença, para que se possa aceder às vantagens terapêuticas advindas da 
investigação neurobiológica da adição (Hammer et al., 2013)
Como pode então a perturbação aditiva globalmente e, no caso em particular, a pertur-
bação ligada ao álcool ser compreendida? Combinando dados neurobiológicos com os 
conceitos de preferência temporal, motivação amplificada pelo sistema de recompensa 
e a fusão entre os hábitos aditivos e o desenvolvimento da personalidade, foi proposta 
uma redefinição da perturbação aditiva como um hábito que cresce e se perpetua quando 
repetidamente se procura um objeto altamente atrativo.
Em Portugal opera-se clinicamente com o modelo biopsicossocial e utiliza-se o conceito 
de problemas ligados ao álcool (PLA), desenvolvido pela primeira vez pela Organização 
Mundial de saúde (OMS) em 1982 para designar as consequências nocivas do consumo 
de álcool. Estas consequências atingem não apenas a pessoa que efetua o consumo, mas 
também a sua família e a os demais que o rodeiam. Esta conceptualização alargada ultra-
passa o simples conceito de alcoolismo como doença do cérebro, alvo de terapêuticas 
biológicas; os problemas ligados à dependência do álcool, se bem que extensos e graves, 
não representam senão uma pequena parte de todos os problemas ligados ao álcool.

O sistema opioide endógeno

O sistema opióide endógeno é constituído por recetores acoplados à proteína G distri-
buídos pelo cérebro, espinal medula, pele e tubo digestivo. Os subtipos dos recetores 
opioides designam-se de μ, κ e δ e orfanina FQ/ nociceptina. As propriedades reforça-
doras positivas são atribuídas à ligação aos recetores μ  e em menor extensão aos rece-
tores δ. Há efeitos específicos atribuídos a cada recetor - euforia e depressão 
respiratória para o recetor μ, disforia para o recetor κ e ansiolise para o recetor δ.  O 
cérebro produz substâncias de tipo opioide endógeno. São peptídeos derivados de 
proteínas precursoras tais como a POMC (pró-opiomelanocoritna), pró-encefalina e 
prodinorfina. Estas proteínas são clivadas para formar endorfinas ou encefalinas e são 
armazenadas nos neurónios opioides, para serem libertadas durante neurotransmis-
são. Os efeitos reforçadores diretos dos opioides parecem estar limitados a um número 
restrito de áreas cerebrais. A principal destas é a área ventral tegmental no mesencé-
falo, que aloja os corpos celulares das células dopaminérgicas que se projetam para o 

Carlos Vasconcelos, Pedro de Sousa Martins
O sistema opioide endógeno como alvo terapêutico no tratamento de perturbações do uso do álcool  
– o caso da naltrexona
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nucleus accumbens e que são cruciais quer para os comportamentos naturais quer os 
motivados pela droga. (Stephen M. Stahl, 2013)
Uma característica importante destes sistemas é que, sob condições normais (ditas 
“fisiológicas”), apresentam atividade diminuta, podendo, no entanto, ser ativados sob 
situações de stress ou dor, por exemplo.
Antagonistas opioides sintéticos como nalmefeno, naloxona e naltrexona bloqueiam 
os recetores de modo não-seletivo, embora com maior afinidade para os µ, no caso dos 
dois últimos.

Modulação dos efeitos do álcool por substâncias opioides 

Foi observado em estudos animais conduzidos durante a década de 1980 que, sob certas 
condições, a administração de morfina (agonista dos recetores opioides) aumentava o 
consumo de álcool; inversamente, verificava-se uma diminuição do consumo com a 
administração de antagonistas opioides como a naloxona. A conclusão retirada foi que 
os efeitos de recompensa induzidos pela ingestão de álcool seriam, pelo menos em parte, 
mediados pelos sistemas opioides. Estes efeitos são diminuídos quando antagonistas 
opioides bloqueiam a ocupação dos recetores, que causam redução da quantidade de 
dopamina libertada da área tegmental ventral para o núcleo accumbens — a via meso-
límbica, um dos circuitos-chave do sistema de recompensa. Atividade nesta via é crucial 
na iniciação e manutenção do uso de substâncias de abuso, incluindo o álcool.
Outra das formas pelas quais os sistemas opioides se relacionam os efeitos causados 
pela ingestão de álcool é pela modulação da neurotransmissão de ácido gama-amino-
butírico (GABA). Quantidades particularmente elevadas de etanol causam sedação e 
intoxicação pelo aumento da neurotransmissão GABAérgica; pensa-se que substâncias 
opioides endógenas participem na inibição destas vias.
Assim, o sistema opióide endógeno contribuirá para o eventual desenvolvimento de 
dependência do álcool duplamente, pelo aumento da sinalização dopaminérgica e pela 
diminuição da atividade GABAérgica.[1]

Estas interações entre sistemas heterogéneos de neurotransmissão espelham a comple-
xidade neuroquímica das perturbações aditivas, e explicam como moléculas não dire-
tamente relacionadas com o metabolismo de uma substância poderão ser utilizadas 
no tratamento de problemas com ela relacionados.

1 Pelo efeito de subregulação do sistema GABAérgico com a redução do número de recetores GABA.
 O álcool também tem uma ação inibitória sobre o sistema glutamatérgico.
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Figura 1: Ações da Naltrexona na área ventral tegmental; reduzindo a recompensa 
associada à bebida in Stahl´s Essential Psychopharmacology

Naltrexona e as perturbações do uso do álcool

O cloridrato de naltrexona é um antagonista de opioides de acção prolongada. É não-se-
letivo, uma vez que interage não apenas com recetores µ, mas também δ e κ. Foi sinte-
tizado pela primeira vez em 1963 pelos Endo Laboratories. O Laboratório Endo foi 
adquirido em 1969 pelo laboratório Du Pont Pharmaceuticals. A FDA só aprovou a 
naltrexona para tratar a adição à heroína em 1984 e para a adição ao álcool em 1995. 
(Srivastava & Gold, 2018)  O laboratório Alkermes desenvolveu uma naltrexona depot 
que obteve aprovação para a perturbação do uso do álcool em 2006 (e para os opioides 
em 2010) O potencial terapêutico desta substância reside na sua capacidade de reduzir 
tanto os efeitos de recompensa como o craving para álcool, pelas interações com dife-
rentes neurotransmissores anteriormente descritas.
Em Portugal, a naltrexona é comercializada na dose de 50mg, disponível sob a forma de 
comprimido e solução oral. Embora não aprovado no espaço europeu também existe um 
implante “Naltrexone 765mg Implantation system”, que pode ser obtido para uso clínico, 
através dum processo de utilização excecional de medicamentos (AUE) no Infarmed.
O candidato ideal ao tratamento com naltrexona é o indivíduo com dependência alcoó-
lica moderada a severa que já tenha tido tentativas anteriores infrutíferas de atingir 
um estado de abstinência, mas se mantenha altamente motivado para tal. A dose inicial 
é tipicamente 25mg (meio comprimido), escalado até 50mg no espaço de não mais de 

Carlos Vasconcelos, Pedro de Sousa Martins
O sistema opioide endógeno como alvo terapêutico no tratamento de perturbações do uso do álcool  
– o caso da naltrexona
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uma semana. Deverá ser tomado após uma refeição tendo em conta os efeitos adversos 
comuns de náusea e vómito; cefaleia e fadiga são também efeitos adversos expectá-
veis, usualmente autolimitados e resolvendo no final da indução terapêutica. Visto 
tratar-se de um antagonista opióide, a naltrexona não deverá ser utilizada em pacien-
tes que tomem concomitantemente fármacos opioides, por exemplo para o tratamento 
da dor crónica (ou antitússicos ou antidiarreicos contendo opioides). Previamente ao 
início do tratamento é necessário requisitar uma avaliação do perfil hepático,[2] bem 
como pesquisa de drogas de abuso na urina. Há contraindicação relativa da sua utili-
zação em pacientes com aumento de quatro a cinco vezes da enzimas hepáticas (alanina 
aminotransferase, aspartato aminotransferase e gama-glutamil transferase). O trata-
mento deverá ter uma duração mínima de seis meses. No final desse período, se foi 
alcançado um estado de abstinência total,  pode cessar-se a toma do fármaco e moni-
torar a evolução clínica ao longo dos seguintes quatro a seis meses. Caso haja aumento 
do craving poderá ser retomado o tratamento farmacológico (Anton, 2008). Há ainda 
a opção de tratamento crónico  ou de escalada da dose até 100 mg (dois comprimidos) 
no caso do paciente voltar a assumir comportamentos de consumo pesado. Tendo em 
conta o modelo biopsicossocial de atuação, a naltrexona deverá ser prescrita pelo 
médico alcoologista e acompanhada de uma intervenção multidisciplinar e motiva-
cional, levada a cabo por uma equipa que para além do médico inclua enfermeiro, 
psicólogo e assistente social.
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Resumo

O consumo de bebidas alcoólicas é muito frequente e Portugal apresenta um dos maio-
res consumos médios de bebidas alcoólicas da Europa.
As perturbações de uso de álcool são doenças psiquiátricas muito comuns, cujo trata-
mento tem como objetivo a paragem do consumo de álcool e a manutenção da absti-
nência daí em diante. Porém, quando se suspende abruptamente o consumo de bebidas 
alcoólicas na fase de desabituação, pode surgir um quadro clínico designado de síndrome 
de privação alcoólica que se associa a elevada morbilidade e mortalidade.  
A desabituação de consumos de álcool pode ser realizada em regime de ambulatório 
ou de internamento, devendo a escolha do local e contexto em que esta irá decorrer ser 
convenientemente ponderada.
Foi feita uma revisão das principais guidelines sobre critérios para desabituação de 
álcool em regime de internamento, nomeadamente do National Institute for Health 
and Care Excellence, da American Society of Addiction Medicine, e de Maudsley. Com 
base nessa revisão foi elaborada uma proposta de critérios a utilizar para desabituação 
de álcool em regime de internamento.
Em conclusão, é fundamental ponderar adequadamente o contexto e o local onde se irá 
realizar a desabituação de álcool, baseando a decisão em critérios científicos válidos e 
consistentes, de forma a permitir que a paragem de consumos de álcool seja feita com 
segurança e eficácia.

Palavras-chave

desabituação; internamento; dependência de álcool; síndrome de privação de álcool; 
perturbações de uso de álcool

Abstract

Alcohol use is very frequent, and Portugal has one of the highest average consumption 
of alcoholic beverages in Europe.
Alcohol use disorders are highly prevalent psychiatric disorders. Their treatment aims 
to stop alcohol consumption and to maintain abstinence thereafter. However, when 
consumption of alcoholic beverages is abruptly suspended, an alcohol withdrawal 
syndrome may present.
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Alcohol detoxification can be performed in outpatient or inpatient settings, but since 
alcohol withdrawal syndrome is associated with high morbidity and mortality, choos-
ing the best setting for alcohol detoxification is a matter of care.
The main guidelines for inpatient alcohol detoxification were reviewed, namely those 
from the National Institute for Health and Care Excellence, the American Society of 
Addiction Medicine and the Maudsley. Based on this review, a proposal of criteria to 
be used for inpatient alcohol detoxification was made.
In conclusion, it is essential to adequately consider the setting where alcohol withdrawal 
will take place. Decision should be based on valid and consistent scientific criteria, to 
allow alcohol detoxification to be made in safety conditions.

Keywords

detoxification; inpatient; alcohol dependence; alcohol withdrawal syndrome; alcohol 
use disorders

Resumo

O consumo de bebidas alcoólicas é muito frequente, sendo um fenómeno transversal 
entre culturas e ao longo da vida, e Portugal é um dos países que apresenta maior 
consumo médio de bebidas alcoólicas.1,2,3  
De acordo com os dados do Retrato da Saúde publicado pelo Ministério da Saúde em 
2018, 38.3% dos homens portugueses consumiam álcool diariamente, o valor mais alto 
da Europa. E também as mulheres portuguesas registaram o consumo diário de álcool 
mais elevado na União Europeia, avaliado em 11.8%.4 
As perturbações de uso de álcool (PUA) são doenças psiquiátricas muito comuns, asso-
ciadas a morbilidade e mortalidade significativas.5,6 Segundo dados do Relatório da 
Organização Mundial de Saúde de 2018, a prevalência das perturbações de uso do álcool 
em Portugal é de 6.8% e a de Dependência de Álcool é de 3%.7,8

O tratamento das PUA de intensidade moderada a grave tem como grande objetivo a 
paragem do consumo de álcool e a manutenção da abstinência daí em diante.
Porém, quando indivíduos com diagnóstico de perturbação de uso de álcool de inten-
sidade moderada a grave suspendem abruptamente o consumo de bebidas alcoólicas, 
pode surgir um quadro clínico designado de síndrome de privação alcoólica. O síndrome 
de privação de álcool inclui um amplo espectro de sinais e sintomas, variáveis de indi-
víduo para indivíduo, que resultam de uma hiperatividade do sistema nervoso autó-
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nomo, e que surgem tipicamente nas primeiras horas após a suspensão, ou redução 
marcada, no consumos de bebidas alcoólicas.9,10

O síndrome de privação alcoólica está associado a quadros mórbidos graves, podendo 
até conduzir à morte se não for adequadamente tratado.11 Por esse motivo, nas PUA de 
intensidade moderada ou grave é frequentemente necessário instituir tratamento 
farmacológico para prevenir ou tratar o síndrome de privação de álcool, ou para preven-
ção das complicações da abstinência, nomeadamente das convulsões e do delirium 
tremens. O tratamento farmacológico preconizado para o síndrome de privação de álcool 
está disponível para consulta em diversas guidelines. 11,12,13,14

Considerando a elevada morbilidade e mortalidade associada ao síndrome de privação de 
álcool, e sabendo que no tratamento das PUA a fase de desabituação é caracterizada por 
ser o momento do tratamento em que ocorre a paragem de consumos de bebidas alcoóli-
cas, há que ponderar convenientemente o local e contexto em que esta irá decorrer.
A desabituação de consumos de álcool pode ser realizada em regime de internamento 
ou em ambulatório. Os critérios para realizar a desabituação de álcool em regime de 
internamento ou de ambulatório podem ser encontrados na literatura, nomeadamente 
nas guidelines do National Institute for Health and Care Excellence (NICE)12, da Ameri-
can Society of Addiction Medicine (ASAM)13 e também nas guidelines de Maudsley11.
Segundo as guidelines NICE12, a desabituação em internamento é recomendada quando 
está presente pelo menos um dos seguintes critérios: consumo regular de mais de 30 
unidades de álcool por dia; pontuação no questionário SADQ – Severity of Alcoohol 
Dependence Questionnaire superior a 30; diagnóstico de epilepsia ou existência de histó-
ria prévia de convulsões ou de delirium tremens em tratamentos anteriormente reali-
zados para desabituação de álcool; necessidade de realizar desabituação tanto de álcool 
como de benzodiazepinas; situações de consumo regular entre 15 a 30 unidades de 
álcool por dia e ter comorbilidade com outra patologia psiquiátrica ou orgânica signi-
ficativa (por exemplo, depressão crónica grave, psicose, estados de má nutrição, insu-
ficiência cardíaca congestiva, angina instável ou doença hepática crónica), ou ter 
concomitantemente uma debilidade intelectual ou um défice cognitivo. As guidelines 
NICE referem ainda que deverão ser considerados limiares mais baixos para interna-
mento em populações mais vulneráveis, como os sem-abrigo e os idosos.
As guidelines ASAM13 recomendam como critérios para realizar a desabituação em inter-
namento os seguintes: presença de sintomas de privação de intensidade grave (por 
exemplo, pontuação na escala CIWA-Ar – Clinical Institute Withdrawal Assessment for 
Alcohol maior ou igual a 19); existência concomitante de abuso ou dependência de 
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benzodiazepinas; ter simultaneamente dependência de outras substâncias com sinto-
mas de privação quando se suspendem os consumos; apresentar consumo regular de 
mais de 8 unidades de álcool por dia; existência de antecedentes de episódios de síndrome 
de privação grave; história de insucesso em tentativa prévia de desabituação em ambu-
latório; existência de patologia médica agudizada de intensidade moderada; antece-
dentes de episódio convulsivo não relacionado com álcool; alterações significativas na 
avaliação analítica realizada, suspeita de existência de lesão cerebral; presença de 
sintomas psiquiátricos moderados ou de agudização de doença psiquiátrica; existên-
cia de défice cognitivo ligeiro ou moderado; ausência de um cuidador que possa ser 
apoiante; existência de barreiras de comunicação (por exemplo, linguísticas ou senso-
riais); ausência de rede de suporte social; incapacidade para comparecer diariamente 
num tratamento de desabituação de álcool em ambulatório; ter família ou amigos não 
apoiantes da realização do processo de desabituação de álcool; doentes com motivação 
pouco elevada, com capacidade de adesão ao tratamento questionável e risco signifi-
cativo de recaída eminente.
De acordo com as guidelines de Maudsley11, os critérios para realizar a desabituação de 
álcool em regime de internamento são: consumo regular de 30 ou mais unidade de 
álcool por dia; pontuação no questionário SADQ – Severity of Alcoohol Dependence Ques-
tionnaire superior a 30; antecedentes de convulsões ou de delirium tremens; doentes 
idosos ou muito jovens; uso de benzodiazepinas em associação com o consumo de 
álcool; abuso de outras substâncias para além do álcool; existência de comorbilidade 
com outra patologia psiquiátrica ou com patologia orgânica; presença de debilidade 
intelectual ou de défice cognitivo; história de desabituação em regime ambulatório 
sem sucesso; e ainda pertencer a populações vulneráveis, tais como grávidas, sem-abrigo, 
ou doentes sem apoio social.
Analisando o conjunto dos critérios publicados nestas guidelines de referência, propõe-
-se que a desabituação em internamento de doentes com perturbação de uso de álcool 
deve ser considerada nos casos em que ocorra pelo menos um dos seguintes critérios: 
PUA de intensidade grave (SADQ > 30); história de insucesso em tentativa prévia de 
desabituação em ambulatório; existência de comorbilidade com dependência de outras 
substâncias, em particular de benzodiazepinas, com consumos regulares no momento 
da avaliação; existência de comorbilidade com patologia psiquiátrica grave, incluindo 
debilidade intelectual e défice cognitivo; existência de comorbilidade com patologia 
orgânica significativa, nomeadamente epilepsia, encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, 
estado de má nutrição15, ou qualquer outra patologia orgânica grave em fase de descom-
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pensação aguda; antecedentes de convulsões ou de delirium tremens; indivíduos perten-
centes a populações particularmente vulneráveis, tais como jovens (< 18 anos), 
grávidas, idosos (> 65 anos) e sem-abrigo, e ausência de um familiar ou cuidador ou de 
uma rede de suporte social que possa ser apoiante. A tabela 1 apresenta os critérios para 
realizar a desabituação em internamento de doentes com perturbação de uso de álcool.

Critérios para desabituação de álcool em internamento

Diagnóstico de PUA de intensidade grave (SADQ > 30)

Tentativa prévia de desabituação de álcool em ambulatório sem sucesso

Comorbilidade com dependência ativa de outras substâncias, nomeadamente 
benzodiazepinas

Comorbilidade com patologia orgânica significativa, nomeadamente epilepsia

Antecedentes de convulsões ou delirium tremens

Populações vulneráveis: jovens (< 18 anos), grávidas, idosos (> 65 anos), sem-abrigo

Ausência de um familiar ou cuidador ou de uma rede de suporte social que possa 
ser apoiante

Tabela 1 - Critérios para realizar a desabituação em internamento de doentes com PUA

Em conclusão, dado o risco elevado de morbilidade e de mortalidade associada ao 
síndrome de privação de álcool, em particular em doentes com PUA de intensidade 
grave, é fundamental ponderar adequadamente o contexto e o local onde se irá realizar 
a desabituação de álcool, baseando a decisão em critérios científicos válidos e consis-
tentes, de forma a permitir que a paragem de consumos de álcool seja feita com segu-
rança e eficácia. 
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Resumo

No presente artigo pretendeu-se encontrar e explorar relações entre psicopatia, alexitimia 
e sintomatologia psicopatológica na amostra em estudo (estudantes universitários) e a 
adição química (álcool). Pretendue-se também compreender se a psicopatia, alexitimia 
e sintomatologia psicopatologica constituem fatores preditores e/ou mediadores da 
adição ao álcool. A amostra em estudo é constituída por 260 participantes (estudantes 
universitários). A idade média é de 20.54, ou seja, 21 anos e, varia entre os 18 e os 
51 anos. Relativamente ao sexo, 32 (12.5%) são do sexo masculino e 224(87.5%) do 
sexo feminino (N=258). A psicopatia avaliada através da LSRPS, alexitimia através da 
TAS-20, e a sintomatologia psicopatológica pelo BSI. A adição ao álcool pelo AUDIT. Os 
resultados mostraram evidência empírica sobre a relação entre a psicopatia, alexitimia 
e sintomatologia psicopatológica com a adição ao álcool. Alexitimia e psicopatia não 
medeiam a relação entre sintomatologia psicopatológica e adição álcool. Além disso, a 
psicopatia não medeia a relação entre alexitimia e a adição ao álcool.

Palavras-chave

alexitimia; psicopatia; sintomatologia psicopatológica; adição química (álcool); 
estudantes universitários;

Abstract

The literature has shown evidence between alexithymia, psychopathy and symptom-
atology, and alcohol addiction. The present study aims to find and explore relation-
ships between alexithymia, psychopathy, and psychopathological symptomatology 
and alcohol addiction. It is also intended to understand if alexithymia psychopathy, 
and psychopathological symptomatology are predictors and/or mediators of alcohol 
addiction. The study sample consists of 260 college students, age ranging between 18 
and 51 years (M = 20.54), 12.5% are male and 87.5% female.  Alexithymia is validated 
by Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Psychopathy by Levenson Self-Report Psychop-
athy Scale (LSRPS), psychopathological symptomatology by Brief Symptoms Inventory 
(BSI) and alcohol addiction by Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). The 
results showed empirical evidence on the relationship between alexithymia, psychop-
athy, and psychopathological symptomatology, and alcohol addiction. Alexithymia 
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and psychopathy do not mediate the relationship between psychopathological symp-
tomatology and alcohol addiction. Also, psychopathy does not mediate the relationship 
between alexithymia and alcohol addiction. 

Keywords

Psychopathy; Alexithymia; Psychopathological Symptomatology; Alcohol addiction; 
College Students

Introdução

A adição é um fenómeno bastante complexo, que interfere no individuo em vários 
níveis: comportamental, que se evidência na procura de uma dada substância ou na 
repetição de um determinado comportamento; ao nível psicológico, no qual o sujeito 
está de tal forma absorvido pelo objeto da sua dependência, que não o consegue evitar 
nem diminuir a sua frequência e desvaloriza tudo o resto, desde relações afetivas até 
ao trabalho, etc.. (Guerreschi, 2009).

Adição Química (álcool)

A adição química, mais comumente conhecida pela utilização de substâncias psicoa-
tivas, é aquela que quando utilizada, tem a capacidade de alterar processos de cons-
ciência, humor e pensamentos individuais (Corregiari,2006). 
Em geral, o consumo de substâncias psicoativas resulta da ação conjunta de 3 grupos de 
fatores. O primeiro referente à própria substância, que possui certas propriedades farma-
cológicas. Em segundo, as particularidades do sujeito que consome a substância. E por 
último, o contexto sociocultural onde está inserido o individuo que consome. Assim, não 
existe apenas um único fator para se tornar dependente (Sousa & Neves, 2013). Daqui se 
depreende que a toxicodependência é uma perturbação do foro biopsicossocial que advém 
quer da motivação pessoal do individuo (plano pessoal) como também das relações que 
este estabelece com os outros (plano relacional) (Sousa & Neves,2013). 
Segundo Castro, Cleto & Silva (2016) existem 3 padrões de consumo de substâncias psicoa-
tivas: a) consumo de risco: consumo mesmo que ocasional, tem tendência a provocar 
danos no sujeito se o consumo persistir, e que aumenta o risco para patologias, acidentes, 
lesões, perturbações mentais ou de comportamento; b) consumo nocivo, que provoca 
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danos à saúde física e mental; e c) dependência/adição, que corresponde ao espetro de 
fenómenos fisiológicos, cognitivos e comportamentais que se podem desenvolver através 
do uso prolongado e repetido da substância. Incluí um desejo intenso de consumo, descon-
trolado sobre o seu uso, continuação do uso independentemente das consequências, onde 
o sujeito dá prioridade ao consumo em prol de outras atividades, havendo um aumento 
da tolerância e sintomas de privação quando o consumo é descontrolado.
Segundo o OMS, 2018 estima-se que cerca de metade da população com 15 anos ou 
mais (44.5%) nunca consumiu álcool e 43% da população são consumidores atuais 
(consumiram nos últimos 12 meses). Adicionalmente, a entrada dos jovens para o 
ensino superior é marcada por diversas alterações e mudanças, quer ao nível das rela-
ções pessoais como institucionais, o que pode ser acompanhada por comportamentos 
de risco, como é o consumo excessivo de álcool. Vários estudos realizados no ensino 
superior referem que o álcool é a substância mais consumida pela população estudan-
til (Pillon & Corradi-Webster, 2006). Outra questão relacionada com o consumo de 
álcool nas universidades remete-nos para o fator social (Pillon & Corradi-Webster, 
2006), pois sabe-se que o ensino superior é marcado uma acentuada atividade recrea-
tiva/festiva, a qual parece proporcionar em alguns momentos um consumo excessivo 
de álcool por parte dos estudantes (Melo, Andrade & Sampaio, 2010). Adicional, um 
estudo de Rodrigues, Salvador, Lourenço & Santos (2014) corroborou esta hipótese, de 
que os estudantes universitários apresentam níveis elevados de consumo de álcool, 
principalmente em festas académicas.

Alexitimia

O termo alexitimia é definida como sendo uma condição subclínica, caracterizada por 
um défice na representação e regulação cognitiva das emoções de acordo com Taylor, 
Bagby e Parker (2016). Neste conceito fazem parte três principais componentes: 1) 
dificuldade em usar linguagem adequada para expressar e descrever sentimentos, bem 
como diferenciar estes das sensações corporais; 2) reduzida capacidade de fantasiar e 
imaginar; 3) predomina um pensamento operacional, ou seja, um estilo cognitivo utili-
tário, baseado no concreto e orientado externamente (Freire,2010). 
Não existe uma conformidade entre os estudos quanto aos índices de prevalência entre 
adictos ao álcool (as estimativas rondam os 35.8% a 78%), contudo existem indícios 
de que a alexitimia ocuparia uma posição de relevância em casos de adição ao álcool 
(Taieb, Corcos, Loas, Speranza, Guilbaud, Perez-Diaz, Halfon, Lang, Bizouard, Venisse, 
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Flament & Jeammet, 2002). Pessoas com elevados níveis de alexitimia, caracterizadas 
por uma dificuldade em lidar com as emoções e consequentemente identificá-las e 
diferenciá-las das sensações corporais tendem a experimentar várias substâncias 
psicoativas até encontrarem aquela que se satisfaz as suas necessidades (Wills et al., 
1996 como citado por Nunes, 2017). 

Psicopatia

A psicopatia é tradicionalmente vista como uma perturbação da personalidade cons-
tituída por um aglomerado de traços e comportamentos antissociais, interpessoais, 
afetivos, de estilo de vida, onde se incluem a grandiosidade, egocentrismo, deceção, 
emoções superficiais, falta de empatia ou remorso, irresponsabilidade, impulsividade 
e uma predisposição para violar as normas sociais. (Hare & Neumann, 2009). 
Atualmente, a Psicopatia tem sido explicada à luz do “modelo de dois fatores”. Este 
modelo subdivide-se em dois fatores, Fator 1 – Psicopatia Primária e o Fator 2 – Psico-
patia Secundária. A Psicopatia primária refere-se a défices afetivos, com etiologia 
genética e a Psicopatia secundária remete-nos para uma fraca aprendizagem psicos-
social com origem contextual (Karpman,1941 como citado por Drislane, Patrick, Souran-
der, Sillanmäki, Aggen, Elonheimo, Kendler (2014). Segundo Singh, Arteche, & Holder 
(2011) sujeitos com traços associados à Psicopatia Primária estariam mais predispos-
tos a demonstrar traços narcísicos, desvinculação emocional e dominância social e 
baixos níveis de ansiedade (características mais vincadas na estrutura de personali-
dade), enquanto a Psicopatia Secundária aponta para sujeitos com altos níveis de 
impulsividade e um modo de vida antissocial. 
A Psicopatia e a Alexitimia partilham características semelhantes, como por exemplo 
défice emocional, dificuldades no relacionamento interpessoal, défices na compreen-
são de si mesmo e dos outros (Singh, Arteche & Holder, 2011). Características como 
empatia, insight e introspeção faltam quer em sujeitos com psicopatia como em sujei-
tos com alexitimia. No entanto, estas duas perturbações diferem entre si. Indivíduos 
com alexitimia são ansiosos, supercontroladores, submissos, conscientes enquanto, 
indivíduos com psicopatia são isentos de ansiedade, encantadores, enganadores e 
inconformados (Haviland, Sonne & Kowert, 2004). Um estudo de Gori e colegas (2014) 
concluiu que níveis mais elevados de alexitimia estariam associados a níveis mais 
elevados de psicopatia. Sujeitos com elevados níveis de alexitimia revelam dificuldade 
em verbalizar e expressar as emoções, enquanto que nos sujeitos com elevados níveis 
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de psicopatia as emoções são sentidas de forma superficial (Pham, Ducro, & Luminet, 
2010). Estudos revelam existir uma relação positiva entre a alexitimia e a psicopatia 
secundária, mas não com a psicopatia primária Ridings, & Lutz-Zois, (2014). Este 
resultado deste estudo parece congruente com a literatura, na medida em que é prin-
cipalmente na psicopatia primária que os comportamentos são realizados de forma 
planeada, premeditados e com baixo envolvimento emocional (Haviland et al., 2004). 
A relação entre o consumo de substâncias psicoativas e a psicopatia tem sido um fenó-
meno pouco estudado junto da comunidade científica, contudo encontram.se correla-
ções positivas entre diagnósticos de dependência de substâncias, sendo mais 
significativo um estilo de vida antissocial (psicopatia secundária) (Gonçalves & Salém, 
2002). Também um estudo de Derefinko e Lynam, 2007 concluí que a psicopatia esta 
correlacionada com o consumo de substâncias psicoativas.

Sintomatologia Psicopatológica

A sintomatologia psicopatológica é definida como uma “síndrome comportamental ou 
psicológica clinicamente significativa que ocorre numa pessoa associada a mal-estar ou que 
apresenta um risco significativamente maior de morte, dor, incapacitação ou perda de liber-
dade” (American Psychological Association, 2013). 
Tem sido consistente na literatura científica que os elementos psicopatológicos ineren-
tes a uma perturbação de personalidade facilitam o consumo nocivo de substâncias 
psicoativas (Rahioui & Reynaud, 2008). Já no que concerne à relação entre perturba-
ções de humor e o uso de substâncias, esta relação pode variar em função do tipo de 
perturbação. Por exemplo, as distimias tendem geralmente a preceder os comporta-
mentos de consumo e o uso nocivo. Porém, as depressões major e as perturbações 
bipolares podem manifestar-se antes, durante ou posteriormente ao consumo de 
substâncias (Rahioui & Reynaud, 2008). Um estudo de Macias, Leal, Fernández-Gil, 
Pacheco & Alino, 2000 afirma existir uma associação entre o consumo de substâncias 
psicoativas e a existência de sintomatologia psicopatologia, onde predomina a depres-
são, ansiedade, hostilidade e sintomas obsessivo-compulsivos, assim como traços 
específicos de personalidade, com prevalência para perturbação paranoide, dependente 
e Borderline. Em Portugal, Ferros,2008 encontrou diferenças estatisticamente signi-
ficativas entre sintomas psicopatológicos, nomeadamente somatização, depressão, 
obsessivo-compulsivo, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, 
ansiedade fóbica e psicoticismo e consumidores de substâncias psicoativas. 
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No que concerne à sintomatologia psicopatológica em estudantes universitários, um 
estudo de Arnett (2004) concluiu que estes apresentam um risco mais elevado de 
desenvolver psicopatologia. Dyson & Renk (2006) justificam como sendo uma fase 
desenvolvimental com alguns desafios, tais como mudança de residência, colegas, 
amigos, novas metodologias de ensino e aprendizagem, o que pode aumentar os níveis 
de stress e exigir uma maior capacidade de adaptação. Neste sentido, o consumo do 
álcool no contexto universitário poderá funcionar como um atenuador de sintomas, 
remetendo para um consumo autoterapêutico (Rahioui & Reynaud,2008).

Material 

Questionário Sociodemográfico: Para a caracterização da amostra foi desenvolvido 
um questionário sociodemográfico que numa primeira parte é composto por questões 
sociodemográficas (e.g. idade, profissão, estado civil, elementos do agregado familiar, 
situação ocupacional e grau de escolaridade do pai e da mãe, etc) e, numa segunda 
parte contém questões relativas à instituição de ensino superior, curso, acompanha-
mento médico, psicofarmacológico, psicoterapêutico ou psicossocial.

Brief Symptoms Inventory (BSI) (Inventário de Sintomas Psicopatológicos) (Dero-
gatis, 1993; Versão Portuguesa: Canavarro, 1995). Pretende avaliar sintomas psicopa-
tológicos mediante 9 dimensões (e.g., Somatização, Obsessão-Compulsões, 
Sensibilidade Interpessoal, Depressão, Ansiedade, Hostilidade, Ansiedade Fóbica, 
Ideação Paranoide, Psicoticismo) e igualmente através de 3 índices globais, sendo eles 
o Índice Geral de Sintomas Positivos (IGS), Índice de Sintomas Positivos (ISP), e o Total 
de Sintomas Positivos (TSP). Estes três índices supracitados anteriormente, permitem 
avaliações sumárias de perturbações emocionais.

Escala da Alexitimia de Toronto – TAS-20 (originalmente desenvolvida por Taylor, 
Bagby & Parker, 1994; Versão portuguesa: Veríssimo, 2001). A TAS-20 é uma escala de 
autorrelato, constituída por 20 questões, onde a pontuação é obtida através de uma 
escala de Likert, com 5 pontos. Esta escala produz uma pontuação total de alexitimia 
e uma pontuação de 3 fatores que interagem neste construto, nomeadamente dificul-
dade em identificar sentimentos, descrever sentimentos e pensamento orientado 
externamente.
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Levenson’s Self Report Psychopathy scale (LSRP) (Levenson, Kiehl & Fitzpatrick, 
1995); Versão portuguesa: Coelho, Paixão, & Silva, 2010). LSRP é um instrument 
composto por 26 itens que pretende capturar uma perspetiva “interpessoal protopsi-
copática”. O instrumento avalia dois tipos de psicopatia: primária e secundária.

Alcool Use Disorders Identification Test (AUDIT) (Babor, Biddle, Saunders, & Monteiro, 
2001). Instrumento de rastreio de consumo problemático de álcool, desenvolvido pela 
Organização Mundial de Saúde. É composto por dez questões com uma escala de preen-
chimentos de 0 a 4 pontos, variando o score total de 0 a 40 valores. Este questionário 
auxilia a identificar quatro padrões distintos de consumo: uso de baixo risco (provavel-
mente não levará a problemas), uso de risco (consumo que poderá levar a problemas), 
uso nocivo (consumo que provavelmente já tenha levado a problemas) e provável adição.

Métodos

Este artigo divulga parte dos resultados encontrados durante a realização de uma disser-
tação de Mestrado (Andrade, 2019) e insere-se no âmbito de um projeto de investigação 
que decorre de colaboração da Faculdade de Psicologia, Educação e Desporto da Univer-
sidade Lusófona do Porto e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Univer-
sidade do Porto. O projeto global, enquanto estudo transversal, foi aprovado pela 
Comissão de Ética da Universidade Lusófona do Porto. Foram aplicados instrumentos 
de autorrelato, onde num primeiro momento foi recolhido o consentimento informado 
como meio de obtenção de autorização para participar na investigação, respeitando, 
assim, o anonimato e confidencialidade. O preenchimento do protocolo foi aplicado 
apenas num momento da investigação durante o ano letivo 2018/2019, num local calmo 
e privado. Critérios de inclusão: estudantes universitários adultos do curso de Psico-
logia. Critérios de exclusão: participantes em idades distintas e cursos distintos e/ou 
que apresentem dificuldades na compreensão e preenchimento do protocolo.
Serão utilizadas duas versões dos protocolos (A e B) cuja finalidade é contornar o efeito 
cansaço. Tendo em conta o carácter sensível dos itens em algumas das dimensões, 
disponibilizou-se o contacto da responsável do projeto caso haja necessidade de apoio 
psicológico. Após a recolha de dados, os mesmos serão analisados e discutidos tendo 
por base a literatura existente. 
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Todos os procedimentos foram realizados de acordo com a lei da Proteção de Dados 
Pessoais n. 67/98 de 26 de outubro e Deliberação Nº 227/2007, bem como o código 
deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), especificamente o artigo 7.

Resultados

Hipótese 1: 
Verificou-se uma correlação estatisticamente significativa entre a adição ao álcool e a 
alexitimia, ao nível de F1 (dificuldade em identificar sentimentos). Trata-se de uma corre-
lação positiva com magnitude fraca. 
No que concerne à psicopatia primária verificou-se uma correlação estatisticamente 
significativa com a adição ao álcool, tratando-se de uma correlação positiva, com 
magnitude fraca (r=.141, p=.032). O mesmo se verificou com a psicopatia secundária, 
revelando também uma correlação positiva com magnitude fraca (r=.192, p=.003).
Também se verificou uma correlação estatisticamente significativa entre a adição ao 
álcool e a sintomatologia psicopatológica, no que concerne total de sintomas positivos 
(ISP) (r= .147, p=.025).

Hipótese 2: 
Tendo em conta as correlações encontradas foram efetuadas análises de regressão 
linear hierárquica para identificar os preditores de cada uma das variáveis dependen-
tes. No caso em que várias variáveis independentes ou índices/subescalas estão corre-
lacionados, todos foram inseridos no modelo de regressão de forma a identificar o(s) 
preditor(es) que melhor explicam a variação da variável dependente.
Verificou-se que F1 (dificuldade em identificar sentimentos) é preditora da adição ao álcool 
e consegue justificar 1.9% de variância desta última variável. 
No que concerne à psicopatia, apenas a psicopatia secundária se revelou preditor da 
adição ao álcool, explicando 3% da variância. 
Também se observou que a sintomatologia psicopatológica é preditor, ao nível (TSP) da 
adição ao álcool e explica 2% de variância.

Hipótese 3: 
A alexitimia e a psicopatia não se mostraram mediadoras da relação entre a sintoma-
tologia psicopatológica e a adição ao álcool.



3 4

Hipótese 4: 
A psicopatia, quer primária como secundária, não se revelaram mediadoras da relação 
entre a alexitimia e a adição ao álcool.

Discussão

A discussão dos resultados é realizada à luz dos resultados obtidos através dos instru-
mentos metodológicos, com base nos objetivos e hipóteses estabelecidos para este 
estudo, tendo como referência a revisão da literatura científica do tema em estudo. 
Quanto à hipótese 1, relativamente à existência de correlações positivas entre as variá-
veis independentes (alexitimia, psicopatia e sintomatologia psicopatológica) e as variáveis 
dependentes (adição ao álcool), os resultados confirmam a hipótese, indicando a exis-
tência de correlação estatisticamente positiva entre as variáveis. Especificamente, 
neste estudo encontrou-se uma correlação positiva entre a alexitimia, mais especifi-
camente entre o sub índice dificuldade em identificar sentimentos (F1), e a adição ao álcool, 
o que é consistente com a literatura, onde a adição a substâncias psicoativas (e.g álcool) 
tem sido associada a baixos níveis de consciência emocional e dificuldade em descre-
ver emoções (Carton, Bayard, Paget, Jouanne, Varescon, Edel, & Detileux, 2010). Um 
estudo de Maciel & Yoshida (2006) concluiu que a dimensão mais relevante do cons-
truto da alexitimia, junto da população com adição ao álcool, foi o sub-índice dificuldade 
em descrever sentimentos(F1), o que corrobora os nossos resultados. A psicopatia também 
se verificou uma correlação positiva com a adição ao álcool, em ambos os índices (primá-
ria e secundária). A literatura tem revelado que a psicopatia se encontra correlacionada 
com o consumo de substâncias psicoativas (Derefinko e Lynam, 2007), evidenciando 
uma correlação mais significativa ao nível da psicopatia secundária (Gonçalves & Salém, 
2002). A sintomatologia psicopatológica verificou-se que esta se encontra correlacio-
nada positivamente com a adição ao álcool, o que vai de encontro à literatura , que tem 
revelado diferenças estatisticamente significativas entre sintomas psicopatológicos, 
nomeadamente somatização, depressão, obsessivo-compulsivo, sensibilidade inter-
pessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica e psicoticismo e consu-
midores de substâncias psicoativas (Ferros,2008).
No que concerne à hipótese 2 verificou-se que a alexitimia (i.e. sub índice dificuldade 
em identificar sentimentos) é preditor da adição ao álcool. Este resultado vai de encon-
tro à literatura, pois pessoas com elevados níveis de alexitimia tendem a ter dificuldade 
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em lidar com as suas emoções e, consequentemente, tendem a experimentar várias 
substâncias psicoativas (e.g álcool) até encontrarem aquela que satisfaz as suas neces-
sidades de uma forma mais eficaz (Wills et al., 1996 como citado por Nunes, 2017). 
Desta forma, este resultado pode ser melhor explicado, uma vez que os sujeitos podem 
consumir álcool como uma tentativa de alívio temporário face a situações de angústia 
emocional (dependência psicológica) (Rosa, 1999 citado por Torres e Rodrigues, 2007). 
No que respeita à exploração da psicopatia como preditora da adição ao álcool, apenas 
a psicopatia secundária se revelou preditora, sendo este resultado consistente com a 
literatura. Se especificamente a psicopatia secundária é caracterizada por altos níveis 
de impulsividade, altos níveis de ansiedade e um estilo de vida antissocial (Singh, Arte-
che, & Holder, 2011), o consumo de álcool parece entrar nesta equação como um atenua-
dor, por exemplo, da ansiedade (Rahioui & Reynaud,2008). Em suma, de acordo com 
os nossos resultados, ter psicopatia secundária parece predizer uma maior probabilidade 
de consumir de álcool.
Relativamente às hipóteses 3 e 4, ambas não foram corroboradas, não indo de encon-
tro ao que a literatura tem demonstrado. Não obstante, este resultado pode ser melhor 
explicado atendendo à idiossincrasia da amostra em estudo, i.e, estudantes do curso 
de psicologia, na medida em que será expectável nas respostas aos questionários um 
reflexo da desejabilidade social, bem como, da maior sensibilização destes estudantes 
para o impacto do consumo de álcool e para questões relacionadas com a sintomato-
logia psicopatológica

Conclusões

Em jeito de conclusão, os resultados mostraram evidência empírica geral sobre as várias 
associações (i.e.correlações e preditores) entre as variáveis independentes (i.e. alexi-
timia, psicopatia e sintomatologia psicopatológica) e as variável dependente (adição ao 
álcool). Adicionalmente, a alexitimia e a psicopatia não se revelaram mediadoras da 
relação entre a sintomatologia psicopatológica e a adição ao álcool. Neste seguimento, a 
psicopatia também não se verificou variável mediadora da relação entre a alexitimia e 
a adição ao álcool.
Como limitações, os resultados anteriormente apresentados não podem ser generali-
zados à população em geral, pois trata-se de uma amostra específica, estudantes 
universitários do curso de psicologia. Deve-se ter em conta a desejabilidade social e a 
maior sensibilização desta população para as questões relacionadas com os compor-
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tamentos aditivos, bem como, para questões relacionadas com outras dimensões traba-
lhas no curso de psicologia, nomeadamente, ao nível da consciência emocional e das 
relações interpessoais. 
Estudos futuros deveriam explorar esta linha de investigação pelo carácter pertinente 
da mesma, mas também pela escassez de estudos nesta matéria, sobretudo em Portugal 
e especificamente na população universitária. Adicionalmente, seria interessante perce-
ber se existiriam diferenças nos resultados obtidos com amostras de diferentes licen-
ciaturas, comparativamente com a licenciatura em Psicologia. Estudos futuros poderiam 
ainda explorar as subescalas dos instrumentos BSI e a influência que estas podem ou 
não exercer nos comportamentos aditivos, de forma individual, isolada ou emparelhada. 
Um outro aspeto a ter em conta é na relação causa efeito entre as variáveis indepen-
dentes e as variáveis dependentes, uma vez que podem existir inúmeras variáveis e/
ou fatores a interferir nesta relação. Tratando-se de um estudo transversal, as relações 
de causa-efeito entre variáveis devem ser interpretadas com cuidado. Posto isto, em 
investigações futuras seria interessante adotar uma avaliação longitudinal, de modo 
a compreender a consistência destes resultados, nomeadamente ao nível da alexitimia, 
psicopatia e sintomatologia psicopatológica e explorar de forma longitudinal se estas 
variáveis podem ser causa ou consequência da adição ao álcool.
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Tabelas e Figuras

Tabela 1
Operacionalização das variáveis

Variáveis Dependentes Variáveis Independentes 

Adição ao álcool (AUDIT) Alexitimia (TAS-20)

ü	TAS-20 – total score

ü	F1 –dificuldade em identificar sentimentos;

ü	F2 – dificuldade em descrever sentimentos;

ü	F3 – pensamento orientado para o exterior

Sintomatologia Psicopatológica (BSI)

ü	IGS –  Índice Geral de sintomas

ü	TSP– Total Sintomas Positivos

ü	ISP – Indice Sintomas Positivos

Psicopatia (LSRPS)

ü	Psicopatia Primária

ü	Psicopatia Secundária  

Nota. AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test; TAS-20 - Toronto Alexithymia Scale; BSI - Brief Symptoms 
Inventory; IGS – Indice Geral de Sintomas; TSP – Total Sintomas Positivos; ISP – Índice SIntomas Positivos; LSRPS - 
Levenson Self-Report Psychopathy Scale.

Tabela 2
Coeficientes de correlação de Pearson obtidos nos testes de alexitimia (TAS-20) e a adição ao álcool  
(AUDIT – score total)

Variável TAS-20

Total score F1 F2 F3

AUDIT .060 .137* .041 - .067

Nota: AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test; TAS-20 - Toronto Alexithymia Scale; F1 – Dificuldade em 
identificar sentimentos; F2 – Dificuldade em descrever sentimentos; F3 – Pensamento Orientado para o exterior  
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Tabela 3
Coeficientes de correlação de Pearson obtidos nos testes de Psicopatia (LSRPS) e a adição ao álcool 
(AUDIT – score total)

Variável LRSPS

Psicopatia Primária Psicopatia Secundária

 AUDIT .141* .192**
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Nota: AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test; LSRPS - Levenson Self-Report Psychopathy Scale 
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Tabela 4
Coeficientes de correlação de Pearson obtidos nos testes de sintomatologia psicopatológica (BSI) e a adição ao 
álcool (AUDIT- score total)

Variável BSI

IGS TSP ISP

AUDIT .119 .147* .077

Note: AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test; BSI - Brief Symptoms Inventory; GSI - General Symptom 
Index; IGS – Indice Geral de Sintomas; TSP – Total Sintomas Positivos; ISP – Índice Sintomas  
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Tabela 5
Análises de Regressão linear hierárquica

Variável Coeficiente t p R2

Dependente Preditor Non-Standard Standard

AUDITa Psic. Secu. .16 .17 2.58 .01 .03

AUDIT F1 .08 .14 2.17 .03 .03

AUDIT TPS .14 .15 2.2 .03 .02

NOTA: AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test; F1 -dificuldade em identificar sentimentos; TPS -total sinto-
mas positivos; t –teste t’ studente; p - p-value; R2 –Coeficiente de Determinação; avariáveis excluídas: Psicopatia 
primária; Psicopatia Secundária  
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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Resumo

Introdução: A perturbação afetiva bipolar afeta cerca de 2-6% da população ocidental. 
A comorbilidade com perturbação do uso de álcool é bastante prevalente nestes doentes, 
variando entre 44 e 62%. A presença de diagnóstico de perturbação de uso de álcool em 
doentes com perturbação bipolar é de elevada importância uma vez que o curso da doença 
se caracteriza por uma maior gravidade clínica e por uma menor resposta ao tratamento.
Objetivo: apresentar o caso clínico de um doente com diagnóstico de perturbação bipo-
lar tipo 1 em comorbilidade com perturbação do uso de álcool. 
Material e métodos: Revisão não sistemática da literatura na base de dados PubMed, 
consulta e análise do processo clínico do doente.
Discussão e conclusão: O tratamento simultâneo de ambas as patologias pela mesma 
equipa multidisciplinar e a frequência de programas especializados são fundamentais 
no tratamento de doentes com patologia dual.

Palavras-chave
perturbação bipolar, perturbação do uso do álcool, patologia dual

Abstract

Introduction: Bipolar disorder affects about 2-6% of the Western population. Comor-
bidity of alcohol use disorder is quite prevalent in these patients, ranging between 44 
and 62%. The presence of alcohol use disorder in patients with bipolar disorder is of 
extreme importance since the clinical course of the disease tends to be more severe, 
with less response to treatment.
Objective: To present a clinical case of a patient with type 1 bipolar disorder comorbid 
with alcohol use disorder.
Material and methods: Nonsystematic literature review on PubMed database, consul-
tation and analysis of the patient’s clinical process.
Discussion and conclusion: The simultaneous treatment of both diseases by the same 
multidisciplinary team and the attendance of specialized programs are fundamental 
on the treatment of patients with dual diagnosis.

Keywords
bipolar disorder, alcohol use disorder, dual diagnosis
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Introdução

A perturbação afetiva bipolar (PB) afeta entre 2 a 6% das populações ocidentais1. A 
perturbação do uso de álcool (PUA) é bastante frequente nestes doentes, podendo a 
sua prevalência variar entre 44 e 62%1. Verifica-se uma maior comorbilidade entre a 
PUA e a PB tipo 1 comparativamente à PB tipo 22. Está também descrita uma elevada 
incidência de PB em indivíduos inicialmente diagnosticados com PUA2.
Diversos estudos reportaram que a presença simultânea de PB e PUA está associada 
a vários fatores de mau prognóstico para PB, nomeadamente, maior gravidade de 
sintomas, quer maníacos, quer depressivos, nas fases de descompensação, aumento 
no tempo de recuperação das mesmas, tentativas de suicídio mais frequentes, maior 
utilização de medicamentos, aumento do número de internamentos, maior risco de 
desenvolver outras patologias psiquiátricas ou físicas, aumento da disfunção social e 
menor qualidade de vida2.
O diagnóstico de PUA num doente com PB é de elevada importância clínica uma vez 
que estes doentes tendem a apresentar um curso de doença mais grave e uma resposta 
menos favorável ao tratamento farmacológico3. 
As abordagens terapêuticas que intervêm simultaneamente no tratamento de ambas as 
patologias parecem ser mais eficazes na remissão dos episódios afetivos e na manuten-
ção da abstinência, bem como intervenções psicoterapêuticas individuais ou de grupo 
que abordem ambas as patologias e suas relações dinâmicas4.

Objetivos

Apresentação do caso clínico de um doente com diagnóstico de PB em comorbilidade 
com PUA e sua discussão, através da pesquisa bibliográfica efetuada.

Metodologia 

As informações relativas ao caso clínico foram obtidas através de consulta e análise do 
processo clínico do doente. Foi feita uma revisão não-sistemática da literatura na base 
de dados PubMed, utilizando os termos MeSH “bipolar disorder”, “alcohol use disorder” 
e “dual diagnosis”, tendo sido depois selecionados os artigos que se consideraram mais 
pertinentes.
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Resultados

Caso clínico

AP, sexo masculino, 52 anos de idade, solteiro e sem filhos. Tem o 12º ano de escolari-
dade e encontra-se reformado por invalidez psiquiátrica há dois anos, trabalhava como 
carteiro. Apresenta antecedentes psiquiátricos desde os 27 anos, com diagnóstico de 
perturbação bipolar tipo 1. Tem história de consumos de heroína por via endovenosa, 
entre os 25 e os 26 anos de idade, encontrando-se sem consumos de heroína desde então. 
Tem diagnóstico de PUA desde os 40 anos. Tem 3 internamentos no Hospital Júlio de 
Matos em 1999, 2001 e 2002 (com 30, 32 e 33 anos de idade), por episódios maníacos. 
Foi subsequentemente seguido em consulta de Psiquiatria Geral no hospital da área 
de residência. Como antecedentes médicos apresenta infeção pelo vírus da Hepatite C. 
Em 2017, com 48 anos, o doente iniciou seguimento em consulta de Patologia Dual no 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL). À data da primeira consulta, encon-
trava-se em episódio maníaco com sintomas psicóticos, apresentando elação de humor, 
diminuição de necessidade de dormir, taquipsiquismo com fuga de ideias ligeira “eu 
penso demasiado, isto está sempre a laborar, são as 80 mil léguas submarinas...”sic 
e aumento da autoestima. Negava consumos de outras drogas para além de álcool, 
remontando o último consumo há duas semanas, mas com perda de controlo total. 
Estaria sob certificado de incapacidade temporária (CIT) há dois meses. Desta primeira 
consulta, saiu medicado com Quetiapina 200mg bid, Valproato de Sódio 500mg bid e 
Paliperidona 3mg id, com nova consulta marcada para 1 mês depois.
Na segunda consulta não tinha comprado a terapêutica. Referiu ter consumido álcool 
durante dois dias, cerca de 2-3 litros de cerveja por dia. Foi proposta terapêutica com 
Palmitato de Paliperidona [Xeplion®] 75mg, injetável de longa duração, que aceitou, e 
encaminhado para grupos de Patologia Dual, que frequentou com boa adesão. 
Na terceira consulta, após toma de injetável, relata melhoria da sintomatologia psicó-
tica, “antes tudo o que via na televisão achava que era feito como se tivessem um canal 
só para mim, como se houvesse alguém a fazer uma emissão televisiva só para mim 
com pormenores dirigidos a mim... interpretava como se fosse dirigido a mim... achava 
que tinha a ver comigo (...) sei que alguém tinha metido câmaras em minha casa para 
poderem ver o que é que eu estava a fazer... porque houve situações na televisão... para 
verem o que é que eu faço, como se fosse um Big Brother... para ganharem dinheiro à 
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pala... mas agora já não acontece isso, já há dias que não penso nisso, noutras alturas 
ainda me lembro, mas é diferente...” sic. Ao longo dos 4 meses seguintes, obteve progres-
siva remissão sintomática dos sintomas psicóticos com estabilização de humor. Fez 
quatro doses de Palmitato de Paliperidona 75mg [Xeplion®] mensais e depois passou 
a Palmitato de Paliperidona [Trevicta®] 263mg trimestral.
Após seis meses da 1ª consulta, apresentava consumos de cerveja tipo binge, com 
menor intervalo de tempo entre episódios comparativamente ao que estava a aconte-
cer na última consulta. Referia sintomatologia psicótica nas semanas que antecediam 
e precediam a toma do injetável e incumprimento terapêutico pontual da terapêutica 
oral (de cerca de três vezes por semana). 
Após um ano da primeira consulta, desde a última consulta, só teve um episódio de 
abuso de álcool. Apresentava-se eutímico e sem atividade produtiva, apenas com insónia 
inicial. Mantinha toma de injetável e referia manutenção do incumprimento terapêu-
tico pontual da terapêutica oral. Laboratorialmente, sem alterações no hemograma, 
AST 50, ALT 80, GGT 63 e valproatémia infraterapêutica 24,6. 
Houve assim redução dos consumos, e quando aconteciam, eram sempre em episó-
dios de binge (alcoolismo periódico), ficando cada vez mais espaçados. Atualmente 
abstinente e sem craving há 1 ano. Foi feito contrato terapêutico para manutenção de 
terapêutica e suspenso o injectável.

Discussão

O caso clínico narrado descreve a íntima relação entre a PB e a PUA. No entanto, as 
razões pelas quais o abuso de substâncias é tão comum no curso da PB ainda são desco-
nhecidas5. A comunidade científica procura ainda encontrar a origem desta relação e 
propõe três fatores que tentam explicar esta díade:
Genéticos, com estudos a mostrarem que 47-57% da variação genética que predispõe 
à PB também influencia o risco de PUA6; 
Hipótese da automedicação, uma vez que estes doentes consomem álcool ou outras 
substâncias para alívio sintomático, com estudos a mostrar que quase 25% dos indi-
víduos com patologias afetivas apresentam consumos neste sentido, prevalência que 
se revela superior na PB tipo 17a large (n=43,093, age 18 years and older.
Impulsividade, sendo o consumo de álcool resultado do padrão de comportamentos 
impulsivos característico destes doentes8.
Além da sobejamente conhecida relação entre as duas entidades, pouco é referido acerca 
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do padrão de consumo alcoólico encontrado nesta população ao longo da vida9. O padrão 
de consumo de álcool apresentado pelo doente, bastante frequente em doentes com 
PB, corresponde ao chamado “alcoolismo periódico”. Este define-se por períodos de 
abuso de álcool separados por períodos de total ou quase total abstinência. Os perío-
dos de abuso ocorrem regularmente, com aproximadamente o mesmo intervalo entre 
eles, ou em intervalos que, com o passar do tempo, se tornam cada vez mais curtos10. 
O mesmo artigo mostra ainda que os traços de personalidade mais comumente asso-
ciados ao alcoolismo periódico são cicloides ou ciclotímicos10.
A PUA interfere no curso da PB. Estudos mostraram que o tempo estimado para a obten-
ção da remissão completa de um episódio afetivo agudo parece ser superior naqueles 
doentes que apresentam consumo de álcool, que a presença de consumo de álcool está 
associada com a recorrência de episódios afetivos e que a presença de uma PUA em 
comorbilidade com uma PB predispõe a ciclos mais rápidos e a mudança entre episó-
dios de humor1.
Um estudo de Gordon-Smith et al. mostrou que a ciclagem rápida e tentativas de suicídio, 
considerados marcadores de uma forma grave de PB, estão associados a níveis cres-
centes de consumo de álcool9. O mesmo estudo mostrou ainda que, além do impacto no 
curso da doença, a presença de uma PUA na PB associa-se também a um pior funciona-
mento psicossocial, a uma maior labilidade afetiva inter-episódica, comportamentos 
impulsivos e de risco e a perturbações do uso de outras substâncias9.
O objetivo primário do tratamento neste doente foi a garantia do cumprimento da 
terapêutica prescrita. Quando se conseguiu a boa adesão à terapêutica verificou-se a 
remissão da sintomatologia afetiva, e, posteriormente, dos consumos de álcool, que 
quando aconteciam, apesar de serem em padrão de alcoolismo periódico, se tornaram 
progressivamente cada vez mais espaçados. Em relação ao tratamento farmacológico, 
a quetiapina e o valproato demonstraram ser superiores na melhoria da sintomatologia 
afetiva e na redução do consumo de álcool, respetivamente11. Além disso, o switch do 
antipsicótico oral por um antipsicótico na forma de injetável de longa duração, revela-
-se também eficaz no tratamento destes doentes pela promoção da adesão terapêutica. 
Assim, em doentes com PB e PUA, esta estratégia, com a garantia da administração 
terapêutica, mostra uma diminuição do número de recaídas12.
A evidência científica mostra também, quando comparados com doentes que não parti-
cipam em grupos terapêuticos, os doentes que participam nesses grupos mostram 
melhorias na percentagem de meses que se mantêm abstinentes e um aumento da 
probabilidade de atingir dois ou três meses consecutivos de abstinência13.

Tiago Coelho Rocha, Filipa Prates, Joana Teixeira
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Desde que iniciou o seguimento na consulta de Patologia Dual, não apresentou novos 
episódios de descompensação de doença bipolar e obteve um percurso de melhoria de 
consumos de álcool. 
Apesar do tratamento dos doentes com patologia dual muitas vezes ser feito em para-
lelo ou de modo sequencial, a evidência aponta atualmente para uma maior eficácia 
do tratamento quando este é realizado em simultâneo para as duas patologias. Assim, 
o tratamento concomitante de ambas as patologias pela mesma equipa multidiscipli-
nar e a frequência de programas especializados são fundamentais no tratamento de 
doentes com patologia dual.

Conclusão

A abordagem terapêutica integrada é fundamental no tratamento de doentes com 
patologia dual.
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Resumo

O Aripiprazol (APZ), um antipsicótico atípico, agonista parcial dos receptores dopami-
nérgicos e serotoninérgicos, é atualmente aprovado para o tratamento de Esquizofrenia, 
Perturbação Afetiva Bipolar e Perturbação Depressiva Major resistente. Também é comum-
mente prescrito em patologias associadas a problemas com o controlo do impulso (1). 
O APZ tem uma semivida média de 75 horas enquanto que o seu metabolito tem uma 
semivida média de 94 horas. O steady state é atingido em 14 dias. Não é necessário ajuste 
de dose quanto à idade, sexo, hábitos tabágicos, função renal ou função hepática (1). Tem 
um perfil “favorável” de efeitos adversos, nomeadamente menor incidência de efeitos 
extrapiramidais e melhor pontuação na discinesia tardia que o haloperidol. Não tem 
um forte efeito sedativo, provoca elevações mínimas dos níveis de prolactina ou prolon-
gamento do intervalo QTc, e não tem propensão para induzir ganho ponderal (1). 
Evidências recentes mostraram que os mecanismos dopaminérgicos estão envolvidos na 
motivação, recompensa, e reforço do abuso de substâncias (1,2). Com efeito, a libertação de 
dopamina está associada ao consumo de álcool e a estímulos relacionados com o álcool (2). 
Os tratamentos farmacológicos da dependência de álcool são limitados (3). São neces-
sárias novas abordagens farmacológicas para reduzir o consumo de álcool (3). O APZ é 
um potencial candidato para o tratamento de diferentes tipos de dependências de 
substâncias, incluindo as Perturbações do Uso de Álcool (PUA). 
Pretende-se rever o papel do APZ como um agente terapêutico nas PUA.

Abstract

Aripiprazole (APZ), an atypical antipsychotic that is a dopamine and serotonin recep-
tor partial agonist is currently approved for the treatment of schizophrenia, bipolar 
disorder and treatment-resistant major depression (1). It is also commonly prescribed 
for disorders associated with impulse control problems (1).
APZ has a mean half live of 75 hours whereas its metabolite has a mean half live of 94 
hours. Steady state is reached in 14 days. There is no need for dose adjustment regard-
ing age, gender, smoking habits, liver or kidney function (1). It has a “favourable” profile 
of adverse effects, namely fewer extrapyramidal symptoms and better tardive dyski-
nesia scores than haloperidol. It also lacks a strong sedative effect, causes little eleva-
tion of prolactin levels or QTc-interval prolongation, and has no propensity to induce 
weight gain (1).
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Recent evidence showed that dopaminergic mechanisms are involved in motivation, 
reward, and reinforcement of substance abuse (1,2). In fact, dopamine release is asso-
ciated with consumption of alcohol or alcohol related stimuli (2).
Pharmacological treatments of alcohol dependence are limited (3). There is a need for 
new pharmacological approaches to reduce alcohol consumption (3). Given this, APZ is 
a potential candidate for treatment of different types of substance dependence, includ-
ing Alcohol Use Disorders (AUD).
We aim to review the role of aripiprazole as a therapeutic agent in AUD.

Keywords

alcohol dependence; alcohol use disorder; alcoholism; aripiprazole

Methods

We did a naturalistic review through a Pubmed search, during February of 2021, with 
MeSH terms: “Aripiprazole”, “Alcoholic Intoxication”, “Alcoholism”. Search was 
restricted to articles written in English, without temporal limitation. Total of 29 results; 
20 articles selected accordingly to their relevance to the subject.

Results – literature review

A study has shown that APZ might be beneficial in some cases of schizophrenia with 
cocaine dependence, with coexistence of alcohol abuse (4). An animal model study concluded 
that APZ reduced alcohol access but only in high dosages which also suppressed motor 
activity (5). Results from a pilot study support a link between APZ’s clinical efficacy and 
its mechanism of action (including its hypothesized anti craving properties) (6).
A clinical laboratory paradigm concluded that APZ was well tolerated (up to 15 mg 
daily) and it reduced consumption (drinks/day and days of abstinence) in non-treat-
ment seeking individuals during 6 days of naturalistic observation (particularly in 
individuals with impulsive traits) (7).
A double-blind comparison trial vs naltrexone (NAL) found that those treated with APZ 
maintained abstinence longer when compared to those treated with NAL. Craving scores 
were better in those treated with NAL. Overall APZ showed an efficacy similar to NAL (8).
Anton RF et al (9) studied the efficacy and safety of APZ titrated up to 30 mg daily, in 
the treatment of alcohol dependence. It showed no beneficial effect against placebo 
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regarding treatment discontinuation, adverse effects, mean % of days abstinent, % of 
days without heavy drinking and time until first drinking day. Nevertheless, APZ-treated 
subjects reported more positive subjective treatment effects and less overall severity 
of alcohol dependency against placebo (9).
A laboratory study in volunteers who drink alcohol tested the safety and tolerability of 
APZ titrated up to 30 mg daily together with topiramate up to 300 mg (titrated over 35 
days). They didn’t found evidence that adverse effects are additive and, therefore, 
concluded that APZ and topiramate can be administered together (10). 
A double-blind randomized controlled trial in non-treatment seeking volunteers who 
drink alcohol compared APZ titrated up to 15 mg over 14 days against placebo. After 14 
days they underwent an alcohol cue-induced brain functional magnetic resonance 
imaging (fMRI) study. They found increased activation for placebo-treated subjects 
in the right ventral striatum and blunting of activation in APZ-treated subjects (11).  
In other animal model studies APZ not only showed efficiency in reducing anxious 
behavior and in development and expression of ethanol-induced place preference (12), 
but it also showed improvement of spatial memory (13).
A clinical study regarding clinical and neuroimaging evidence of escitalopram 10-20mg 
augmented or not with APZ 5-15 mg in patients with co-morbid major depressive disor-
der and alcohol dependence found increased activity in the anterior cingulate cortex in 
response to alcohol-related stimuli in the group treated with Escitalopram + APZ (14). The 
authors concluded that APZ effects in cingulate anterior cortex might mediate the success-
ful treatment of alcohol dependence in patients with major depressive disorder (14).
Against findings in a previous study (13), another animal model study of APZ found an 
absence in antidepressant effect and spatial memory impact (15). 
A study using a clinical laboratory paradigm evaluated APZ role in suppression of drink-
ing. APZ was titrated up to 15 mg over 8 days. Authors concluded that APZ shifts balance 
from immediate drinking to a later reward in subjects with high impulsivity and/or 
low self-control (16).
Another clinical study compared and combined APZ and topiramate in alcohol-related 
outcomes. Authors found no efficacy in APZ up to 15 mg combined with topiramate up 
to 200 mg (17). 
Schacht JP et al studied the influence of dopaminergic genetic variation in APZ effects 
on alcohol self-administration and the neural response to alcohol cues in a blind rand-
omized trial of APZ against placebo. Author concluded that dopamine related genes 
moderated APZ effects (namely alcohol cue-elicited striatal activation and alcohol 
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self-administration) (18).
Finally, our search showed three reviews on the potential role of APZ in AUD: Vergne 
DE et al in 2010 concluded that APZ could be useful in neuropsychiatric disorders where 
reward mechanism dysregulation and impulsivity are core features, and that the effec-
tive dose is 10-15mg (2); Brunetti M et al in 2012 concluded that APZ induced dopamine 
liberation can be associated with higher activation of anterior cingulate cortex, which 
may control alcohol and substance related craving (19); and Martinotti G et al claimed 
that APZ might promote abstinence and reduce alcohol-seeking behaviour, possibly 
through dopaminergic and serotoninergic modulation in frontal subcortical circuits 
responsible for reward and craving (20).

Conclusions

APZ has been proved to be safe and well tolerated, even among those with active drink-
ing. It has been associated with a possible modulation of circuits associated with alco-
hol reward and craving, therefore posing as a possible therapeutic agent in the 
promotion of alcohol abstinence and reduction of alcohol seeking behaviour, particu-
larly in those with high impulsivity, alcohol-related anxiety/low mood and anhedonia.
Given APZ’s pharmacodynamic signature it might prove to be beneficial for conditions 
in which dysregulation of reward and impulsivity, among them AUD, are a core feature. 
Scientific research seems promising. Nevertheless, due to the current lack of larger 
and randomized controlled studies, the role of APZ in AUD should be further studied.
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Resumo

 Descrevemos o caso de um homem com 45 anos, assintomático até 2016 (40 anos), 
altura em que, após a morte da mulher, inicia quadro depressivo com consumo de 1 
garrafa de vodka por dia. Após um mês, houve aumento dos consumos para 2 garrafas 
por dia e, no mês seguinte, ingeria adicionalmente 1-2 copos em jejum. Os consumos 
agravaram-se nos últimos 3 anos ingerindo entre 2 a 3 garrafas por dia.
Em 2020, foi encaminhado para a Unidade de Alcoologia de Lisboa (UAL) onde foi inter-
nado durante 2 meses para desintoxicação alcoólica. Durante o internamento foi descrito 
episódio de Delirium Tremens. Retomou os consumos de álcool uma semana após a alta. 
Em janeiro de 2021 foi internado no Centro das Taipas para desintoxicação alcoólica, 
registando-se 2 crises convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Orientado para o 
serviço de Urgência do CHULN, foi internado no serviço de Psiquiatria para continu-
ação da desintoxicação alcoólica.

Palavras-chave
Delirium Tremens; Crises convulsivas tónico-clónicas; Desintoxicação alcoólica;

Abstract

Here, we present the case of a 45-year-old man, asymptomatic until 2016 (40 years), 
when, after his wife’s death, he became depressed and started drinking 1 bottle of vodka 
per day. After one month, there was an increase to 2 bottles per day and, in the follow-
ing month, he ingested an additional 1-2 glasses after waking up. In the last 3 years, 
he ended up drinking an anverage of 2 to 3 bottles per day.
In 2020, he was referred to Unidade de Alcoologia de Lisboa (UAL), where he was commit-
ted for 2 months for alcohol detoxification. During hospitalization, an episode of Delir-
ium Tremens was reported. He resumed drinking alcohol one week after discharge.
In January 2021, he was admitted to the Centro das Taipas for alcohol detoxification, 
where he had 2 generalized tonic-clonic seizures. After that, we was sent for obser-
vation at the Emergency Department of CHULN, where he was committed to the psychi-
atric ward to better monitor alcohol detoxification.

Keywords
Delirium Tremens; Tonic-clonic seizures; Alcoholic detoxification;
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Introdução

As convulsões surgem em cerca de 3% dos casos de privação de álcool1. Estão associa-
das principalmente à fase inicial da privação, até 48 horas depois da cessação de consu-
mos, e são caracterizadas por uma redução do limiar convulsivo secundária à 
adaptação ao consumo do álcool e à cessação abrupta. Em caso de convulsão, mais de 
50% dos doentes terá uma nova convulsão posteriormente e em 5% dos casos pode 
haver progressão para um estado epilético mantido. Mais de 50% das convulsões asso-
ciadas à privação alcoólica estão associadas a problemas comórbidos, como epilepsia 
prévia, lesões estruturais cerebrais e utilização de outras substâncias (por exemplo, 
cessação concomitante de benzodiazepinas e/ou anti convulsivantes). Deve-se ter em 
conta que estão associadas a um aumento de risco de mortalidade de até 4 vezes, face 
a um estado de privação sem complicações2.
Representam, portanto, uma complicação alarmante para os técnicos de saúde e que 
carece de adequada prevenção, tratamento, vigilância e orientação posterior. Uma 
dificuldade adicional advém da atribuição duvidosa de responsabilidade clínica entre 
a Psiquiatria, a Medicina Interna e a Neurologia, considerando-se, por outro lado, que 
qualquer médico destas especialidades deve ter sólidas competências na gestão destas 
situações.

Caso Clínico

Individuo do sexo masculino, 45 anos de idade, nacionalidade portuguesa, bacharelato 
em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações, desempregado há 3 anos (trabalhou 
22 anos como engenheiro numa empresa automóvel), divorciado, sem filhos, reside 
em união de facto com a companheira em Lisboa.
Aparentemente assintomático até 2016, altura em que com 40 anos e após a morte da 
sua ex-companheira, inicia quadro caracterizado por tristeza, perda de interesse, de 
motivação e de prazer em todas as atividades e dificuldade em adormecer e manter o 
sono. Refere que nesta altura não procurou ajuda médica. Iniciou, neste contexto, 
consumo excessivo e diário de álcool - 1 garrafa de vodka por dia depois do trabalho.
Cerca de um mês depois dá-se aumento dos consumos diários para 2 garrafas de vodka 
e, passado mais um mês, para além das 2 garrafas refere necessidade de beber 1-2 
copos de vodka logo de manhã, antes de ir trabalhar, para evitar sintomas de privação, 

“tremores, palpitações e transpiração”. Continua o trabalho como engenheiro, e apesar 
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de não reconhecer o impacto destes consumos na sua capacidade laboral, acaba por ser 
despedido em 2017, tendo posteriormente passado a beber entre 2 e 3 garrafas de vodka 
por dia (aproximadamente 1100 g álcool/dia). Manteve o referido padrão de consumo 
até aos 44 anos (2020), altura em que recorre pela primeira vez ao médico de família 
com o objetivo de “parar de beber”. É encaminhado para a UAL onde acaba por ser 
internado para desintoxicação alcoólica, sendo descrito pela psiquiatra assistente um 
episódio compatível com o diagnóstico de Delirium Tremens. Esteve internado durante 
2 meses, retomando os consumos de álcool 1 semana após a alta. Quando questionado, 
desconhece a medicação que realizou nesta altura. Manteve o seguimento em ambu-
latório na UAL com consumos de álcool e incumprimento da terapêutica prescrita. 
No dia 18 de janeiro de 2021 foi internado no Centro das Taipas para realização de nova 
desintoxicação alcoólica, por já não ser possível gerir o quadro em ambulatório. No dia 
18 e 19 de janeiro descreve-se a ocorrência de 2 convulsões tónico-clónicas generali-
zadas inaugurais com recuperação do estado de consciência entre elas, sem sinais 
focais, em contexto de síndrome de privação alcoólica. É transportado duas vezes para 
observação no Serviço de urgência do CHULN, após cada um destes episódios convul-
sivos, sendo internado pela equipa de dependências, para a desintoxicação alcoólica 
previamente iniciada nas Taipas.
Ao longo de toda a história da doença atual até ao momento, quando questionado, não 
refere consumos de outras substâncias (nomeadamente canábis, heroína, cocaína, ou 
qualquer outra substância psicoativa) para além do álcool e do tabaco (um maço por 
dia desde os 20 anos e 2 maços por dia desde os 40 anos, associando este aumento ao 
consumo de álcool).
Quando questionado não refere ideias de morte ou tentativas de suicídio em qualquer 
momento da sua história. Não refere também períodos de aumento de energia, dimi-
nuição da necessidade de dormir, nem aumento descabido de projetos. Não refere ideias 
de estar a ser perseguido ou prejudicado, assim como não refere ouvir vozes ou qual-
quer outra sensação como ver vultos ou animais. Não refere sentir que o seu pensa-
mento, movimentos ou sentimentos estejam a ser controlados por uma entidade externa. 
Dos seus antecedentes familiares destaca-se: pai com consumos excessivos de álcool 
compatíveis com o diagnóstico de quadro de dependência. 
O doente descreve-se como “sociável e tranquilo”, mencionando como qualidades “ 
no meu trabalho sempre fui muito determinado em fazer as coisas bem feitas e consi-
dero que era muito bom naquilo que fazia” e como defeitos “sou teimoso”. 
No Exame Físico Sumario: Tensão arterial 161/89 mmHg, Frequência Cardíaca 116 ppm, 
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Temperatura 37ºC. Auscultação Pulmonar com murmúrio vesicular mantido, sem 
ruídos; Auscultação Cardíaca rítmica, sem sopros. Abdómen mole e depressível sem 
sinais de ascite, dor à palpação; Membros inferiores sem edema, nem sinais de Trom-
bose venosa profunda.
No exame Neurológico: Sem alteração de pares cranianos, nomeadamente sem oftal-
moparesias ou nistagmo. Prova dos braços estendidos sem queda, Mingazzini sem 
queda. Tremor postural com mioclonias dos quatro membros enxertadas (flapping). 
Sem ataxia apendicular. Reflexo cutâneo plantar em flexão bilateral sem sinais menín-
geos. Marcha autónoma. 
Do exame psicopatológico à entrada do internamento: Vígil. Sem alterações quantita-
tivas ou qualitativas do estado de consciência. Aparenta uma idade coincidente à crono-
lógica. Higiene e vestuário hospitalar adequados com apeto cuidado. Apresentação e 
aspeto normossómico e normoplasico. Tenso, mas colaborante e cordial. Comporta-
mento adequado. Tremor generalizado e muito intenso a nível dos membros superio-
res, diaforese profusa. Sem outras alterações a nível de movimentos espontâneos e 
atividade expressiva e reativa sem alterações. Contacto sintónico. Discurso coerente e 
organizado. Sem alterações da semântica ou sintaxe. Ideação culpa em relação aos 
consumos. Sem alterações da forma, curso, ou posse do pensamento. Sem ideias de 
morte. Afetos mobilizáveis e congruentes. Labilidade afetiva. Sem alterações da vivên-
cia do eu. Sem alterações da esfera sensório-percetiva. Orientado no tempo, espaço, 
auto e alopsiquicamente. Insónia intermedia e terminal. Crítica mantida para a sua 
condição mórbida, necessidade de internamento ou tratamento.
Dos exames complementares de diagnóstico realizados (avaliação analítica, incluindo 
pesquisa de tóxicos na urina - canabinoides, opioides, cocaína e anfetaminas-urina 
tipo II, eletrocardiograma e Raio X tórax, Tomografia computorizada Crânio-Encefá-
lica) destacamos: Hemoglobina 16.8g/dL, com macrocitose com volume globular medio 
99.7fL; sem aumento dos parâmetros inflamatórios; sem alteração da função renal 
(creatinina 0.57mg/dL, ureia 18, taxa de filtração glomerular 123); sem alterações 
eletrolíticas (sódio 137, potássio 3.9, cálcio corrigido 9.3, fosforo 2.7, magnésio 1.7); 
ligeiro aumento enzimas hepáticas (aspartato aminotransferase 130, alanina amino-
tranferase 101), sem hiperbilirrubinemia (bilirrubina total 0.45), sem prolongamento 
dos tempos de coagulação (tempo da protrombina 11.6s, tempo de tromboplastina 
parcial ativada 27.4seg); gama glutamil transferase aumentada (377), lactato desidro-
genase aumentada (256). Sem alterações da glicémia nem do ionograma.
Durante o internamento foi instituída fluidoterapia com soro cloreto de sódio 0,9% e 
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glicosado 5% (1L manhã e 1L tarde) e cloreto de sódio 0,9% (500 mL) à noite, diaze-
pam (40 mg diluídos em 2 balões de soro 2id e 20 mg noite), flurazepam 45 mg 1id, 
trazodona 100 mg 1id, amlodipina 20 mg 1id, ácido fólico 10 mg 1id, vitaminas do 
complexo B, tiamina 200 mg IV/dia, quetiapina 100 mg SOS, captopril 25 mg SOS. 
No 2º dia de internamento por ansiedade mantida, insónia quase total e perfil tensio-
nal hipertensivo foi realizado ajuste terapêutico com fluidoterapia soro Glucose 5% 
diluído em H2O 500 mL 2id, cloreto de sódio 0,9% - 500 mL 1id, diazepam 10 mg diluí-
dos (30 mg diluídos de manhã e de noite + 10 mg noite), flurazepam 45 mg 1 id, trazo-
dona 200 mg 1id, quetiapina 200 mg + 100 mg SOS, diazepam 10 mg ampola per os 
SOS3, mantendo o restante esquema terapêutico.
No 4º dia de internamento por manutenção de perfil tensional hipertensivo foi pedido 
o apoio da medicina interna tendo sido adaptado para o seguinte esquema lisinopril 
20mg 1 comprimido em jejum, nifedipina 20mg 12/12h, furosemida 20mg 12/12h 
(7h-19h), captopril 25mg sublingual se Tensão arterial sistólica /Tensão arterial dias-
tólica 180/110mmHg (SOS até 3 comprimidos), suspendeu amlodipina.
Foram aplicada a escala SADQ-C (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire) em que 
obteve uma pontuação total de 60 correspondente a dependência alcoólica severa 
(valores acima de 31). Foi aplicado o questionário BRIEF-COPE versão abreviada do COPE 
(Coping Orientation to Problems Experienced Inventory) em que obteve pontuação máxima 
nos items 4 “refugio-me no álcool ou noutras drogas para me sentir melhor, 11 “uso 
álcool ou outras drogas que me ajudam a superar problemas, 26 “culpo-me pelo que 
está a acontecer” e 27 “rezo e medito”.
No 7º dia de internamento, por manutenção da estabilidade clínica, reduziu o aporte 
de fluidoterapia para soro glucose 5% 500 mL 1 id e suspendeu soros posteriormente, 
diazepam 10 mg diluídos (30 mg manhã em 500 cc glicose 5% em H2O), iniciou diple-
xil R 500 mg 2id e manteve o restante esquema terapêutico.
Foi realizada consulta familiar com a mulher no momento da alta.
Teve alta após 7 dias de internamento com o seguinte plano terapêutico: oxazepam 
15mg 3id, diazepam LP 10mg 2id, flurazepam 30mg id, trazodona 200mg id, diplexil 
R 500mg 2id, quetiapina 200mg id, ácido fólico 5 mg 1 id, vitaminas complexo B, lisi-
nopril + hidroclorotiazida 20 mg + 12.5 mg 1id, nifedipina 30 mg 1 id.
Após o internamento manteve-se em abstinência e motivado para o tratamento tendo 
sido referenciado para integração em Comunidade Terapêutica, onde se encontra 
atualmente.
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Discussão

Em primeiro lugar, para compreender este caso, falemos da sua base fisiopatológica. 
O álcool atua como um depressor do sistema nervoso central (SNC) e o seu consumo 
continuado, devido a estas características, vai provocar uma adaptação necessária para 
manter um funcionamento homeostático. Esta neuro adaptação passa, resumidamente, 
pela sobrerregulação de sistemas de neurotransmissão excitatórios e pela subregula-
ção de sistemas de neurotransmissão inibitórios. Quando se suspende abruptamente 
o consumo de álcool, é retirada subitamente um contributo depressor para este equi-
líbrio homeostático que se estabeleceu entretanto, e surgem sintomas de privação 
relacionados com um estado de hiperexcitabilidade generalizado do SNC2.

 
Figura 1. Mecanismos de neuroadaptação compensatórios que se instalam com 
consumo regular de álcool, à esquerda, e sintomas de privação relacionados com 
estes mecanismos em quadros de privação, à direita. GABA – ácido gama-amino-
butírico; CRF – fator libertador de corticotropina; NPY – neuropeptídeo Y. 
Adaptado de Becker & Mulholland, 2014.3
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Estes sintomas tendem a surgir não de forma simultânea, mas sequencial. Esta sequên-
cia temporal relaciona-se com o tempo desde a suspensão do consumo e com a tendên-
cia para um risco cumulativo, com maior quantidade e gravidade de sintomas. Assim, 
observamos que:

• Até às 6 horas podem surgir sintomas associados a todos os quadros de privação 
não-complicada;

• Das 8 às 12 horas desde a cessação de consumos, podem surgir quadro de alucinose 
alcoólica;

• No período entre as 12 e as 24 horas, atinge-se o maior risco de surgimento de 
convulsões;

• Entre as 24 e as 72 horas assiste-se, em geral, ao aparecimento de delirium tremens;
• 72 a 96 horas após início de privação, o risco de complicações diminui considera-

velmente.
Relativamente à situação abordada através da apresentação deste caso clínico, inferi-
mos, portanto, qual o período de maior risco para a instalação de status epilepticus. 
Inferimos ainda, crucialmente, que a observação de sinais e sintomas de hiperativação 
autonómica precede e nos deve alertar para essa possibilidade. Por outro lado, os episó-
dios críticos precedem e aumentam consideravelmente o risco de delirium tremens, 
condição fatal em 20% dos casos não-tratados1.
Assim, é crucial gerir de forma adequada estes casos. Isso inclui ter em conta e vigiar 
o aparecimento de convulsões em qualquer suspensão abrupta de consumo de álcool, 
tratar de forma eficaz aqueles casos em que estas surjam, prevenir recorrências e orien-
tar de forma competente o acompanhamento posterior.
As linhas de orientação clínica da American Society of Addiction Medicine, de 20204, ofere-
cem uma proposta atualizada de atuação. Segundo estas, há 3 vetores para intervenção.
Em primeiro lugar, deve ser assegurada uma monitorização de casos que inclua a vigi-
lância eficaz de:

• aparecimento de estado críticos em qualquer suspensão abrupta de álcool;
• sinais de ativação autonómica (elevação significativa da tensão arterial, da frequên-

cia cardíaca, da temperatura, bem como reflexos hiperativos), que aumentam risco 
de convulsões;

• a cada 1-2 horas durante um período de 6-24 hora, em meio hospitalar, caso haja 
uma convulsão;

• e aparecimento de delirium, bem como eventual necessidade de fluidoterapia.

Maria João Gonçalves, Ana Carolina Sereijo, Filipe Félix Almeida, Fátima Ismail 
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Esta atitude vigilante deve prever uma adequada terapêutica de suporte, incluindo:
• protocolos de prevenção de delirium, com gestão de fatores que aumentam risco 

(défices cognitivos, privação de sono, diminuição da mobilidade, défices sensoriais, 
desidratação);

• e prevenção de quedas e acidentes.
Quanto à terapêutica farmacológica após convulsão, preconiza-se a administração 
preferencial por via endovenosa:

• em primeira linha, de benzodiazepinas de ação rápida (lorazepam e diazepam);
• em segunda linha, de fenobarbital.
A utilização de agonistas α-adrenérgicos, antagonistas β-adrenérgicos, fenitoína não 
está aconselhada. Outros fármacos foram propostos para a gestão de estados de priva-
ção alcoólica, mas a sua utilização não foi ainda estudada convenientemente para o 
tratamento e de estados críticos associados, como a gabapentina e a carbamazepina5. 
No entanto, sendo eficazes na gestão de quadros de privação de forma mais ampla, é 
aceitável que se considere que reduzem o risco de aparecimento de convulsões.
72-96 horas após o início de privação, não parece haver risco aumentado de compli-
cações. Deste modo, a partir das 96 horas de abstinência (4-5 dias), com necessidade 
de apoio médico anterior ou não, não está prevista nenhuma intervenção específica 
para além da promoção da abstinência através das opções psicofarmacológicas e psico-
terapêuticas disponíveis. No entanto, qualquer psicopatologia concomitante deve ser 
descrita e tratada convenientemente. Além disso, caso tenha sido instituída terapêu-
tica para gestão do estado de privação, com benzodiazepinas e/ou outros fármacos, 
esta deve ser ajustada com vista à sua retirada gradual.
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