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Cruzámos o Rubicão?
A expressão “cruzar o Rubicão” diz respeito a dar um passo irrevogável que nos compro-
mete com determinado curso. A decisão de retomar a Revista de Alcoologia, agora desig-
nada de Revista Portuguesa de Alcoologia, foi uma decisão difícil pois tínhamos quase 10 
anos de interrupção da sua edição. O primeiro número foi tirado a ferros pois na área dos 
CAD (Comportamentos Aditivos e Dependências) e particularmente na área da Alcoo-
logia perdeu-se o hábito de publicar. O hábito de publicar continua a ser uma tendên-
cia dos alcoologistas mais comprometidos com a Universidade e com a Investigação. 
Nós procuramos ativamente esse tipo de contributos, mas gostaríamos de contar com 
os Clínicos e com a Clínica. É uma área em que normalmente se apresentam dúvidas, 
se fazem perguntas e se aprende com os erros. Daí algumas dificuldades em escrever e 
revelar os problemas que se apresentam diariamente no tratamento dos nossos pacien-
tes. Mas é aqui que queremos colocar o centro de gravidade desta revista - na Clínica.
O recente Congresso da Sociedade Portuguesa de Alcoologia foi para nós uma grande 
surpresa dada a qualidade das apresentações e dos Simpósios e a procura que suscitou. 
Houve muitos trabalhos, a sua grande maioria, que não puderam ser aceites, dadas as 
limitações de tempo e de espaço. Mas há uma boa noticia - a Revista Portuguesa de 
Alcoologia está aberta à publicação desses trabalhos. 
Solicitamos aos interessados que leiam atentamente as normas de publicação já dispo-
níveis no site da Sociedade Portuguesa de Alcoologia e que adaptem os trabalhos de 
forma a poderem ser publicados. 
A resposta à pergunta inicial é afirmativa. Sim, cruzámos o Rubicão!

Editorial

Carlos Vascocelos
Editor
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Queremos mais anos como 2021
We want more years like 2021

João Marques
Médico Psiquiatra
Presidente da Sociedade Portuguesa de Alcoologia 
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Se à partida o título deste artigo pode parecer estranho e desagradável, permitam-me 
que o explique.
De facto, 2021 foi um ano difícil e de incomensuráveis repercussões negativas para a 
nossa sociedade. Esperávamos um ano bem diferente, contudo, este  2021, tornou-se 
apenas numa continuidade desgastante e penosa do ano anterior. E que difícil foi, em 
todos os aspetos. A vida ficou praticamente em suspenso e ao sabor de um sofrimento 
cego e de difícil moldagem.
Então o porquê do título? Na verdade, independentemente do exposto, a Alcoologia e em 
particular a Sociedade Portuguesa de Alcoologia, tiveram um dos seus melhores anos. 
Estranhamente, e talvez fruto do sofrimento pandémico centrado na temática da saúde, 
voltamos obrigatoriamente a ter de penar em nós, enquanto seres frágeis e com saúde 
limitada. Mas não só, passamos por uma nova vivência, privada de um conjunto de 
rotinas e mecanismos de vida, responsáveis por um bem-estar sistémico que intensi-
ficou a ideia penosa da nossa finitude. Foi neste contexto que o álcool voltou à ribalta. 
O isolamento, o sofrimento psicológico e a ausência de um conjunto de estratégias 
terapêuticas, potenciaram o álcool para o um primeiro plano. O consumo de álcool, e 
desta feita, a diferente exposição social ao mesmo, facilitou o voltar a pensar, falar e 
investigar a problemática. Destaco o aparecimento de novos grupos de trabalho e de 
investigação na área da alcoologia, a publicação de novos trabalhos que não apenas 
caracterizam a forma como bebemos em Portugal, mas como este impacta na saúde 
e principalmente resultados de novas abordagens terapêuticas. Paralelamente, este 
novo interesse nacional, facilitou a aproximação a grupos de trabalho internacionais, 
com destaque para os nossos colegas Espanhóis, com os quais foi possível estabelecer 
compromissos de colaboração e partilha em projetos futuros.
Não menos importante, mas de longe a situação mais entusiasmante, foi de facto o 
assistir a um novo interesse dos colegas mais novos, quer de Psiquiatria quer de Medi-
cina Geral e Familiar, nesta nossa área, com uma forte aproximação à Sociedade Portu-
guesa de Alcoologia.
Tudo isto permitiu a realização do IX Congresso e XXVIII Jornadas da SPA, tendo este 
sido o congresso nacional mais participado dos últimos tempos, esgotando a lotação 
semanas antes do evento, com 260 inscrições presenciais.
Este evento contou com a participação de uma lista de cerca de 35 palestrantes nacio-
nais e internacionais de qualidade excecional, reconhecidos indiscutivelmente como 
referências na área da Alcoologia e Adições. Foram propostos para apresentação em 
formato de comunicação livre cerca de 70 trabalhos, de qualidade inquestionável, 
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visando temáticas atuais e futuras, sublinhando o renovado interesse por esta área.
Contudo, nem tudo foram boas notícias em 2021. Este interesse técnico, contrasta com o 
desinvestimento, ou o investimento pouco cuidado, na área das dependências. Nomea-
damente na Alcoologia, assistimos, durante a pandemia ao encerramento de Unidades 
de Tratamento, essenciais aos melhores cuidados terapêuticos aos utentes. Ao que sabe-
mos, ainda ao dia de hoje, não temos todas estas estruturas em funcionamento pleno. 
Falta o necessário investimento técnico e científico que esta área necessita, correndo 
o risco de desperdiçarmos esta onda de motivação e interesse, a que temos assistido.
Por tudo isto e em conclusão, necessitamos de mais anos como 2021. O recomeço faz-se 
por aqui. Precisamos de mais massa critica e de uma renovação na área, uma vez que 
o interesse nunca deixou de existir. 

João Marques
Queremos mais anos como 2021
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Resumo

A impulsividade encontra-se subjacente à Perturbação por uso de Álcool (PUA), asso-
ciando-se a pior prognóstico. A impulsividade tem o potencial de contribuir para explicar 
a elevada ocorrência dos chamados traços negros da personalidade, de perturbações 
do controlo do impulso e de problemas relacionados com o álcool, na PUA. Os objetivos 
deste estudo exploratório foram pesquisar a prevalência e relações dessas variáveis numa 
amostra de 33 indivíduos com PUA, recrutada na Unidade de Alcoologia de Coimbra, 
utilizando questionários de autopreenchimento. O domínio motor da impulsividade 
foi o único que demonstrou correlação significativa com a gravidade dos consumos 
de bebidas alcoólicas, avaliados pelo AUDIT. Os sintomas de perturbações do controlo 
do impulso (nas dimensões do jogo, compras, sexo, alimentação e comportamentos 
automáticos sem objetivo) foram reportados com elevada frequência (81%) e correla-
cionaram-se de forma distinta com os domínios da impulsividade (atencional, motor 
e não planeamento). O grupo de participantes com níveis mais elevados de impulsiv-
idade reportou maior gravidade dos consumos, mais traços da tríade negra, pertur-
bação psicológica mais grave e mais problemas familiares e legais relacionados com 
o álcool. Os nossos resultados enfatizam o papel central da impulsividade na PUA e a 
dimensionalidade das suas correlações, abarcando diversos níveis da compreensão/
explicação (níveis da personalidade, PUA, comorbilidade, e interação com o contexto). 

Palavras-chave perturbação por uso de álcool, impulsividade, perturbações do controlo 
do impulso, tríade negra

Abstract

TImpulsivity underlies alcohol use disorder’s (AUD) core symptoms and predicts 
worse diagnosis. Impulsivity may contribute to explaining the occurrence of the dark 
personality traits, impulse control disorder’s symptoms e alcohol related problems, 
at higher rates, in AUD. We aimed to analyze the prevalence and correlations between 
those variables in a sample of 33 AUD patients, from Coimbra’s Alcohol Unit, using 
self-report questionnaires. Motor impulsivity significantly and strongly correlated 
with alcohol use severity, measured by the AUDIT. Impulse control disorder’s symp-
toms (gambling, buying, sex, eating and automatic behaviours) were reported at high 
rates (81%) and correlated distinctively with impulsivity domains (attentional, motor 
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and non-planning). The AUD group with higher levels of impulsivity reported higher 
alcohol use severity, more dark traits, severer psychological distress symptoms and 
more familial and legal alcohol-related problems. Our results reinforce that impul-
sivity is a central process in AUD with multidimensional links that encompass many 
levels (personality, AUD, comorbidity, and environmental interaction).

Keywords alcohol use disorder, impulsivity, impulse control disorders, dark triad

1.  Introdução 

A perturbação por uso de álcool (PUA) caracteriza-se por uma predisposição central 
para o consumo irrefletido de bebidas alcoólicas, com deficiente capacidade de delib-
erar acerca das suas consequências negativas, i. e., impulsividade (Moeller, 2001). Os 
níveis aumentados de impulsividade relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas 
relacionam-se com um conjunto de respostas comportamentais (ex.: o ato propria-
mente dito), cognitivas (ex.: pensamentos recorrentes focados na obtenção de bebidas 
alcoólicas) e físicos (ex.: tolerância) presentes na PUA. A fusão das entidades nosológi-
cas denominadas de Abuso e Dependência alcoólicas, na DSM-IV, em PUA, na DSM-5, 
está de acordo com a visão dimensional dos diagnósticos psiquiátricos. Globalmente, 
a investigação em psiquiatria tem-se orientado para a pesquisa de domínios cuja inte-
gração em modelos dimensionais contribui para a explicação das doenças psiquiátri-
cas, da sua heterogeneidade fenotípica e comorbilidade. A impulsividade é um 
domínio promissor, enquanto processo transdiagnóstico subjacente às perturbações 
aditivas e relacionadas (Robbins, 2012). A impulsividade pode ser conceptualizada 
como uma tendência disposicional estável ou como um estado transitório de duração 
variável. Naturalmente, as diferenças inter-individuais nas respostas impulsivas – 
cognitivas e/ou comportamentais –, i. e. a impulsividade enquanto estado –, são dire-
tamente influenciadas e moduladas pelo respetivo traço. Também os diferentes domínios 
da impulsividade, que incluem dimensões cognitivas/atencionais, de planeamento e 
motoras, conjugam-se de forma distinta contribuindo para a explicação e compreensão 
do comportamento humano normal e patológico.

Na PUA, a impulsividade prediz a gravidade dos consumos e a probabilidade de recaída 
(Dom, 2006; Loree, 2014). Numa perspetiva transnosográfica, a impulsividade pode 
ainda contribuir para a compreensão da co-ocorrência de outras dimensões psicopa-
tológicas na PUA, algumas das quais pouco estudadas. De entre essas dimensões, no 
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presente estudo, focámo-nos na personalidade (traços negros da personalidade), na 
comorbilidade (com as perturbações do controlo do impulso, ansiedade, depressão e 
stresse) e nos problemas relacionados com o álcool (familiares, laborais, de saúde e 
legais). A escolha destas variáveis enquadra-se numa dimensional da psiquiatria e 
considera a interação entre fatores de ordem biológica, psicológica e social para o 
desenvolvimento, agravamento e curso da perturbação psicológica.
A Tríade Negra congrega três dimensões subclínicas da personalidade ou traços negros 

– Narcisismo, psicopatia e Maquiavelismo – caracterizados por serem antissociais ou 
socialmente indesejados, i.e., benéficos para o próprio e prejudiciais para os outros 
(Paulhus, 2002; Rauthmann, 2012). Comportamentos interpessoais tóxicos que podem 
abranger diversos âmbitos (ex.: familiar, profissional, legal) são típicos da Tríade Negra. 
O Narcisismo associa-se a uma excessiva “preocupação cognitivo-afetiva pelo próprio”; 
na psicopatia há uma tendência para comportamentos antissociais e falta de empatia 
e o maquiavelismo caracteriza-se por uma propensão para a manipulação e planea-
mento estratégico de longo prazo. Diversas manifestações de hostilidade, agressivi-
dade e impulsividade estão patentes nos padrões comportamentais de indivíduos com 
características da Tríade Negra. A relação entre as adições, a impulsividade e o neurot-
icismo encontra-se bem estabelecida (Pereiro, 2013). Por outro lado, a relação entre 
problemas aditivos a e traços antissociais da personalidade tem sido menos consist-
ente, e os estudos focam-se principalmente no consumo de drogas e em algumas 
adições comportamentais (Zilberman, 2018). 
Para além da comorbilidade com outras perturbações por uso de substâncias, a comor-
bilidade psiquiátrica (e médica), no geral, associa-se a pior prognóstico da PUA. A 
comorbilidade com depressão, ansiedade e problemas médicos tem sido a mais inves-
tigada. Menos atenção tem sido prestada à coocorrência de perturbações do controlo 
do impulso (PCI), nomeadamente jogo patológico, perturbações do comportamento 
alimentar e outras “adições” comportamentais. A vergonha gerada por esses compor-
tamentos disfuncionais pode associar-se a auto-ocultação de sintomas. A tendência 
para a atribuir uma única causa – PUA – a sintomas de origem distinta, i.e., ofusca-
mento diagnóstico, ainda mais contribui para o subdiagnóstico e subtratamento da 
comorbilidade.
As PCI constituem uma constelação de síndromas aparentadas, em que ocorre um défice 
na capacidade em resistir a um impulso para concretizar comportamentos repetitivos 
desenquadrados e não adaptativos (O’sullivan, 2009). Essas características e a sua 
interferência negativa na vida quotidiana assemelham-se ao quadro clínico encontrado 
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nas perturbações por uso de substâncias. Também os padrões de comorbilidade, história 
familiar e patofisiologia revelam alguma sobreposição entre as PCI e as perturbações 
por uso de substâncias (Fontenelle, 2011). No entanto, é necessária mais investigação 
para esclarecer o grau de semelhança e relação taxonómica entre as adições por substân-
cia e comportamentais. As PCI englobam o jogo patológico, comportamentos sexuais, 
alimentares e de compras do espetro impulsivo-compulsivo e outros comportamentos 
automáticos (ex.: alinhar objetos ou ver vídeos num padrão repetitivo e sem objetivo). 
A similaridade fenomenológica e biológica entre o grupo das PCI e PUA sugere que 
existe utilidade em aprofundar o conhecimento acerca das suas relações. Estudos 
epidemiológicos de grande escala apontam para uma associação significativa entre o 
jogo patológico e a PUA. O presente estudo pretende contribuir para responder à mesma 
questão e alargá-la outras PCI, menos investigadas.
Os nossos objetivos foram analisar, numa amostra de indivíduos com PUA: a) os níveis 
de impulsividade e a frequência de sintomas de PCI (jogo patológico, hipersexualidade, 
compras compulsivas, ingestão alimentar compulsiva e outros comportamentos 
automáticos); b) as correlações entre a gravidade do consumo de bebidas alcoólicas, a 
impulsividade e os seus domínios, os sintomas de PCI e de perturbação psicológica 
(depressão, ansiedade e stresse) e c) as diferenças nas variáveis da história clínica (ex.: 
problemas relacionados com o álcool), gravidade do consumo de bebidas alcoólicas, 
sintomas de PCI e de perturbação psicológica entre grupos de PUA com elevados vs. 
baixos níveis de impulsividade.

2.  Métodos 

2.1 Considerações éticas
O estudo obteve parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde da Admin-
istração Regional de Saúde do Centro (Ref. 63/2018). Apenas os participantes que 
preencheram o Consentimento Informado participaram no estudo. 

2.2 Desenho do estudo
Este estudo é observacional, correlacional, transversal e de natureza exploratória.

2.3 Procedimento e participantes
Foram recrutados 33 participantes com PUA, aos quais foi solicitado o preenchi-
mento de um protocolo a partir da segunda semana de internamento na Unidade 
de Alcoologia de Coimbra (UAC) Maria Lucília Mercês de Mello. O internamento 
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integra-se num programa de desintoxicação e desabituação alcoólica, implemen-
tado pela UAC, perfazendo um total de três semanas. Durante esse período de 
tempo, é realizado ajuste da terapia psicofarmacológica a par de um conjunto de 
intervenções psicoterapêuticas e sociais, nomeadamente programas psicoeduca-
tivos e treino de competências sociais. Esta intervenção é levada a cabo por uma 
equipa especializada multidisciplinar que engloba médicos psiquiatras, médicos 
de medicina geral e familiar, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e 
assistentes operacionais. O diagnóstico de PUA dos participantes neste estudo foi 
realizado pela equipa da UAC.

2.4 Instrumentos
O protocolo incluiu questões sociodemográficas e clínicas relacionadas com a 
PUA, e um conjunto de questionários de autopreenchimento, validados para a 
população portuguesa. 

1.  Teste de identificação de perturbações relacionadas com o consumo de álcool 
(AUDIT; SICAD, 2002): avalia a frequência, quantidade, perceção de descontrolo 
e impacto do consumo de bebidas alcoólicas, com enfoque nos últimos 12 meses, 
através de 10 itens. Cada item é cotado numa escala Likert de 5 pontos (0 a 4 
pontos). Esta escala é utilizada na prática clínica para estratificar o risco dos 
consumos, prever o problema em causa e definir as intervenções. Se o somatório 
dos itens se situar entre 0 e 7, o risco é considerado baixo; entre 8-15, o risco é 
considerado de baixo/moderado nível; entre 16-19, o risco é considerado moder-
ado; e entre 20 e 40 pontos, o risco é considerado alto. 

2.  Escala de Impulsividade de Barrat – versão 11 (BIS-11; Patton, 1995; Pechorro, 
2015): avalia impulsividade em três dimensões – atencional, motora e não-plan-
eamento. É constituída por um total de 30 itens, a responder numa escala Likert 
de 4 pontos (1 a 4 pontos). Quanto maior a pontuação maior o grau de impulsiv-
idade. A sua validação portuguesa revelou boas propriedades psicométricas.

3.  Questionário para avaliação de Perturbações Impulsivas-Compulsivas na doença 
de Parkinson – versão curta (QUIP-CS; Weintraub, 2009; Krieger, 2017): avalia 
sintomas de PCI. Inclui comportamentos nas dimensões jogos de azar, sexo, 
compras, alimentação, outros comportamentos automáticos e uso de medica-
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mentos. Em cada dimensão, os participantes respondem com “sim” ou “não”, a 
duas ou três questões sobre a presença dos comportamentos. Por exemplo: “Acha 
ou outras pessoas acham que tem ou teve algum problema com participação 
excessiva em jogos de azar (…)” e “Tem ou teve alguma dificuldade em controlar 
o seu comportamento em relação a jogos de azar (…)”. Este questionário foi desen-
hado para ser aplicado em pessoas com doença de Parkinson, mas os construtos 
avaliados ocorrem noutras perturbações do espetro impulsivo/compulsivo, 
nomeadamente na PUA. As questões sobre utilização de medicação dopaminér-
gica foram eliminadas, pois não são diretamente aplicáveis na PUA.

4.  Tríade Negra-12 (TN-12; Jonason, 2010; Macedo, 2017): Avalia os traços negros 
da personalidade em três fatores – narcisismo, psicopatia e Maquiavelismo – 
através de 12 itens, respondidos numa escala de Likert de 5 pontos, desde “Discordo 
muito” até “Concordo muito”. Quanto maior a pontuação, mais elevados os níveis 
características associadas aos traços negros. A versão portuguesa demonstrou 
boas propriedades psicométricas.

5.  Escala de Ansiedade, Depressão e Stresse – 21 (EADS-21; Lovibond, 1995; Pais-
Ribeiro, 2004): É constituída por 21 itens, sete para cada subescala, que remetem 
para sintomas emocionais negativos. Cada item é avaliado através de uma escala 
Likert de 4 pontos (0 a 3 pontos), consoante a frequência com que determinado 
sintoma foi experienciado na semana anterior. Quanto maior a pontuação, mais 
negativo o estado afetivo. A sua validação portuguesa revelou boas propriedades 
psicométricas.

2.5  Análise estatística 
Foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 26. O nível de significância estabe-
lecido foi α = .05. Tendo em conta o tamanho da amostra, foram utilizados testes 
não-paramétricos, designadamente o coeficiente de correlação de Spearman e 
teste U de Mann-Whitney para amostras independentes. A magnitude dos coefi-
cientes de correlação foi classificada com base no critério de Cohen (Cohen, 1988). 
Considera-se que até .20 a magnitude da correlação é baixa; aproximadamente 
.30 é moderada; e superior ou igual a .50 é elevada. 

3.  Resultados
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3.1  Descrição das variáveis sociodemográficas 
A média de idades dos participantes foi 45.58 ± 1.75 anos, coincidente com a medi-
ana. Verificou-se predomínio do sexo masculino (n = 25; 78.1%). A maioria (n = 
14; 42.4%) dos participantes era casado ou encontrava-se em união de facto, 10 
(30.3%) eram solteiros, 7 (21.2%) estavam divorciados e os restantes encontra-
vam-se noutra situação não especificada. Apenas dois residiam sozinhos. No que 
respeita a formação académica, 26.7% (n= 8) dos participantes tinham terminado 
o 3º ciclo, 26.7% (n = 8) tinham terminado o ensino secundário, 13.3% (n = 49) 
concluíram uma licenciatura, sendo que os restantes tinham concluído o nono ano 
ou um grau inferior. A maioria (n = 23; 69.6%) estava empregado, 8 (24.2%) esta-
vam desempregados e 1 estava reformado. 

3.2 Descrição das variáveis relacionadas com o uso de álcool
A maioria (n = 22; 66.7%) dos participantes reportaram ter antecedentes familiares 
de patologia do foro alcoólico (nomeadamente pais, avós, irmãos e tios).
A idade de início do consumo de bebidas alcoólicas foi, em média 17,84 +/- 7.08 
anos, com um mínimo de 12 e um máximo de 50 anos. A maioria (n = 23; 69.7%) 
começou a consumir bebidas alcoólicas antes da idade adulta (< 18 anos). Apenas 
uma minoria aponta, como motivo para o início dos consumos problemas relacio-
nados com aumento do afeto negativo (ex.: “depressão”, “frustração”, “esquecer 
os problemas”; n = 3), sendo que a maioria dos restantes (n = 19) identifica o con-
texto social como fator despoletante. Reportando-se retrospetivamente à altura do 
início dos consumos, a maioria (n = 24; 72.7%) considerava que o impacto desse 
comportamento na sua saúde era baixo. Em contraste, quando questionados rela-
tivamente ao corte temporal em que foi realizado este estudo, a maioria considerou 
(n= 27; 81.8%) o consumo de álcool como prejudicial para a saúde. Quantitativa-
mente e tendo como referência esses dois momentos (avaliados transversal e ret-
rospectivamente), a perceção do impacto negativo do consumo de álcool aumentou 
em todos os participantes, exceto em um.
Relativamente ao padrão de consumos, a maioria (n = 23; 69.7%) relatou que con-
sumia bebidas alcoólicas sozinho e acompanhado; e durante a semana e ao fim de 
semana (n = 29; 87.9%); e diariamente (n = 25; 75.8%). Quinze participantes re-
portaram episódios de consumo de bebidas alcoólicas tipo binge, i.e., consumo de 
uma grande quantidade de bebidas em pouco tempo (ex.: consumo de cinco ou mais 
copos de vinho de 15 cL ou mais de quatro cervejas de 33 cL em 2 horas ou menos).

Ana Araújo, Ana Telma Pereira, Catarina Cesário-Reis, Laura Nascimento, Carla Pina, 
Joana D’avó,  Alexandra Almeida, Ana Teresa Olaio, Ana Feijão,  António Macedo
Impulsividade, tríade negra e álcool: estudo transversal numa amostra de doentes 
internados na Unidade de Alcoologia de Coimbra



2 5

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 2, N.º 2

Todos, exceto cinco participantes, já tinham realizado tratamentos de desintox-
icação e desabituação, todos eles apresentando recaídas, com uma mediana de 
duas recaídas e um máximo de cinco recaídas (n= 2). Relativamente à duração 
máxima de um período de consumos contínuos, a mediana foi de 10 anos, com 
um mínimo de 1 e o máximo de 45 anos. 
Uma minoria significativa admitiu que o consumo de bebidas alcoólicas estava 
associado a problemas familiares (n = 19; 57.6%), problemas de saúde (n = 14; 
42.4%), problemas laborais (n = 9; 27.3%) e problemas legais (n = 6; 18.2).

3.3  Descrição das variáveis psicológicas – gravidade dos consumos, impulsividade, tríade 
negra e perturbação psicológica
As médias das pontuações nos questionários aplicados apresentam-se na Tabe-
la 1. O valor médio das pontuações no AUDIT (Média = 25.08) sinaliza risco alto 
para a gravidade dos consumos alcoólicos, com provável dependência e a neces-
sidade de encaminhamento especializado, como se verificava, à data do estudo, 
para todos os participantes.
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Tabela 1. 
Análise descritiva da gravidade dos consumos de bebidas alcoólicas (AUDIT), impul-
sividade (BIS-11), tríade negra da personalidade (TN-12) e perturbação psicológica 
(EDAS-21) nos participantes com PUA

Média (DP) Mediana (AIQ)

AUDIT 25.08 (8.69) 25.50 (12.25)

BIS-11 Total 64.00 (1.93) 62.00 (12.00)

BIS-11 Atencional 16.78 (0.82) 16.00 (5.00)

BIS-11 Motor 20.78 (0.92) 20.00 (6.00)

BIS-11 Não Planeamento 26.44 (0.57) 26.00 (4.00)

TN-12 Total 32.31 (7.47) 32.00 (11.50)

TN-12 Narcisismo 12.96 (4.53) 12.50 (9.00)

TN-12 Psicopatia 9.96 (2.75) 10.00 (4.25)

TN-12 Maquiavelismo 9.38 (4.63) 8.00 (8.25)

EADS-21 Total 23.20 (2.81) 23.50 (23.50)

EADS-21 Stresse 8.50 (0.99) 8.50 (9.50)

EADS-21 Ansiedade 6.33 (0.82) 6.00 (7.25)

EADS-21 Depressão 8.36 (1.13) 8.00 (10.25)

DP – Desvio padrão; AIQ – Amplitude inter-quartil; AUDIT – Teste de identificação de perturbações relacionadas com 
o consumo de álcool; BIS-11 – Escala de Impulsividade de Barrat – versão 11; TN-12 – Tríade Negra-12; EDAS-21 – Es-
cala de Depressão, Ansiedade e Stresse – 21.

3.4 Prevalência reportada de sintomas de perturbações do controlo do impulso 
A análise das respostas no QUIP-CS mostrou que 81% dos participantes repor-
taram sintomas de pelo menos uma PCI. Especificamente, 40.6% relataram 
ter comportamentos excessivos de compras, 38.7% relataram comportamen-
tos problemáticos de índole sexual, 25% relataram problemas na ingestão al-
imentar, 12.9% relataram sintomas relacionados com jogo patológico e 62.7% 
relataram outros comportamentos automáticos/sem objetivo (ex.: arrumar, or-
ganizar objetos, andar ou conduzir sem objetivo).

3.5  Correlações entre gravidade dos consumos de bebidas alcoólicas, impulsividade, tríade 
negra da personalidade, perturbação psicológica e sintomas de perturbações do controlo 
do impulso
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Tabela 2. 
Correlações entre gravidade dos consumos de bebidas alcoólicas (AUDIT), impul-
sividade (BIS-11), tríade negra da personalidade (TN-12), perturbação psicológica 
(EADS-21) e sintomas de perturbações do controlo do impulso (QUIP-CS) nos doentes 
com PUA

1. AUDIT 1

2. BIS-11-T .449* 2

3. BIS-11-AT NS .793** 3

4. BIS-11-M .626**.865**.563** 4

5. BIS-11-NP NS .858**.435**.591** 5

6 TN-12-T NS .555**.425* .432* NS 6

7.TN-12-N NS NS NS NS NS .588** 7

8.TN-12-P NS NS .427* NS NS .562** NS 8

9.TN-12-M .543**.488* NS .454* NS .684** NS NS 9

10. EADS-21-T NS .660**.565**.552** NS .427** NS .426* .477** 10

11. EADS-21-A NS .658**.540**.598** NS .356* NS .420* .455* .951** 11

12. EADS-21-D NS .612** .442* .468* .423* NS NS .417* NS .926** .875** 12

13. EADS-21-S NS .685**.672** .553** NS .409* NS .417* .458* .948**.869**.797** 13

14. QUIP-CS-J NS NS .457* NS NS NS NS NS NS NS NS NS .438* 14

15. QUIP-CS-S NS NS NS NS NS NS .465** NS NS NS NS NS .399* NS 15

16. QUIP-CS-C NS NS .371* .432* NS .481** NS NS .465**.541** .505**.348 .591** .453* .456** 16

17. QUIP-CS-A NS NS NS NS .365* NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 17

18. QUIP-CS-Ot NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS .509** NS 18

* p < .05; ** p < .01; 1. AUDIT – Teste de identificação de perturbações relacionadas com o consumo de álcool; 2. BIS-
11-T – Total da Escala de Impulsividade de Barrat – versão 11; 3. BIS-11-AT – Impulsividade Atencional da BIS-11; 4. 
BIS-11-M – Impulsividade Motora da BIS-11; 5. BIS-11-NP – Impulsividade de Não-Planeamento da BIS-11; 6. TN-
12-T – Total da Tríade Negra-12; 7. TN-12-N – Narcisismo da TN-12; 8. TN-12-P – Psicopatia da TN-12; 9. TN-12-P 

– Maquiavelismo da TN-12; 10. EDAS-21-T – Total da Escala de Depressão, Ansiedade e Stresse – 21; 11. EDAS-21-A – 
Ansiedade da EDAS-21; 12. EDAS-21-D – Depressão da EDAS-21; 13. EDAS-21-S – Stresse da EDAS-21; 14. QUIP-CS-J 

– Jogo do Questionário para avaliação de Perturbações Impulsivas-Compulsivas na doença de Parkinson – versão 
curta; 15. QUIP-CS-S – Sexo do QUIP-CS; 16. QUIP-CS-C – Compras do QUIP-CS; 17. QUIP-CS-A – Alimentação do 
QUIP-CS; 18. QUIP-CS-Ot – Outros comportamentos automáticos do QUIP-CS.

A quantidade e frequência do consumo de bebidas alcoólicas, avaliadas pelo AUDIT, 
relacionou-se de forma positiva e forte com a impulsividade total e o seu domínio 
motor e com o Maquiavelismo da Tríade Negra (Tabela 2). A relação entre as pontu-
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ações globais da impulsividade e da Tríade Negra da personalidade também foi pos-
itiva e de elevada magnitude. Emergiram, ainda, relações positivas e significativas 
entre os sintomas de PCI e domínios específicos da impulsividade, designadamente 
entre: jogo e impulsividade atencional, compras e impulsividade atencional e motora, 
e alimentação e impulsividade de não-planeamento. Os sintomas de PCI do foro sex-
ual relacionaram-se com o Narcisismo; e os sintomas de compras relacionaram-se 
com a pontuação total da Tríade Negra e com o Maquiavelismo. As dimensões da 
perturbação psicológica (ansiedade, depressão e stresse) relacionaram-se, de forma 
distinta, com todos os domínios da impulsividade e da Tríade Negra, à exceção do 
Narcisismo; e com os domínios de jogo, sexo e compras da PCI. Não foi encontrada 
correlação entre a gravidade de consumo de bebidas alcoólicas e os sintomas de per-
turbação psicológica.

3.6  Comparação de grupos de PUA com níveis baixos vs. elevados de impulsividade
De entre os indivíduos com PUA, o grupo com níveis de impulsividade global 
superiores à mediana (Mediana > 62), reportou mais traços de personalidade 
da Tríade Negra, maior gravidade dos consumos, níveis mais elevados de de-
pressão, ansiedade e stresse, e mais problemas legais e familiares relacionados 
com o álcool.
Não se verificaram diferenças entre grupos na idade, idade de início e duração 
dos consumos, número das tentativas de abstinência, padrão de binge no con-
sumo de álcool ou na existência de antecedentes familiares.
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Média (DP) / Mediana (AIq) 
ou Contagem  
(Contagem Esperada)
BIS-11 </= 16
n = 15

Média (DP) / Mediana (AIq) 
ou Contagem  
(Contagem Esperada)
BIS-11 > 16
n = 12

Teste U de  
Mann-Whitney U/ 
Qui-quadrado

BIS-11 Total 58.20 (5.73) / 58.00 (8.25) 72.70 (9.52) / 69.00 (9.75) Z= -4.010; p< .000

BIS-11 Atencional 13.90 (4.50) / 15.00 (4.50) 20.00 (4.37) / 20.00 (5.50) Z= -3.417; p< .000

BIS-11 Motor 18.50 (2.98) / 18.00 (3.25) 24.50 (5.13) / 24.00 (5.75) Z= -3.180; p= .005

BIS-11 Não Planeamento 25.60 (2.46) / 26.00 (4.25) 28.20 (2.53) / 28.50 (3.00) Z= -2.885; p= .003

AUDIT 22.20 (11.75) / 20.00 (11.75) 29.60 (6.69) / 28.50 (10.50) Z= -2.052; p= .042

TN-12 26.70 (3.68) / 26.00 (8.00) 35.70 (6.36) / 34.50 (7.25) Z= -2.347; p= .019

EADS-21 Total 13.70 (12.51) / 7.50 (22.50) 32.50 (14.90) / 27.00 (25.50) Z= -2.240; p= .023

EADS-21 Stresse 4.90 (4.68) / 3.00 (9.25) 11.50 (4.93) / 9.50 (7.25) Z= -2.401; p= .016

EADS-21 Ansiedade 3.50 (3.75) / 2.00 (6.50) 9.00 (4.24) / 8.50 (7.25) Z= -2.304; p= .021

EADS-21 Depressão 5.30 (4.55) / 3.00 (7.50) 12.00 (6.85) / 11.00 (11.75) Z= -2.401; p= .016

Problemas legais 0 (2.8) 5 (2.2) X2= 7.670; p= .006 

Problemas familiares 3 (7.2) 10 (5.8) X2= 10.711; p= .001

* p < .05; ** p < .01; DP – Desvio padrão; AIQ – Amplitude inter-quartil; BIS-11 – Escala de Impulsividade de Barrat 
– versão 11; AUDIT – Teste de identificação de perturbações relacionadas com o consumo de álcool; TN-12 – Tríade 

Negra-12; EDAS-21 – Escala de Depressão, Ansiedade e Stresse – 21. Apenas as variáveis cuja diferença entre grupos 
foi significativa estão representadas.

4.  Discussão

No presente estudo transversal e exploratório, realizado numa amostra de con-
veniência recrutada na UAC, explorámos as relações entre a gravidade do consumo de 
bebidas alcoólicas, a impulsividade, os sintomas de PCI e os traços negros da person-
alidade. Também pretendemos identificar as características específicas dos indivídu-
os com PUA que relatam níveis mais elevados de impulsividade. A compreensão das 
interações da impulsividade, enquanto processo subjacente a comportamentos irre-
fletidos e deletérios na PUA, traduz-se em utilidade clínica ao nível da identificação 
de alvos terapêuticos. A estratificação e caracterização de grupos consoante os níveis 
de impulsividade têm o potencial de informar abordagens diagnósticas e terapêuticas 
personalizadas.
A média da pontuação global da gravidade, frequência e interferência do consumo de 
bebidas alcoólicas, avaliada pelo AUDIT, revelou um elevado risco associado a esse 
comportamento na nossa amostra, sinalizando necessidade de intervenção. Este val-
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or está de acordo com o esperado, na medida em que os participantes incluídos neste 
estudo foram recrutados durante o internamento para desintoxicação e desabituação, 
na UAC. A seleção dos doentes encaminhados para o programa de intervenção es-
truturada de três semanas que decorre na UAC é realizada por uma equipa multidis-
ciplinar e considera parâmetros rigorosos, nomeadamente o diagnóstico de PUA, a 
sua gravidade e o nível de motivação para a mudança. Os níveis de impulsividade e 
das suas dimensões – atencional, motora e não planeamento – foram inferiores ao 
esperado quando comparados com outras amostras de doentes com PUA (Jakubczyk, 
2018). Os níveis de impulsividade relatados pelos participantes do nosso estudo lo-
calizam-se no limite superior da normalidade, quando considerados os pontos-de-
corte, propostos por Stanford (2009). Diferenças interculturais, nos padrões com-
portamentais e relacionais considerados aceitáveis, podem ter condicionado que os 
indivíduos portugueses da nossa amostra com PUA percecionassem a sua maneira 
de ser e de agir como menos impulsiva. Este resultado pode ainda ser compreendido 
à luz da influência do setting. Neste caso, os participantes encontravam-se a cumprir 
um programa de tratamento para patologia alcoólica, com enfoque no desenvolvi-
mento e manutenção de rotinas estruturadas. Os settings estruturados diminuem as 
manifestações da impulsividade, nomeadamente aquelas associadas ao ato de beber. 
Para além de poder explicar os nossos resultados, na prática, o regresso aos padrões 
habituais de consumo após a alta, com o regresso ao setting usual, é um dos principais 
desafios enfrentados pelos doentes e equipa clínica.
A análise correlacional aponta para uma relação significativa entre a impulsividade 
global e, particularmente, a tendência para agir imponderadamente (impulsividade 
motora) com a gravidade dos consumos de bebidas alcoólicas. Portanto, a gravidade 
dos consumos relacionou-se mais diretamente com os aspetos externalizantes da 
impulsividade, i.e., passar ao ato de beber sem pensar nas suas consequências. Por 
outro lado, a dificuldade em desfocar o pensamento de informação desnecessária 
(impulsividade atencional) e a dificuldade em planear (impulsividade de não planea-
mento) parecem ser subdomínios da impulsividade menos relacionados, pelo menos 
diretamente, com a gravidade da PUA. Estes achados estão de acordo com os estu-
dos neuropsicológicos que implicam as dimensões comportamentais da impulsivi-
dade nos padrões disfuncionais de busca de substâncias (Rubio, 2008; Rieser, 2019). 
As medidas de autorrelato têm demonstrado resultados menos consistentes no que 
respeita o papel dos domínios individuais da impulsividade na patogenia da PUA. Na 
DSM-5, a definição de PUA apoia-se, maioritariamente em critérios comportamen-
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tais. A dificuldade em focar o pensamento e em planear a própria vida poderão surgir 
associados aos estados de craving, nos quais os estilos cognitivo-comportamentais 
disfuncionais começam a assemelhar-se àqueles observados nas doenças da com-
pulsividade. Assim, hipoteticamente, as manifestações da impulsividade atencional 
e de não planeamento – o pensamento repetitivo e infrutífero focado na bebida, ger-
ador de distresse intenso e as dificuldades em planear aspetos comuns do dia-a-dia 

– estariam, mais especificamente associadas aos estados de craving. Apesar de serem 
significativas na PUA, o presente estudo não foi desenhado para estudar as dimensões 
cognitivas e do tipo compulsivo na PUA.
De entre os participantes, 81% relatou sintomas de PCI. A elevada coocorrência de 
sintomas de descontrolo do impulso – nas dimensões do jogo, compras, alimentação, 
sexo e comportamentos automáticos sem objetivo –, na PUA, é um dado inovador do 
nosso estudo e sinaliza a necessidade da sua pesquisa sistemática. Adicionalmente, 
alerta para a necessidade de focar aspetos específicos do curso da PUA em intervenções 
psicoeducativas implementadas durante os programas de desabituação. Podemos 
dar o exemplo de um indivíduo que opta por começar a jogar na raspadinha, sempre 
que vai ao café, como estratégia para diminuir a quantidade do consumo de bebidas 
alcoólicas. Motivado pela vulnerabilidade neurobiológica subjacente e pela ideia er-
rónea de que esse comportamento é benéfico e, o ato de jogar é, ainda, reforçado pela 
recompensa imediata. Desta forma, este comportamento “substituto” tem o poten-
cial de se tornar repetitivo e invariável, agravando a perturbação psicológica global. 
Ao longo desse processo, a coocorrência de sintomas de PUA e PCIs é capaz de agravar 
a sensação de falta de controlo, aumentar a interferência dos comportamentos dis-
funcionais e gerar dificuldades na intervenção terapêutica. Portanto, a intervenção 
precoce focada na desmistificação de modelos leigos de saúde sobre o alcoolismo e as 
suas comorbilidades terá utilidade na PUA, quando considerada a elevada prevalên-
cia de PCI. Em fases mais avançadas do processo patológico, estes comportamentos 
podem gerar vergonha e ser deliberadamente escondidos das famílias e profissionais, 
causando dificuldades adicionais no processo terapêutico. 
Dos 81% dos participantes que reportaram sintomas de PCI, a maioria (62.7%) apre-
sentava comportamentos automáticos sem objetivo (ex.: usar o computador, organi-
zar objetos, andar ou conduzir sem objetivo). Outros sintomas de PCI foram identifi-
cados nas dimensões de: compras (40.6%), sexo (38.7%), alimentação (25.8%) e jogo 
patológico (12.9%). Apesar da elevada prevalência dos tipos de PCI em indivíduos com 
PUA, não houve relação com a gravidade dos consumos alcoólicos. De acordo, pos-
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sivelmente, essas dimensões de desregulação dos impulsos decorrem de fenómenos 
nucleares distintos daqueles que determinam a patologia do foro alcoólico. No que 
respeita a impulsividade, o domínio motor, o único que apresentou correlação sig-
nificativa com a gravidade do consumo de bebidas alcoólicas, relacionou-se também 
com comportamentos comórbidos de compras excessivas. A perceção de atividade 
cognitiva intrusiva difícil de controlar (impulsividade atencional) relacionou-se com 
mais sintomas de jogo e compras. A perceção de ter dificuldades em planear e orga-
nizar relacionou-se com descontrolo na ingestão alimentar. A inclusão e classificação 
das PCIs nos manuais de diagnóstico – DSM-5 e ICD-11 – é um tópico controver-
so, em parte devido à investigação nesta área estar apenas no início (Grant, 2016). A 
DSM-5 considera que as similaridades fenomenológicas e neurobiológicas entre as 
adições por substância e as adições comportamentais são suficientes para incluir o 
jogo patológico no capítulo das Perturbações Relacionadas Com Substâncias e Per-
turbações Aditivas. Outras PCIs, nomeadamente as compras compulsivas e o com-
portamento sexual compulsivo não foram incluídos na DSM-5. Na ICD-11, essas três 
perturbações são incluídas num capítulo próprio das ICDs. Os resultados deste estudo 
indicam que, apesar de serem frequentes na PUA, os sintomas de PCI parecem variar 
de forma independente da gravidade dos consumos e relacionar-se de forma distinta 
com os processos de impulsividade subjacentes.
A análise de grupos revelou que os consumidores mais impulsivos reportam maior 
gravidade da psicopatologia diretamente relacionada com o alcoolismo, e também 
mais depressão, ansiedade e stresse. O grupo de indivíduos com PUA mais impulsivo 
reportou agir, em maior grau, segundo estilos disposicionais motivados pelo egocen-
trismo, falta de escrupulosidade e manipulação (tríade negra) e ter mais problemas 
familiares e legais relacionados com o álcool. Os traços negros – narcisismo, psico-
patia e Maquiavelismo – englobam disposições orientadas para o benefício próprio 
através da exploração do outro, sendo caracterizados como “tóxicos”. Os nossos 
resultados mostram que quando os traços negros ocorrem com maior intensidade 
em pessoas com dificuldades em inibir comportamentos prejudiciais para o próprio 
(consumo de bebidas alcoólicas), existe uma maior probabilidade de esses compor-
tamentos também gerarem consequências negativas para outros, nomeadamente 
problemas a familiares e/ou legais.
Como principal limitação deste estudo, identificamos a insuficiência dos questionári-
os de autorresposta na realização de diagnósticos clínicos. Especificamente, o ques-
tionário QUIP-CS foi desenhado para capturar sintomas de PCI consoante a avaliação 
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do próprio acerca do seu comportamento e da maneira como os outros o percecio-
nam, sem que seja considerado um instrumento diagnóstico. Como tal, dos nossos 
resultados pode inferir-se que os comportamentos – do normativo até ao patológico 

– relacionados com a desregulação dos impulsos ocorrem na PUA, com elevada fre-
quência. O efeito da medicação realizada pelos participantes à data do estudo não foi 
considerado nas análises, podendo condicionar vieses, nomeadamente na avaliação 
da gravidade da psicopatologia. Por fim, a natureza exploratória deste estudo e a não 
aplicação de correção para comparações múltiplas implica que os nossos resultados 
sejam interpretados como preliminares e devam ser replicados com amostras maiores.
Em conclusão, os indivíduos com PUA mais impulsivos reportaram ter níveis mais 
elevados de traços negros da personalidade, quadros de consumos alcoólicos global-
mente mais graves e mais problemas familiares e legais relacionados com o álcool. 
Portanto, a impulsividade liga-se a consequências psicopatológicas (gravidade dos 
consumos, comorbilidade com traços negros e PCI) e psicossociais (problemas famil-
iares e legais relacionados com o álcool) importantes na PUA e determinantes para o 
seu prognóstico e intervenção precoce. Domínios distintos da impulsividade também 
se associam à comorbilidade com dimensões de PCI (compras, sexo, ingestão alimen-
tar, jogo e outros comportamentos automáticos sem objetivo), relatadas com uma 
frequência de 80%, pelos doentes com PUA da nossa amostra. A clarificação dos pro-
cessos associados à impulsividade poderá oferecer um roteiro para a compreensão da 
PUA e problemas relacionados com o álcool, útil na prevenção, intervenção psicofar-
macológica e psicoterapêutica e na redução do estigma. Este conhecimento não sig-
nifica que devam ser desresponsabilizados, mas implica o reconhecimento de que as 
pessoas com PUA têm mais dificuldade em inibir comportamentos deletérios e optar 
por comportamentos adaptativos.
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Resumo

Introdução: Apesar de sabermos melhor do que nunca os efeitos nocivos do álcool, o 
consumo alcoólico mantém-se uma importante causa de morbimortalidade no mundo 
e em Portugal. Nos últimos anos o consumo de álcool tem verificado um aumento rela-
tivo entre o sexo feminino, sendo particularmente problemático em certas etapas do 
ciclo de vida, como é o caso da adolescência.
Objetivos: Conhecer as especificidades da perturbação de uso de álcool na fase da adoles-
cência, no sexo feminino.
Métodos: Revisão da literatura da PubMed, utilizando os termos MESH “alcohol use 
disorder”, “women”, “female”, “trans woman”, “adult”, “adolescent”, “elder” e 

“older”. Os filtros Free full text, publicação nos últimos 5 anos, idioma inglês ou portu-
guês e tipologia de artigo “Meta-Analysis”, “Systematic Review” ou “Review” foram 
aplicados. De um total de 162 artigos 10 foram selecionados de acordo com a sua relevân-
cia e abordagem do alcoolismo feminino em adolescentes, e 4 outros artigos de relevo 
foram acrescentados a partir da verificação manual das referências.
Discussão: Epidemiologicamente, as curvas de consumo entre géneros estão a apro-
ximar-se, sendo menor a descida na mulher. Nalguns contextos e países, a mulher já 
ultrapassou o consumo alcoólico masculino, nomeadamente entre adolescentes e jovens. 
Às particularidades neurobiológicas que podem condicionar consumo em adolescen-
tes somam-se efeitos particularmente nefastos e duradouros na mulher adolescente. 
Conclusão: O conhecimento das particularidades da perturbação de uso de álcool na 
mulher adolescente destaca-se como imperativo, por modo a ser mais bem detetado e 
tratado ao longo de vários níveis de intervenção.

Palavras-chave  álcool; adição; dependência; mulher; sexo feminino; rapariga; género; 
adolescente; jovem; PUA.

Abstract

Introduction: Although we know better than ever the harmful effects associated with 
alcohol, its consumption remains an important cause of morbidity and mortality in 
the world and in Portugal. In recent years, alcohol consumption has shown a relative 
increase among females, being particularly problematic at certain stages of the life 
cycle, such as adolescence.
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Objectives: To review and synthesize the most recent literature on alcoholism in women 
and the female sex, focusing on the vital stage of adolescence and specificities of alco-
hol use disorders in this population.
Methods: Literature review in the PubMed database, using the MESH terms “alcohol use 
disorder”, “women”, “female”, “trans woman”, “adult”, “adolescent”, “elder” and 

“older”. The filters Free full text, publication in the last 5 years, English or Portuguese 
language and article typology “Meta-Analysis”, “Systematic Review” or “Review” were 
applied. From a total of 162 articles 10 were selected according to their relevance, and 4 
other relevant articles were added through manually checking of the reference sections.
Discussion: Epidemiologically, consumption curves between genders are getting nearer, 
with less decline in women. In some contexts, and countries, women have already 
surpassed male alcohol consumption, particularly among teenagers and young people. 
Adolescents’ neurobiology can both play a role in influencing alcohol consumption and 
determining its harmful and long-lasting effects in women.
Conclusion: Knowing the particularities of alcoholism in every vital stage, such as 
adolescence, is of particular importance, since it will better aid detection and treatment 
of alcohol use disorders among women in any level of intervention.

Keywords alcohol; addiction; dependence; women; female sex; gender; girl; adoles-
cent; teenager; AUD.

Introdução

Cinco das dez primeiras causas de incapacidade são doenças mentais, entre as quais se 
encontram as perturbações pela utilização de álcool1.
A Europa continua a ser o continente onde se verifica maior abuso e dependência de 
álcool, sendo que menos de 10% dos doentes com doença alcoólica recebem trata-
mento na Europa2. 
Em Portugal as perturbações por uso de álcool (PUA) ocupam a quarta posição (1,6%) 
no pódio da prevalência anual de perturbações psiquiátricas nos últimos 12 meses, 
sendo esta prevalência de 0,8% em severidade ligeira, 0,7% em moderada e 0,1% em 
grave. No panorama português são os homens que apresentam maior risco de pertur-
bação de uso de álcool, sendo que as mulheres apresentaram maior risco de ocorrência 
de perturbações da ansiedade e do humor3.
A etiologia da doença alcoólica é consensualmente multifatorial, radicando em fato-
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res genéticos, neurobiológicos, psicológicos e socioculturais4. Contudo, a influência de 
cada um desses fatores e o modo como interagem no indivíduo é variável. Estima-se 
que os fatores genéticos influenciem cerca de 40 a 60% da resposta ao álcool5,6. No 
contacto com as bebidas alcoólicas, alguns indivíduos são mais suscetíveis ao abuso e 
dependência do que outros, por fatores que não se cingem apenas à carga genética, mas 
também a aspetos socioculturais e familiares4. A influência da cultura de base pode ser 
tanto protetora como facilitadora, consoante a relação da pessoa com a mesma7.
Conforme está descrito na literatura, sabe-se hoje em dia que o comportamento da 
mulher perante o álcool depende da idade, estilo de vida e/ou situação relacional com 
o homem, sendo que habitualmente começa por “mimetizar” os consumos do com-
panheiro, dos familiares (pai e mãe) e amigos. Os fatores que aumentam o risco de de-
pendência alcoólica nas mulheres passam pela genética, pelo início precoce dos con-
sumos (<15 anos) e/ou história de violência/abusos sexuais na infância4.
Considerando as diferenças entre géneros, em todos os países do mundo os homens 
apresentaram maior probabilidade de consumo, sendo que a diferença é menor em 
países onde a prevalência de consumos é maior. Dados de 2010 apontam que, entre 
a população portuguesa com idade superior a 15 anos, 46% das mulheres referiram 
consumo no último ano8.

Objetivos

Conhecer as especificidades da perturbação de uso de álcool, na fase da adolescência, 
no sexo e género feminino.

Metodologia

Revisão da literatura utilizando a base de dados PubMed, com os termos MESH “al-
cohol use disorder”, “women”, “female”, “trans woman”, “adult”, “adolescent”, “elder” 
e “older”.  A equação de pesquisa foi “(alcohol use disorder) AND ((women) OR (female) 
OR (trans)) AND ((adult) OR (elder) OR (older) OR (pregnant) OR (adolescent))”. Os filtros 
Free full text, publicação nos últimos 5 anos, idioma inglês ou português e tipologia de 
artigo “Meta-Analysis”, “Systematic Review” ou “Review” foram aplicados.
Os artigos foram selecionados de acordo com a sua relevância e as secções das refe-
rências dos artigos selecionados foram verificadas manualmente para incluir outros 
artigos de relevo. De entre a bibliografia selecionada, os resultados recolhidos foram 
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agrupados e sintetizados de acordo com a incidência, ou inclusão de dados, sobre mu-
lheres adolescentes com perturbação do uso de álcool. 

Resultados

Apesar da crescente incidência e investigação sobre as perturbações de uso de álcool, 
as especificidades impostas pelo sexo ou género feminino nem sempre se mostraram 
alvo de consideração, menos ainda com adequada diferenciação. Consequentemente, a 
literatura revela-se particularmente profusa em dados no sexo masculino, com amos-
tras mistas, ou sem adequada distinção entre sexo e género. 
De um total de 162 artigos, 10 artigos foram selecionados de acordo com a sua relevân-
cia, ao critério dos autores, e 4 outros foram adicionados através da pesquisa manual 
das referências secundárias. Os restantes artigos foram excluídos por motivos de se 
encontrarem em duplicado, não discriminarem dados relativamente ao sexo ou géne-
ro feminino e na adolescência, incidirem sobre policonsumo de substâncias, não inci-
direm especificamente sobre consumo de álcool e/ou incidirem exclusivamente sobre 
modelos animais. 

Categorias Referências

Pesquisa PubMed 
(10 artigos selecionados)

Referências secundárias 
(4 artigos)

Incidência sobre, ou inclusão, 
de adolescentes com abuso 
de álcool

Cheng HG et al 2018
Cruz ELDD et al 2017
Eskander N et al 2020
Guinle MI et al 2020
Inkelis SM et al 2018
Jones SA et al 2018
Keyes KM et al 2019
Lees B et al 2020
Mulia N et al 2020
White AM. 2020

Carbia, C et al 2017
Malik S et al 1997
Squeglia LM et al 2009
Wilsnack RW et al 2000 
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Discussão 

Ao longo do ciclo de vida da mulher, verifica-se que o binge drinking é mais frequente 
nas adolescentes e nas mulheres entre os 18 e os 24 anos de idade, sendo que este pa-
drão de consumo aumenta o risco de as mulheres serem vítimas de violência9.
O uso de álcool torna-se mais provável à medida que os jovens entram e passam pela 
adolescência. Dados dos EUA do National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) de 
2018 sugerem que, aos 12 anos, aproximadamente 1% dos adolescentes relataram con-
sumo de álcool no mês anterior. A prevalência aumenta para quase 1 em 4 (23%) aos 17 
anos. Diferenças raciais, étnicas e de género no uso de álcool também surgem durante 
este período. Entre estudantes de 12 a 17 anos, mais rapazes (19%) do que raparigas 
(13%) começaram a beber antes dos 14 anos. Raparigas que começam a beber no iní-
cio da adolescência têm um período de tempo mais curto entre a primeira bebida e 
o primeiro episódio de binge de álcool. Dados do NSDUH 2018 sugerem que 5% das 
mulheres adolescentes e 5% dos homens adolescentes com idades entre 12 e 17 anos 
envolvem-se em consumos tipo binge numa frequência mensal10.
Entre adolescentes e jovens adultos dos EUA, nos últimos anos as mulheres apresenta-
ram pela primeira vez, desde que há registo, maior probabilidade de reportar consumo 
de álcool e intoxicação aguda por álcool no último mês comparando com os seus pares 
masculinos. Tanto os padrões de consumo como os danos em mulheres e homens es-
tão aparentemente a convergir mutuamente10. Entre aqueles que frequentam a escola, 
verifica-se um pouco mais de binge drinkers entre as raparigas, ao contrário do que 
ocorre na população em geral. Contudo, observa-se que o consumo de álcool diminui 
com o aumento da idade, tornando-se mais moderado11.
O consumo de álcool, incluindo o consumo em binge, diminuiu significativamente en-
tre os adolescentes desde o início do novo milénio. Entre 2002 e 2018, o uso de álcool 
no mês anterior por adolescentes de 12 a 17 anos diminuiu de 18% para 9% e o con-
sumo de álcool em binge diminuiu de 11% para 5%. Os declínios no consumo de álcool 
foram muito maiores para homens jovens do que para mulheres jovens, levando a um 
estreitamento significativo das diferenças de género há muito estabelecidas no uso de 
álcool entre adolescentes. Até recentemente, os jovens do sexo masculino relatavam 
níveis mais elevados de uso de álcool e de consumo de álcool em binge comparando 
com as mulheres, permanecendo assim durante a idade adulta. Essas diferenças de 
género estão, no entanto, a esbater-se e foram revertidas nalgumas medidas. Em 2018, 
os níveis diminuíram significativamente para ambos e a diferença de género foi rever-
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tida, com 22% das mulheres relatando uso de álcool no mês anterior em comparação 
com 17% dos homens. No que toca ao autorrelato de embriaguez no último mês entre 
alunos do 12.º ano de escolaridade, as diferenças de género também diminuíram con-
sideravelmente entre 1991 (37% homens, 25% mulheres) e 2018 (19% homens, 16% 
mulheres). A percentagem de adolescentes que reportaram ter bebido sozinhos na úl-
tima vez que consumiram também tem aumentado, mais ainda em raparigas do que 
em rapazes. Um número maior de episódios de beber sozinho, durante a adolescência, 
prediz um maior número de sintomas de PUA em jovem adultícia10

O hiato entre géneros no consumo de álcool tem vindo a diminuir tanto em adoles-
centes como em jovens adultos, principalmente porque o uso de álcool entre o género 
masculino diminuiu mais rapidamente do que o uso de álcool no género feminino11,12.
A nível global, 22% dos homens e 5% das mulheres bebem excessivamente (binge) du-
rante a adolescência. O consumo alcoólico num padrão de binge em adolescentes ocor-
re, Europa, com taxas de 36% em adolescentes homens e 12% em mulheres13.
Num estudo de Cheng e Anthony, conduzido entre 2006 e 2014, verificou-se que, entre 
adolescentes que começaram a beber entre os 11 e os 14 anos, as mulheres progrediram 
para um episódio de consumo excessivo de álcool mais rapidamente do que os homens. 
Tal sugere que, quando o consumo de álcool começa antes dos 15 anos, as mulheres 
correm maior risco do que os homens de progredir para um episódio de consumo ex-
cessivo de álcool14. 
Atualmente sabe-se que o cérebro passa por um processo de maturação significativa 
durante a adolescência e juventude15 e que as trajetórias de desenvolvimento do cé-
rebro de adolescentes tendem a diferir por sexo, sendo que os cérebros femininos se 
desenvolvem 1-2 anos antes dos masculinos13. Durante estas fases de desenvolvimento 
ocorrem mudanças lineares e não lineares no volume e espessura da substância cin-
zenta cortical, bem como aumentos no volume da substância branca. O córtex pré-

-frontal, que é central no controlo executivo, matura mais tarde em comparação com 
estruturas límbicas que se crê estarem envolvidas na recompensa e processamento 
emocional. Este desenvolvimento assíncrono do córtex pré-frontal e dos circuitos 
emocionais e de recompensa foi avançado como uma hipótese explicativa da maior 
frequência de comportamento de risco durante a adolescência, como é o caso do uso 
de álcool. Tal revela-se especialmente preocupante porque o neurodesenvolvimento 
em curso pode tornar o cérebro do adolescente particularmente vulnerável aos efeitos 
neurotóxicos do álcool15.
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Em adolescentes, o afeto negativo está fortemente associado ao início do consumo de 
álcool. Por sua vez, antecedentes de maus-tratos, vitimização e adversidade em infân-
cia estão associados a afeto negativo. As raparigas apresentam maiores níveis de afeto 
negativo, como tristeza, comparativamente aos rapazes, nomeadamente em resposta 
a stress no início da vida - algo que também se verifica em adultos. Se por um lado o 
stress emocional e o afeto negativo condicionam um desejo significativo de álcool, por 
outro, o afeto negativo e a ansiedade são os principais sintomas da abstinência do ál-
cool, sendo exacerbados aquando exposição a “pistas” de álcool16.
Considerando que as raparigas têm maior probabilidade do que os rapazes de sofre-
rem abuso sexual antes dos 18 anos, existe a hipótese de que o abuso sexual, outros 
traumas e vitimização, contribuem para o aumento do risco de uso abusivo de álcool 
e desenvolvimento de PUA em mulheres. No entanto, a contribuição específica desses 
fatores para o desenvolvimento de PUA em mulheres carece de maior investigação16.
A observação de menores reduções no uso de álcool e intoxicações em raparigas são 
preocupantes na medida em que as mulheres adolescentes são, em geral, mais pro-
pensas do que os homens a beber como estratégia de coping, e os níveis de ansiedade 
e depressão têm vindo a aumentar. Beber álcool “para aguentar” está associado a uma 
progressão mais rápida para PUA e maior incidência de lesões ligadas ao álcool10.
Também os problemas de sono na infância estão ligados ao início do uso de álcool na 
adolescência. O tratamento de problemas de sono no início da vida pode trazer algum 
benefício ao atrasar o início do uso de álcool. Além disso, perturbações do sono mani-
festam-se com frequência durante as transições reprodutivas (puberdade, gravidez, 
menopausa)17.
Existe uma forte associação entre as Perturbações do Comportamento Alimentar (PCA) 
e as Perturbações Aditivas na adolescência, sendo que a Bulimia Nervosa (BN) e a PUA 
são as perturbações mais comummente coocorrentes. Existe uma alta associação com-
portamental entre PCA e PUA. O álcool pode ser usado como um supressor do apetite 
e como um comportamento compensatório para evitar alimentos, pese embora que 
a PUA está mais associado ao comportamento de compulsão alimentar do que à res-
trição alimentar. A impulsividade, desregulação emocional e traços de novelty seeking 
são características comuns em pessoas com perturbações aditivas e PCA comórbidas. 
Todos estes fatores aumentam significativamente o risco de adições em adolescentes 
e adultos com PCA18. 
Numa revisão sistemática de 2017, Cruz e colaboradores identificaram os principais 
fatores de risco relacionados com a associação entre Perturbação de Ansiedade So-
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cial e uso de álcool entre adolescentes. São eles o sexo feminino, aceitação por pares, 
problemas afetivos relacionados com o uso de álcool, e a presença de comorbidades 
secundárias, tais como a depressão e perturbações de ansiedade19.
A adolescência constitui um período de neurodesenvolvimento de particular vulnera-
bilidade. Estudos com adolescentes sugerem que o consumo de álcool excessivo ou em 
binge está associado a um pior funcionamento cognitivo numa ampla gama de avalia-
ções neuropsicológicas, incluindo aprendizagem, memória, funcionamento visuoes-
pacial, velocidade psicomotora, atenção, funcionamento executivo e impulsividade. O 
uso de álcool na adolescência está associado a diminuições aceleradas da substância 
cinzenta, a aumentos atenuados no volume da substância branca, bem como a ativida-
de neural aberrante durante o funcionamento executivo, controlo da atenção e tarefas 
de sensibilidade à recompensa, comparativamente com adolescentes abstémios13. 
Um estudo longitudinal que acompanhou 89 adolescentes dos 14 aos 19 anos, observou 
que uma parte destes desenvolveu uso moderado (14%) ou grave (33%) de álcool. O 
desenvolvimento de perturbação do comportamento foi verificado tanto em mulheres 
(15%) como em homens (39%), em contraste com uma incidência de 0% no grupo de 
controlo (adolescentes abstémios). Os adolescentes consumidores de álcool reporta-
ram consumo em níveis moderados ou pesados durante uma média de 2,8 anos desde 
o seu início (DP=1,3). Para as mulheres adolescentes, comparando com o nível basal, 
um maior número de dias com consumo alcoólico nos últimos 12 meses mostrou pre-
dizer uma maior redução no funcionamento visuoespacial20. 
Outro estudo prospetivo de seis anos, que acompanhou 155 adolescentes universi-
tários com mais de 18 anos de idade numa periodicidade de, em média, 22 meses ao 
longo de três momentos de follow-ups, observou que cerca de 51% (79/55) dos adoles-
centes mostraram-se consumidores em binge no início do estudo, reduzindo para 35% 
(33/93) aos 22 meses, 23% (17/74) aos 44 meses e 10% (4/40) aos 66 meses, isto é, o 
último follow-up do estudo. A prevalência de binge-drinkers teve um decréscimo equi-
parável entre sexos. Os bebedores em binge estáveis apresentaram dificuldades na me-
mória imediata e tardia, com défices semelhantes entre o sexo masculino e feminino, 
comparativamente aos controlos, ao passo que nenhuma dificuldade foi observada na 
capacidade de tomada de decisão em ambos os sexos. Tal sugere que alguns domínios 
cognitivos são afetados de forma comparável entre sexos. O estudo verificou ainda que 
cessar o consumo em padrão de binge leva aparentemente a uma recuperação parcial 
dos défices mnésicos. Os autores salientam que os achados são consistentes com a vul-
nerabilidade do hipocampo adolescente aos efeitos neurotóxicos do álcool21.
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No global, constata-se que o consumo de álcool em adolescentes afeta negativamente 
a cognição, a estrutura e função cerebral. Contudo, o nível a partir do qual o uso de 
álcool e os diferentes padrões de consumo afetam o funcionamento do cérebro mas-
culino e feminino mantém-se alvo de debate. A investigação neste campo também é li-
mitada, e é comum que uma parte dos adolescentes faça uso de múltiplas substâncias13.  

Conclusão

Ainda que entre si possam compartilhar muitas experiências e fatores de risco rele-
vantes para o uso de álcool e problemas associados, as mulheres não são um grupo 
monolítico. Múltiplas dimensões sociais moldam em profundidade as experiências de 
vida das mulheres, afetando a saúde e uma ampla gama de fatores ligados à saúde du-
rante toda a vida22. Assim, sem surpresa, obvia-se que entre as mulheres há heteroge-
neidade de risco para problemas relacionados com o consumo de álcool.
Porque as mulheres adolescentes de hoje serão as mulheres adultas de amanhã, pro-
gramas de tratamento dirigidos ao tratamento e reabilitação em alcoologia devem 
também estar preparados para as especificidades que a mulher impõe, bem como as 
fases de vida em que se encontra.
Programas de rastreio e prevenção direcionados para as mulheres adolescentes devem 
ser desenvolvidos, promovendo a evicção ou redução de riscos e educação para a saúde 
no sentido de serem adotados comportamentos de consumo prudentes. 
Por último, e não menos importante, recomenda-se fortemente que todos os médicos, 
psiquiatras ou não, despistem objetivamente, regularmente e ativamente a presença 
de consumo excessivo de álcool nas mulheres, independentemente da idade, status so-
cioeconómico, antecedentes ou qualquer outra presunção que possibilite o desperce-
bimento, subtratamento e/ou manutenção desta condição.
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Resumo

Os psicadélicos são um grupo de drogas caracterizado pela ativação do recetor de sero-
tonina-2A (5-HT2A), que alteram a perceção, a cognição e a consciência, provocando 
alucinações e experiências místicas marcantes. Os psicadélicos são usados em práticas 
espirituais desde há séculos, mas entraram na cultura Ocidental após a descoberta dos 
efeitos da dietilamida do ácido lisérgico (LSD) por Albert Hofmann, em 1943. O próprio 
descreveu o LSD como um agente de desenvolvimento pessoal, pela capacidade que dava 
ao utilizador de experienciar a realidade de forma mais profunda e compreensiva. Para 
além disso, podem alterar a neuroplasticidade, ao reorganizar redes neuronais corrom-
pidas e ao atenuar os sinais mal-adaptativos do circuito de recompensa. Deste modo, 
parece haver uma maior capacidade do indivíduo para adaptar e alterar o seu comporta-
mento face ao uso de álcool, após a toma destas substâncias. Foi com base nestes pressu-
postos que se realizaram os primeiros estudos na década de 50, acerca da possibilidade 
de utilizar LSD e Psilocibina no tratamento da perturbação do uso do álcool (PUA). Na 
década de 70 a investigação foi interrompida, tendo sido retomada nos últimos anos, 
com resultados promissores com apenas uma dose de LSD, semelhantes aos alcançados 
pelas terapêuticas utilizadas atualmente. É essencial que a investigação continue, com 
estudos em maior escala, duplamente cegos e randomizados, com o objetivo de melhor 
analisar o potencial terapêutico dos psicadélicos no tratamento de adições, em especial 
do álcool. A psicoterapia assistida por psicadélicos pode eventualmente vir a ser inte-
grada no tratamento da PUA.

Palavras-chave Psicadélicos, Perturbação do uso do álcool, LSD

Abstract

Classical psychedelics are a group of drugs that activates the serotonin-2A receptor 
(5-HT2A), and alters perception, cognition, and consciousness, leading to hallucinations 
and mystical experiences. Psychedelics are used in spiritual rituals from centuries. They 
came in the West culture after the discovery of the effects of lysergic acid diethylamide 
(LSD), by Albert Hoffman, in 1943. Hoffman described LSD as a mean to personal devel-
opment thanks to its capacity of allowing the user to experience a deeper and compre-
hensive reality. Besides, psychedelics can alter neuroplasticity, reorganizing damaged 
neural networks and attenuate maladaptive signalling in the reward circuitry. In this 
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way, it seems that there is a greater ability to adapt and change behaviour towards alco-
hol consumption, after the use of psychedelics. The first studies came in 50’s, exploring 
the use of LSD and Psilocybin in the treatment of alcohol use disorder (AUD). In the 70’s, 
the research was stopped and restarted in the last few years, with promising results with 
one single dose of LSD being similar to the ones achieved with the standard therapies. It 
is of major importance that research continues, with large-scale blinded and randomized 
clinical trials, analysing the therapeutic potential of psychedelics in the treatment of 
addictions, specially alcohol’s. Psychotherapy assisted with psychedelics may become 
part of the treatment of AUD.

Keywords Psychedelics, Alcohol use disorder, LSD

Introduction

Alcohol is a toxic and psychoactive substance with dependence properties that is used, 
in many modern societies, as part of a social routine. The World Health Organization 
stated that alcohol consumption contributes to 3 million deaths each year worldwide, 
with harmful use of alcohol being responsible for 5.1% of the global burden of dis-
ease. Moreover, alcohol is the leading risk factor for premature mortality and disability 
among those aged 15 to 49 years. So it is of major importance to prevent and reduce the 
harmful use of alcohol as a public health priority.1

Psychedelics are experiencing a renewed interest in this area and may become a powerful 
weapon. They are serotoninergic hallucinogens, that include substances such as lyser-
gic acid diethylamide (LSD), psilocybin, N,N-dimethyltryptamine (DMT) or ayahuas-
ca.2 They activate the serotonin-2A receptors, modifying perception, cognition, volition, 
affect, emotion, interoception, and also inducing mystical experiences.2, 3 The effects of 
all of the classic hallucinogens are similar, differing mainly in duration and intensity, 
which depends on the particular substance, the dose, and the route of administration.4

Psychedelics are used in spiritual rituals from centuries, but they came in the West cul-
ture after the discovery of the effects of LSD, by Albert Hoffman, in 1943. Hoffman de-
scribed LSD as a way to personal development thanks to its capacity of allowing the user 
to experience a deeper and comprehensive reality.5 These drugs seem to disrupt neural 
hierarchies and to promote the activation of frontal brain areas, which suggests in-
creased neuroplasticity. At the molecular level, psychedelics stimulate c-fos expression 
in the medial prefrontal and anterior cingulate cortices and increase the expression of 
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brain-derived neurotrophic factor in the prefrontal cortex.2 There is also evidence of 
the role of psychedelics in reducing the activity of default mode network, increasing 
functional connectivity, and changes in amygdala reactivity.3 In this way, it seems that 
there is a greater ability to adapt and change behaviour towards alcohol consumption 
after the use of psychedelics.2

The first studies came in 1950’s, exploring the use of LSD and Psilocybin in the treat-
ment of alcohol use disorder (AUD). But, in reaction to the socio-cultural concern 
about increasing misuse of psychedelics, LSD and other compounds were classified 
has a schedule I substances, and clinical research on hallucinogens stopped in the early 
1970s.4 In recent years, psychedelics are facing a renewed interest, thanks to their ef-
fect on inducing positive long-term changes in personality and mood, the basis of their 
therapeutic potential.2

In such manner, the aim of this article is to do a review of the scientific literature relat-
ing to the use of psychedelics, specially LSD, in the treatment of AUD.4

Methods

Literature review of the studies published in the last years, through Pubmed, with MeSH 
terms “psychedelic and alcohol treatment” and “LSD and alcohol”.

Results and Discussion

Current pharmacotherapies for AUD include acamprosate, naltrexone and disulfiram. 
Additionally, psychosocial approaches such as motivational enhancement therapy, 
alone or with medications, have shown some results in reducing excessive drinking. 
Unfortunately, up to 70% of individuals with AUD generally relapse to heavy drinking 
within the first year after treatment.3

Results from the first studies with LSD for alcohol misuse were not always consist-
ent due to considerable variation in the methods applied.2, 3 In 2012, it was published a 
meta-analysis of six randomized controlled trials (RCT), including studies from 1966 
to 1970, administering a single high-dose of LSD (ranging from 3 μg/kg to 800 μg) 
for treatment of alcoholism (total n = 536). The meta-analysis found a higher level of 
evidence for antiaddictive effects in the group of patients who did LSD, compared with 
other substances. Data from those trials exhibited 59% of LSD patients improved at 
initial follow-up compared to 38% of control patients.3,6 These effects show the thera-
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peutic potential of LSD compared with the available AUD medications, since with only 
a single dose of LSD, the results of “improvement on alcohol misuse” and the “main-
tained abstinence” were superior than the ones found with daily doses of naltrexone, 
acamprosato and disulfiram.3, 7, 8 
Concerning the effects of the LSD experience, investigators of one trial noted, ‘It was 
not unusual for patients following their LSD experience to become much more self-ac-
cepting, to show greater openness and accessibility, and to adopt a more positive, op-
timistic view of their capacities to face future problems’.9 This subjective effects and 
neurobiological mechanisms of LSD are similar to other psychedelic substances such as 
psilocybin and DMT in ayahuasca and are often regarded as highly valued and mean-
ingful.6 This meta-analysis had some limitations such as small number of RCTs, lacked 
detailed descriptions of the populations studied including diagnosis methods, differ-
ences regarding therapeutic interventions and LSD dose, overrepresentation of males, 
varied levels of risk of bias and different primary outcome measures on improvement 
in alcohol misuse between trials.2, 6

In another study, conducted from 2015 to 2017, it was performed a cross-sectional, 
anonymous online survey of individuals (total n = 343) with prior AUD reporting cessa-
tion or reduction in alcohol use following psychedelic use in nonclinical settings. 28% 
of participants reported that the psychedelic experience contributed to change their 
alcohol use, through the spiritual and mystical-type effects, increased self-efficacy 
and motivation to change, and decreased craving, anxiety, and depressed mood. The 
majority of the sample rated the psychedelic experience among the five most spirit-
ually significant experiences of their lives, and 79% said their sense of well-being or 
life satisfaction had increased “very much”. Surprisingly, only 10% of the individuals 
reported using the psychedelic experience as a way to reduce/quit drinking alcohol, as 
the majority used it to psychological self-exploration. Almost all respondents reported 
that they had greatly reduced or quit drinking alcohol since their psychedelic experi-
ence as demonstrated by a reduction in a mean of 4.3 drinks per week (SD = 10.2), from 
a mean of 25.5 (SD = 21.5) drinks per week before the experience. Likewise, AUDIT-C 
scores decreased from a mean of 8.5 (SD = 2.2) before the experience to 2.7 (SD = 2.5) 
afterward, demonstrating that many respondents were no longer considered a risky 
drinker (≥4 for males, ≥3 for females). Besides, there was a persistence of positive ef-
fects of psychedelics, beyond the period of acute drug action. This study, also proved 
that, in some cases, naturalistic psychedelic use outside of treatment settings, can be 
followed by evident and durable reductions in alcohol misuse.3
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There is now widespread recognition that LSD and similar psychedelic substances 
have a good safety and tolerability profile, but acute, and transient, adverse events can 
happen.2, 6 Somatic effects may include chills, tremor, unsteadiness, nausea, vomiting, 
anorexia, xerostomia, paresthesias, and blurred vision. Vivid imagery may occur with 
eyes closed, going from elementary geometric forms to representational images of all 
kinds. The sense of time may be distorted, with time passing slowly. The psychological 
and emotional reaction to the experience are unpredictable, but are strongly influenced 
by the mental state, preparation, intention, environment, the dose and the particular 
substance that is taken. In this way, the administration of this substances should oc-
cur in a comfortable environment with informed participants.6 During the psychedelic 
experience, emotion can change rapidly, ranging from feelings of bliss, joy, peace, to 
anxiety, depersonalization, derealization, and paranoia. Strong cathartic emotional 
experiences are common. Particularly in high doses, mystical-type experiences are a 
frequent occurrence.4 One of the riskiest adverse reactions associated with administra-
tion of these drugs is the hallucinogen-persisting perception disorder (HPPD), charac-
terized by spontaneous recurrence of visual perceptual disturbances that occur within 
a certain time frame after cessation of drug use. Such experiences may take the form 
of various geometric shapes, objects in the peripheral visual fields, flashes of different 
colours, enhanced colour intensity, trailing and stroboscopic perception of moving ob-
jects, after images, halos and macro- and micropsia. Furthermore, these episodes may 
persist for years.10 HPPD was not observed in any of the controlled studies. However, it 
must be acknowledged that this is a central limitation of these substances, since nu-
merous patients have a history of psychotic disorders. Therefore, any clinical use of 
psychedelics will need to comprise a psychiatric screening to exclude individuals with 
a personal or family history of any psychotic illness.2

Another advantage of serotonergic hallucinogens/psychedelics are the way of adminis-
tration and the sustained effects. They do not need to be taken daily and are usually ad-
ministered in single or few doses and their therapeutic effects are achieved from hours 
to days and are sustained for several weeks or months.2

Conclusions

Psychedelics have several characteristics that make them a choice for an anti-addiction 
drug. 1) They lack addictive effects themselves. 2) They are safe when appropriate pre-
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cautions are taken.  3) They lead to psychological effects that include intense self-re-
flection and sometimes mystical/spiritual experiences that are associated with a more 
naturalistic addiction recovery. 4) They can induce persisting changes in behaviour and 
personality. 5) The beneficial effects are rapid and sustained and were induced by only 
one or just a few doses of these substances. There is strong evidence of some biological 
mechanisms, such as the ability of psychedelics to alter neuroplasticity, reorganizing 
damaged neural networks and attenuate maladaptive signalling in the reward circuit-
ry, which contribute for their potential therapeutic efficacy.2 It is of major importance, 
as well, the mystical or other meaningful experiences associated with psychedelics, as 
mediators of therapeutic effects.2, 4

There is a compelling need for further investigation of mechanisms of action and effi-
cacy of psychedelic-assisted treatment of AUD in prospective, with large-scale blinded 
and RCT. Today, is already underway a phase 2, double blind trial of psilocybin-assisted 
treatment of alcohol dependence (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02061293, 2014a).3

To introduce psychedelics as new treatments in Psychiatry, new Phase II/III RCTs will 
need to be developed in the following years. Also, the scheduling of these drugs must 
be re-evaluated in countries where restrictive regulations halt the investigation of 
these substances.2

Further attention should be given to improve the integration of the psychedelic treat-
ment with psychosocial treatments, and possibly with other medications. Finally, con-
tinued attention to safety is critical, including optimizing screening, preparation, use 
of ancillary medications, and follow-up sessions.4
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Resumo

A perturbação de uso de álcool é uma doença psiquiátrica comum em Portugal e cons-
titui um problema de saúde pública com forte impacto social e económico. 
A prevalência de comorbilidades psiquiátricas, nomeadamente das perturbações da 
personalidade, é maior na perturbação de uso de álcool do que na população em geral, 
sendo essencial compreender os padrões comórbidos de ambas as patologias psiquiá-
tricas de modo a potenciar a eficácia da intervenção terapêutica.
Este artigo pretende caracterizar a relação entre perturbações da personalidade e per-
turbação de uso de álcool. Para tal foi realizada uma revisão da literatura publicada 
nos últimos 5 anos na base de dados PubMed utilizando os termos MESH “alcohol use 
disorder”,”personality disorder,“psychiatric comorbidities”  e “dual diagnosis”. 

Palavras-chave Perturbação de uso de álcool, perturbações da personalidade, pato-
logia dual, comorbilidades psiquiátricas. 

Abstract

Alcohol use disorder is a common psychiatric disorder in Portugal and represents a 
public health problem with severe social and economic impact.
The prevalence of psychiatric comorbidities, as personality disorders, is higher in al-
cohol use disorder than in the general population therefore, it is essential to unders-
tand how comorbid patterns of both psychiatric disorders arise for an effective thera-
peutic intervention. 
This article intends to characterize the relation between personality disorders and al-
cohol use disorder. Hence, a review of the literature published in the last 5 years was 
conducted using the Pubmed database and the MESH terms “alcohol use disorder”, 
”personality disorder, “psychiatric comorbidities”  and “dual diagnosis”. 

Keywords Alcohol use disorder, personality disorders, dual pathology, psychiatric 
comorbidities.
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Introdução 
 
A perturbação de uso de álcool (PUA) é uma doença psiquiátrica comum em Portugal 
e constitui um problema de saúde pública com forte impacto social e económico. Em 
2019, em Portugal, estavam em tratamento ambulatório, na rede de saúde pública, 13 
926 utentes com problemas associados ao uso do álcool (1).  
A PUA foi inicialmente conceptualizada como uma forma de “perturbação de perso-
nalidade sociopata”, na primeira versão do Manual de Diagnóstico e Estatística das 
Perturbações Mentais em 1952. O conceito que caiu em desuso, destaca no entanto, a 
estreita relação entre as perturbações da personalidade e a PUA(2,3). 
Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais-5ª Edição 
(DSM-5), o diagnóstico de PUA é realizado na presença de pelo menos dois dos onze 
critérios descritos nos 12 meses anteriores, e inclui um gradiente de severidade, na 
tentativa de conjugar a abordagem dimensional e categorial. A Classificação Estatísti-
ca Internacional de Doenças-11ª revisão (CID-11) vai de encontro a esta classificação.  
As perturbações da personalidade (PP) são definidas como padrões mal adaptativos do 
comportamento, persistentes e duradouros, que se desviam das expectativas da cul-
tura do indivíduo(4).  
O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais-5ª Edição (DSM-5) , se-
gundo o modelo categorial, considera 10 tipos de PP divididas em 3 clusters: cluster A inclui as 
PP paranoide, esquizoide e esquizotípica; cluster B inclui as PP antissocial, borderline, his-
triónica e narcísica; e cluster C inclui as PP evitante, dependente e obsessivo-compulsivo(5). 
A CID-11 realça a disfunção provocada pela personalidade, segundo o modelo dimen-
sional, classificando as perturbações da personalidade segundo três níveis de severi-
dade (perturbação da personalidade leve, moderada ou grave) e, permitindo a associa-
ção de um mais especificadores de traços dominantes(6).  
A prevalência de comorbilidades psiquiátricas é maior em doentes com diagnóstico de 
PUA do que na população em geral e compreender como surgem os padrões comórbi-
dos da perturbação de uso de álcool e das perturbações da personalidade, é essencial 
para uma intervenção terapêutica eficaz(7). 

Objetivos
  
Caracterizar a relação entre as perturbações da personalidade e a perturbação de uso 
de álcool.

Margarida Alves, Afonso Gouveia, Nuno Rodrigues, Joana Teixeira
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Metodologia  

Revisão da literatura utilizando a base de dados PubMed, utilizando os termos MESH 
“alcohol use disorder”,”personality disorder,“psychiatric comorbidities”  e “dual diagnosis”. 
A equação de pesquisa foi “(alcohol use disorder) AND (personality disorder) AND ((psy-
chiatric comorbidities) OR (dual diagnosis))”. Os filtros publicação nos últimos 5 anos, 
idioma inglês ou português e tipo de artigo “Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized 
Controlled Trial or Review” foram aplicados. De um total de 29 artigos, 11 artigos foram 
excluídos (fora do âmbito) e 8 foram adicionados através de referências secundárias.  
Os artigos foram selecionados de acordo com a sua relevância. As secções das referên-
cias foram verificadas manualmente para incluir outros artigos de relevo.  

Epidemiologia 

A PUA é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo, 
onde aproximadamente 95 milhões de pessoas vivem com dependência do álcool (7).  
Estima-se que a prevalência de PUA ao longo da vida varie entre 21% e 47% na popu-
lação em geral e em amostras clínicas (média de 35%), e entre 45% e 97% em popula-
ções prisionais(2). 
A prevalência de PP varia entre 4-15% dependendo do estudo e da população alvo. Em 
amostras específicas a prevalência é mais elevada: cerca de 50% dos utentes que con-
tactam com os serviços de psiquiatria e mais de dois terços das pessoas que contactam 
com o sistema prisional sofrem de uma ou mais PP(5).  
A meta-análise sobre a prevalência da patologia dual (PUA e PP) realizada por Guy 
et al(2) mostrou uma prevalência de PUA ao longo da vida de 77% em PP antissocial, 
52% na PP borderline e de 39% em pessoas com outros tipos de PP (incluindo PP mis-
tas ou indiferenciadas). No National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Condi-
tions, um estudo transversal com base numa amostra populacional de grandes dimen-
sões, concluiu que 42% dos participantes que cumpriram os critérios para PP, também 
cumpriram os critérios para dependência do álcool segundo critérios da DSM-IV.   
A prevalência de PP em doentes com PUA é elevada, tanto em amostras clínicas como 
na população em geral, atingindo taxas de 50-86%. Numa amostra clínica de parti-
cipantes com o diagnóstico de PUA, foram reportadas prevalências de PP por cluster 
de 14%, 18.1% e 11.1% para os clusters A, B e C respetivamente(3). As PP do cluster B são 
as mais frequentemente encontradas no diagnóstico dual, com perturbação de uso de 
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substâncias (PUS) e com PUA, em particular a PP antissocial (PPAS) e PP borderline 
(PPBL). Revisões recentes (8,9) indicam que dos indivíduos com diagnóstico de PPBL, 
cerca de 49% também cumprem critérios para o diagnóstico de PUA. Estima-se que 
a prevalência de PUA em doentes com o diagnóstico de PPAS seja ligeiramente mais 
elevada que na PPBL, aproximando-se de68%(4,10,11). 

Etiologia 

A compreensão dos mecanismos responsáveis pela comorbilidade entre a PUA e as PP, 
é relevante para a adoção de medidas preventivas e implementação de tratamentos 
eficazes. As hipóteses atuais incluem explicações através dos traços de personalidade 
e de modelos causais.

Especificadores de traços da personalidade 

As PP podem ser conceptualizadas como uma combinação de variações extremas de 
traços gerais da personalidade, frequentemente assentes no modelo explicativo das 
perturbações da personalidade com maior validação, o modelo dos cinco fatores. Este 
modelo é composto por cinco dimensões da personalidade (abertura à experiência, 
conscienciosidade, extroversão, agradabilidade e neuroticismo), sendo que cada uma 
pode ser subdividida em 6 facetas, numa visão dimensional da personalidade em que 
esta é vista como um continuum(12). 
O neuroticismo é apontado como fator de risco para a maioria das patologias psiquiátricas, 
incluindo a PUA (13). Esta, está associada a elevados níveis de neuroticismo e extroversão, 
e a baixos níveis de agradabilidade e conscienciosidade(14). Elevados níveis de neuroti-
cismo e baixa conscienciosidade estão associados a maiores quantidades de álcool con-
sumido, enquanto elevada agradabilidade demonstra estar associada à abstinência(13). 
Cloninger, autor do modelo tridimensional da personalidade, conceptualizou dois sub-
tipos de PUA: tipo I, com início mais tardio (após os 25 anos) e associado a personalida-
des com características ansiosas e menos impulsivas; tipo II, com início mais precoce 
e mais comum entre homens, associado a comportamentos agressivos e de maior im-
pulsividade. Através de um estudo comparativo, conclui que tanto a PUA tipo II como a 
PPAS revelam elevada busca pela novidade, baixo evitamento do dano e baixa depen-
dência da recompensa (dimensões do temperamento e caráter segundo o modelo)(15). 

Margarida Alves, Afonso Gouveia, Nuno Rodrigues, Joana Teixeira
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Modelos causais  

Quatro modelos (16) tentam explicar a comorbilidade entre a PUA e as PP, em parti-
cular a PPAS e a PPBL: o modelo da predisposição (ou vulnerabilidade), o modelo da 
complicação (ou cicatriz), o modelo da exacerbação e o modelo do espetro.  
O modelo da predisposição (ou vulnerabilidade) afirma que uma perturbação da per-
sonalidade pré-existente leva a respostas ambientais desadaptativas, como proble-
mas interpessoais ou ocupacionais, o que predispõe para a PUA. Os dados existentes na 
literatura tendem a suportar esta hipótese, demonstrando que os traços de impulsivi-
dade, busca pela novidade e neuroticismo que são característicos das PP, como a PPAS 
e PPBL, são preditores do diagnóstico de PUA.  
O modelo da complicação (ou cicatriz) refere que a PUA provoca “cicatrizes” na perso-
nalidade do indivíduo. O consumo excessivo de álcool induz processos de neuroadap-
tação, com aumento da impulsividade.  
O modelo da exacerbação, com pouco suporte científico, afirma que a presença de uma 
perturbação da personalidade, como a PPAS e a PPBL, modifica a manifestação e o cur-
so da PUA, resultando num perfil sintomático distinto da PUA.  
Os modelos da predisposição, complicação e exacerbação presumem um início indepen-
dente de ambas as patologias. Em oposição, o modelo do espetro coloca a hipótese de am-
bas as patologias terem uma origem comum: as PP e a PUA não são independentes e sur-
gem (pelo menos em parte) de fatores etiológicos comuns; cada patologia é compreendida 
num continuum, desde traços subclínicos até manifestações psicopatológicas(17). 

Impacto clínico e prognóstico 

A presença comórbida de uma perturbação da personalidade exerce um impacto ne-
gativo no curso clínico e prognóstico da PUA. Vários estudos sugerem que as PP são 
um preditor de mau prognóstico em termos de resposta terapêutica e resultados: má 
adesão e abandono terapêutico, pouca motivação para a mudança e pior relação tera-
pêutica(18).Apesar das PP correlacionarem-se negativamente com a manutenção em 
seguimento/tratamento, os doentes com PP que se mantêm em seguimento, apresen-
tam resultados semelhantes aos pacientes sem esta comorbilidade(19). 
Duas revisões sistemáticas sobre o impacto das PP no tratamento da PUA concluíram 
que uma elevada busca pela novidade e transcendência (do self), bem como uma baixa 
dependência da recompensa e cooperativismo (dimensões do temperamento e caráter 
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segundo o modelo tridimensional de Cloninger), estão associados a um maior número 
de recaídas após o tratamento. Por outro lado, uma parca busca pela novidade está as-
sociado à permanência em tratamento(20). 
Um estudo que contemplou dois grupos de participantes, com diagnóstico de PPBL e 
com diagnóstico de outras PP, concluiu que durante 10 anos de seguimento, a preva-
lência de PUA diminuiu de forma similar em ambos os grupos, mas manteve-se mais 
prevalente no grupo de PPBL(21).  

Tratamento

Um período inicial de desintoxicação poderá ser necessário, dependendo da severidade 
da PUA, de forma a ser realizada uma avaliação posterior mais precisa da personalidade 
e do humor. Sintomas como aumento da irritabilidade e/ou da ansiedade, ou alterações 
do humor, podem estar apenas presentes durante o consumo abusivo de álcool (16).  
O tratamento isolado da PUA tem pouco impacto no curso da PP comórbida, pelo que é 
de realçar a importância de um tratamento simultâneo combinado de psicofármacos e 
intervenções psicoterapêuticas adaptadas ao doente(5).

Intervenções psicoterapêuticas  

Psicoterapia 

A psicoterapia é primeira linha no tratamento das PP, sendo fundamental na aborda-
gem terapêutica(5).  
O tratamento psicoterapêutico da patologia dual foi direcionado apenas para a PPBL, 
tendo sido feitas modificações a terapias pré-existentes para as PP: terapia comporta-
mental dialética (TCD); terapia do esquema de duplo foco (TEDF) e terapia desconstru-
tiva dinâmica (PDD)(3,20). A TCD apresenta-se como uma opção terapêutica, baseada 
na evidência, particularmente eficaz em pacientes do sexo feminino com patologia dual.  
Na patologia dual, todas as psicoterapias devem ter uma duração mínima de 6 meses (5). 

Psicoeducação

A psicoedução poderá ajudar na consciencialização do comportamento aditivo do álcool, 
bem como dos impactos que tem no indivíduo e de quem o rodeia. Um estudo randomi-

Margarida Alves, Afonso Gouveia, Nuno Rodrigues, Joana Teixeira
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zado sobre a influência da psicoeducação na patologia comórbida da PUA e da PPAS, de-
monstrou diferenças estatisticamente significativas na diminuição do consumo de álcool, 
no aumento de dias de abstinência e na diminuição do risco de abandono terapêutico. (22) 

Farmacoterapia
  
Os psicofármacos são primeira linha na fase de desabituação de álcool ou perante sin-
tomas comórbidos, como no caso de psicose ou alterações do humor(5). 
O tratamento da PUA na fase de prevenção de recaídas e manutenção da abstinência, 
inclui fármacos como o acamprosato, naltrexona, dissulfiram ou ainda fármacos off-

-label como o topiramato (23).  
Um estudo sobre a eficácia do tratamento da PUA em indivíduos com PPAS ou PPBL, e em 
indivíduos sem PP, concluiu que os tratamentos com natrexona, naltrexona e dissulfi-
ram ou dissulfiram mais placebo, eram igualmente eficazes em ambos os grupos(24). 
Um outro estudo concluiu que a presença de traços antissociais da personalidade está 
associada a uma maior eficácia da naltrexona, em comparação com o placebo(25). 
O topiramato foi identificado como um possível fármaco off-label a usar tanto na PUA, 
como na PPBL, o que sugere a existência de um mecanismo comum (de aumento do 
controlo inibitório) que é aplicável a ambas as patologias. O topiramato demonstrou 
ser eficaz na diminuição dos dias de consumo de álcool. A lamotrigina e o topirama-
to estão associados a uma redução de craving e a uma diminuição da impulsividade e 
agressividade em pacientes com patologia dual, PUA e PPBL (26).   

Conclusão 

A patologia dual, e em particular a associação entre PP e PUA, representa um desafio na 
prática clínica, com a necessidade de serem realizados estudos e investigações futuras 
que permitam compreender e estabelecer relações entre os fatores de risco e os meca-
nismos que contribuem para a comorbilidade entre ambas as patologias. Deste modo, 
será possível definir abordagens terapêuticas mais eficazes.    
Na literatura atual, a heterogeneidade de instrumentos e critérios utilizados na defini-
ção das PP é a principal limitação.  
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Resumo

A definição de comportamentos alcoólicos tem vindo a sofrer alterações ao longo de 
mais de um século, não havendo uma definição consenso entre as diversas entidades 
competentes e os diferentes autores.
Este artigo busca fazer uma breve revisão da literatura, sobre a evolução do conceito 
de comportamentos alcoólicos, sua expressão na CID-10 e no DSM-5 e encontrar a 
convergência desse paralelismo para melhor aplicabilidade atual. 
Nota-se que a tendência atual é a uniformização do conceito como um todo e não a sua 
divisão arbitrária por razões suscetibilidade ou variáveis independentes do controlo do 
paciente e do profissional de saúde.

Palavras-chave   Álcool; Comportamento; Síndrome; Definição; Dependência; Abuso;

Abstract

The definition of alcoholic behaviors has been undergoing changes over more than a 
century, and there is no consensus definition between the various competent autho-
rities and different authors.
This article seeks to briefly review the literature on the evolution of the concept of 
alcoholic behaviors, its expression in the ICD-10 and DSM-5, and to find the conver-
gence of this parallelism for better current applicability.
It should be noted that the current trend is towards the standardization of the concept 
as a whole and not its arbitrary division for reasons of susceptibility or variables that 
are independent of the control of the patient and the health professional.

A falta de consenso na definição de comportamento ou comportamentos alcoólicos, 
tem vindo a ser uma questão ativa de debate e trabalhada avidamente por especialistas 
dedicados a esta área da psiquiatria. Mesmo nas classificações conhecidas, nomeada-
mente CID-10 e DSM-5, não existe um consenso formado em relação a este assunto. 
O termo alcoolismo abrange um conjunto de atitudes e de comportamentos díspares 
e heterogéneos perante o álcool, desde alcoolizações agudas, onde se englobam os al-
coolismos conviviais ou de treino e as alcoolizações solitárias ou toxicomaníacas, até 
aos comportamentos alcoólicos, como o uso abusivo de álcool e a dependência alcoólica. 
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Definições históricas

Historicamente, o alcoolismo foi definido em 1849 por Magnus Huss, como o conjunto 
das manifestações patológicas do sistema nervoso, nas suas esferas psíquica, sensitiva 
e motora, observadas em sujeitos consumidores de bebidas alcoólicas de forma contí-
nua e excessiva e durante um longo período de tempo não especificado. 
Já na década de sessenta, Morton Jellineck referia-se ao alcoolismo, salientando que é 
alcoólico todo o indivíduo cujo consumo de bebidas alcoólicas possa prejudicar o pró-
prio, a sociedade ou ambos, colocando na sua visão uma noção de repercussão negati-
va, quer a nível pessoal, quer a nível social. 
 
Definições globais

Atualmente, uma multiplicidade de definições tem aparecido em diversos autores e 
entidades, gerando alguma controvérsia por falta de consenso sobre as mesmas, uma 
vez que, devido às implicações patológicas, sociais e pessoais que a patologia por uso 
do álcool pode acarretar, torna-se difícil dar a conhecer devidamente, todos os signi-
ficados do termo alcoolismo; 
Numa tentativa de apaziguar os ânimos entre diferentes definições, em 1951, a OMS 
pronunciou-se sobre a matéria, designando os alcoólicos como consumidores exces-
sivos de álcool, cuja dependência deste é tal que apresentam tanto uma perturbação 
mental identificável como perturbações que afetam a sua saúde física ou mental, as 
suas relações com os outros e o seu bom comportamento social e económico, bem 
como ainda pródromos de perturbações do mesmo género. 
Não obstante, nem todos os autores se identificavam plenamente com essa definição, 
como Goodwin, que se refere ao alcoolismo como uma compulsão a beber, com con-
sequências negativas para o próprio e para os outros, ou Fouquet, que salienta que o 
alcoolismo se caracteriza pela perda da liberdade de se abster do consumo de álcool. 
Acompanhando a evolução e o desenrolar das diversas definições, em 1990, a Socieda-
de Americana de Toxicomania e Alcoologia apresentou a sua definição de alcoolismo 
como uma doença primária, crónica, caracterizada pela perda de controlo sobre a in-
gestão de álcool, pela preocupação constante com o álcool e por um consumo persis-
tente de álcool a despeito de surgirem efeitos negativos, por uma distorção da perce-
ção do álcool e por uma negação das alcoolizações. 
 

Rogério Miranda Vieira
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Definições quantitativas do alcoolismo ou noção do limiar de risco

Fixar um nível máximo de consumo de álcool como delinear de limiar de risco, ou seja, 
a quantidade a partir da qual a ingestão de álcool se torna nociva e/ou patológica, tem 
provado alguma dificuldade, nomeadamente devido às diferentes suscetibilidades in-
dividuais ao álcool que cada indivíduo apresenta. 
Além disso, estabelecer o limiar patológico de alcoolização tem se revelado um desafio 
por diversos fatores de várias índoles, nomeadamente:

• Pela variabilidade individual dos efeitos do álcool; 
• Pela negação da alcoolização por parte dos pacientes; 
• Consumo superior a 4 copos por dia ser patológico (1 copo = 10g de álcool); 
• Possibilidade de repercussão patológica de consumos mais baixos;  

Assim, não é possível definir a doença pela quantificação das bebidas alcoólicas ingeridas, 
uma vez que o limiar não tem em conta os fatores individuais de tolerância e de suscetibi-
lidade somáticas e psíquicas aos efeitos nocivos do álcool, tais como sexo, idade, volume 
corporal, hábitos alimentares, carácter crónico e paroxístico da alcoolização, entre outros. 
Não obstante, todas as formas de alcoolização comportam diferentes graus de oculta-
ção da alcoolização, das suas consequências negativas e também das quantidades de 
álcool ingeridas, expressas no discurso do paciente por frases estereotipadas e vagas, 
como “bebo um copo como toda a gente”. 
Desta forma, abordar as modalidades e as consequências das alcoolizações, e procurar 
sinais clínicos de dependência, em vez de abordar a quantidade exata do consumo, pa-
rece ser uma atuação mais eficaz. 
 
Noções de abuso do álcool e de dependência alcoólica 
 
Em 1986, a OMS, cria o conceito de Síndrome de dependência alcoólica e de Consumo 
excessivo de álcool, com o intuito de ter uma definição objetiva e precisa, sem a co-
notação social ou moral dos fenómenos de dependência e habituação, bem como da 
compulsão face ao álcool. 
A Síndrome de dependência alcoólica, é então entendida como um comportamento 
adquirido, ou seja, um hábito patológico que invade em diversos graus a vida mental, 
pessoal e social do paciente, implicando três elementos para o seu diagnóstico: 
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• Alteração do comportamento face ao álcool; 
• Desejo obsessivo de álcool associado à perda de controlo da ingestão; sintomas 

de privação;  

Existe desta forma, por parte do paciente, a adoção de uma maneira de beber, diferente 
da do meio cultural e familiar, com consumo excessivo e continuado de álcool, que não 
tolera variações e muito menos reduções, bem como a compulsão de consumir álcool 
com regularidade, mesmo contra vontade consciente, mantendo assim de alcoolemia 
elevada, tão constante quanto possível. 
 
Síndrome de dependência alcoólica
 
No caso de dependência maciça do consumo de álcool, o paciente apresenta consumo 
matinal (para evitar sinais de privação ao acordar após uma noite sem álcool), mantém 
as mesmas quantidades de álcool, a despeito das consequências negativas que adve-
nham da sua alcoolização e apresenta aquisição de resistência progressiva aos reforços 
negativos da alcoolização.  
Existe assim alteração do estado subjetivo do paciente face ao uso do álcool. O pacien-
te evidencia incapacidade de controlar o seu consumo de álcool a partir do momento 
que começa a beber, independentemente do gosto da bebida ou das circunstâncias da 
alcoolização e tenta explicar as frequentes recaídas alcoólicas subsequentes com base 
em fatores subjetivos, uma vez que, após um longo período de abstinência, a maio-
ria dos alcoólicos testa a sua capacidade de resistência, voltando a consumir álcool na 
crença de que conseguirão controlar a sua ingestão, acabando por falhar nessa crença. 
A isto se chama craving, ou seja, o desejo obsessivo de beber. 
O Craving é assim um fator importante de iniciação e manutenção dos fenómenos de de-
pendência, em que o paciente busca a euforia e a desinibição que o álcool fornece numa 
fase inicial de consumo, acabando por encontrar ansiedade e depressão cronicamente. 

Sinais físicos de dependência alcoólica

Os sinais físicos de dependência alcoólica surgem habitualmente por ocasião de abstinên-
cia total em curto prazo de tempo, no consumo de álcool. Normalmente ocorre quando a 
concentração sanguínea de álcool diminui (abstinência matinal), e o paciente manifesta 
extrema necessidade de consumir álcool para atenuar os sinais de abstinência (como tre-

Rogério Miranda Vieira
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mores), ou simplesmente a inquietação antecipada dos sinais de privação. Esses sinais e 
sintomas reforçam a dependência alcoólica e podem até desencadear a vontade de beber. 
O paciente moralmente declara que bebe com a intenção de atenuar os sintomas de pri-
vação e que essa ingestão de álcool atenua os sintomas de forma previsível em menos 
de uma hora, o que conduz ao aparecimento de tolerância, ou seja, o sujeito habitua-se 
progressivamente aos efeitos do álcool e acaba por sentir necessidade de aumentar as 
doses de álcool para obter os mesmos efeitos da sua primeira intoxicação. 
Seguidamente apresentam-se os critérios de EDWARDS e da CID-10 para dependên-
cia alcoólica: 
 
Critérios de Edwards de dependência alcoólica

• Existência de um consumo regular de álcool com repercussão negativa somática 
ou psicológica; 

• Abandono de atividades sociais ou de lazer em proveito do álcool; 
• Desejo persistente de álcool; 
• Perda de controlo sobre as quantidades de álcool ingeridas; 
• Sinais de privação; 
• Aumento da tolerância; 
 
Critérios da cid 10 da dependência alcoólica
F1x2 - Síndrome da Dependência Alcoólica – Diretrizes de Diagnóstico F.10 x.2 

Um diagnóstico definitivo de dependência geralmente deve ser feito apenas se três ou mais 
dos seguintes estiveram presentes juntos em algum momento durante o anterior ano:

(a) Um forte desejo ou sensação de compulsão para tomar a substância; 

(b) Dificuldades em controlar o comportamento de consumo de substâncias em ter-
mos de seu início, rescisão ou níveis de uso; 

(c) Um estado de abstinência fisiológica (ver F1x.3 e F1x.4) quando o uso da substân-
cia cessou ou foi reduzido, conforme evidenciado por síndrome de abstinência ca-
racterística da substância; ou uso da mesma (ou de uma substância intimamente 
relacionada) com a intenção de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência; 
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(d) Evidência de tolerância, de tal forma que doses aumentadas da substância psi-
coativa são necessárias para atingir os efeitos originalmente produzidos por do-
ses mais baixas (exemplos claros disso são encontrados no álcool - e em indiví-
duos dependentes de opiáceos que podem tomar doses diárias suficientes para 
incapacitar ou matar usuários não tolerantes); 

(e) Negligência progressiva de prazeres ou interesses alternativos devida ao uso de 
substância psicoativa, maior quantidade de tempo necessário para obter ou to-
mar a substância ou para se recuperar de seus efeitos; 

(f) Persistir com o uso de substâncias apesar das evidências claras de consequências 
abertamente prejudiciais, como danos ao fígado devido ao consumo excessivo 
de álcool, estados de humor depressivos decorrentes de períodos de uso pesado 
de substâncias ou comprometimento do funcionamento cognitivo relacionado a 
drogas; esforços devem ser feitos para determinar se o usuário estava realmente, 
ou se poderia esperar que estivesse, ciente da natureza e extensão do dano. 

 
Critérios DSM e ICD – critérios agrupados com 6 critérios comuns: 

1 Necessidade ou desejo compulsivo poderoso de beber (ICD); 
2 Alteração da capacidade de controlar os consumos (ICD e DSM); 
3 Consumo da substância tóxica com o fim de suprimir os sintomas de privação 

(ICD e DSM); 
4 Síndrome fisiológica de abstinência (ICD e DSM); 
5 Tolerância ou necessidade de aumentar as doses para obter os efeitos produzi-

dos por doses mais fracas (ICD e DSM); 
6 Limitação dos modos de consumo pessoais (ICD); 
7 Desinvestimento progressivo nas outras formas de prazer ou nos interesses em 

proveito do consumo da substância tóxica (ICD e DSM); 
8 Consumo mantido não obstante as suas consequências nocivas (ICD e DSM); 
9 Tempo considerável empregue na obtenção da substância e na sua ingestão (DSM); 
10 Frequência dos sintomas de intoxicação ou de privação (DSM); 
11 A substância é muitas vezes absorvida em maior quantidade ou durante lapsos 

de tempo mais longos do que o previsto (DSM); 
 

Rogério Miranda Vieira
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Consumo excessivo de álcool 

No caso do consumo excessivo de álcool, o mesmo traduz-se por formas menos graves 
de consumo e de dependência. Não obstante, o consumo também produz efeitos noci-
vos sociais e profissionais e o paciente persiste no consumo apesar da sua nocividade. 
Essa nocividade apenas pode ser caracterizada pelas suas consequências observáveis, 
uma vez que não comporta perda de controlo nem 

“obsessão alcoólica”. Individualiza assim, os consumidores excessivos sem que cor-
respondam aos critérios de dependência, sendo na prática um diagnóstico de exclusão. 
Seguidamente apresentam-se os critérios da CID-10 para abuso do álcool: 
 
Critérios CID 10 do abuso do álcool 
F1x.1 Uso Prejudicial – Diretrizes de Diagnóstico - F.10 x.2 

O diagnóstico requer que os danos reais tenham sido causados à saúde mental ou física 
do utilizador. 
Padrões de utilização prejudiciais são frequentemente criticados por outros e frequen-
temente associados a consequências sociais adversas de vários tipos. O facto de um pa-
drão de utilização ou de uma determinada substância ser reprovado por outra pessoa ou 
pela cultura, ou ter conduzido a consequências socialmente negativas, como a prisão 
ou os argumentos conjugais, não é, por si só, prova de uma utilização prejudicial. A in-
toxicação aguda (ver F1x.0) ou “ressaca” não é, por si só, prova suficiente dos danos à 
saúde necessários à codificação do uso prejudicial. O uso prejudicial não deve ser diag-
nosticado se a síndrome da dependência (F1x.2), uma desordem psicótica (F1x.5), ou 
outra forma específica de desordem relacionada com drogas ou álcool estiver presente. 
 Ingestão repetida de álcool em situações em que o seu consumo é especialmente 
arriscado, correspondendo a modalidades de alcoolização variadas (DSM): 

• Alcoolizações abundantes e perigosas ocasionando embriaguez, desinibição e 
alterações do comportamento; primeiros estádios da síndrome de dependência, 
cujos principais elementos clínicos não se manifestaram ainda; 

• Efeitos deletérios das alcoolizações que se manifestam em diversos domínios, 
tais como a saúde física ou mental, o bem-estar geral, a qualidade das relações 
conjugais, familiares e sociais, a situação profissional e financeira e as relações 
com a ordem e com a lei; 
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• A evolução do abuso do álcool é variável; Em função da tomada de consciência 
por parte do paciente e da sua adesão ao tratamento, poderá haver: 

1. Redução do consumo; 
2. Manutenção de consumo excessivo - estáveis; 
3. Estádio de dependência – o abuso do álcool terá sido apenas uma fase transitória 

de passagem para a dependência. 
 
Conclusões 
 
A falta de consenso na definição de alcoolismo é ainda hoje evidente, uma vez que o 
alcoolismo abrange um conjunto de atitudes e de comportamentos díspares e hetero-
géneos perante o álcool, tais como o uso abusivo e a dependência alcoólica. 
Fatores individuais como o sexo, idade, volume corporal, hábitos alimentares, caráter 
crónico e paroxístico da alcoolização, entre outros, alteram o limiar alcoólico. 
Todas as formas de alcoolização comportam diferentes graus de ocultação da alcooli-
zação, das suas consequências negativas e também das quantidades de álcool ingeridas. 
Em 1976, a OMS, cria o conceito de dupla modalidade de perturbação por abuso do ál-
cool em Síndrome de dependência alcoólica e de Consumo excessivo de álcool. 
O Craving, é um fator importante de iniciação e manutenção dos fenómenos de depen-
dência, em que o paciente busca a euforia e a desinibição que o álcool fornece numa 
fase inicial de consumo, acabando por encontrar ansiedade e depressão cronicamente. 
 
Bibliografia 

Associação Americana de Psiquiatria, 2013, Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição, 
EUA, Associação Americana de Psiquiatria. 

Organização Mundial de Saúde, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, 1993, Suíça; Organização Mundial de Saúde. 

Àdes, Jean; Lejoyeux, Michel; 2004; Comportamentos Alcoólicos e seu Tratamento; 2.ª Edição revista; Portugal; Cli-
mepsi Editores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoolismo. 

Littrell, Jill; 2014; Understanding and Treating Alcoholism; Volume I: An Empirically Based Clinician’s Handbook for 
the Treatment of Alcoholism; USA, New York; Psychology Press. 

Rogério Miranda Vieira
Comportamentos Alcoólicos



7 3

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 2, N.º 2

Internamentos para desabituação 
alcoólica no serviço de Psiquiatria de 
um hospital geral entre 2016 e 2020
Admissions for alcohol withdrawal 
in a general hospital Psychiatry unit 
between 2016 and 2020clinical report

Miguel Felizardo
Interno de Formação Específica em Psiquiatria,  
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

Catarina Freitas
Assistente Hospitalar de Psiquiatria,  
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro



7 4

Resumo

O álcool é uma substância presente em todas as culturas desde o início da humanidade. 
As perturbações do uso de substâncias apenas foram consideradas doença a partir da 
sua introdução no DSM-III e na CID-8. Com o aumento do conhecimento dos ma-
lefícios associados ao consumo excessivo de álcool e da prevalência desse consumo 
na população foram criadas redes de intervenção especializada, de forma a prevenir e 
tratar o alcoolismo. O regime de internamento é geralmente reservado para os casos 
mais complicados.
Com este estudo, os autores têm como objetivo caracterizar os internamentos para 
desabituação alcoólica, realizados no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, entre 2016 e 2020. Para tal foram consultados os pro-
cessos clínicos dos doentes internados no serviço durante esse período, cujo diagnós-
tico de saída foi dependência de álcool ou uso de álcool, tendo sido analisados estatis-
ticamente, posteriormente, dados sócio-demográficas e elementos clínicos.
Entre 2016 e 2020 realizaram-se 70 internamentos neste serviço, sendo que a maioria 
dos doentes era do sexo masculino, solteiro, com baixa escolaridade e com trabalhos 
não qualificados. Percentagens significativas dos doentes apresentava ideação suicida 
e comportamentos heteroagressivos, assim como patologia dual. A maioria dos inter-
namentos teve origem em observações no serviço de urgência, o que contraria a evi-
dência de programação dos internamentos para este tipo de patologia. 
A perturbação ligada ao álcool é uma problemática transversal à evolução da sociedade. A 
pressão das famílias, o estado de descuido pessoal e de deterioração física que muitas ve-
zes estes doentes apresentam, dificultam a forma de atuar do profissional de saúde, sen-
do imprescindível apostar na articulação eficaz entre estruturas de saúde e a comunidade.

Abstract

Alcohol is a substance present in all cultures since the beginning of humanity. Subs-
tance use disorders were only considered a disease after their introduction in the DS-
M-III and ICD-8. With the increase in knowledge of the harm associated with exces-
sive alcohol consumption and the prevalence of this consumption in the population, 
specialized intervention structures were created in order to prevent and treat alcoho-
lism. The inpatient treatment is usually reserved for the most complicated cases.
With this study, the authors aim to characterize the admissions for alcohol withdrawal, 
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carried out in the Psychiatry Service from Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, between 2016 and 2020. For this purpose, data regarding socio-demographic 
variables and clinical elements from patients admitted in the unit, in this period, who-
se diagnosis was alcohol dependence or alcohol use, was statistically analyzed. 
Between 2016 and 2020 there were 70 admissions to this service, with the majority of 
patients being male, single, with low education and with unskilled jobs. Significant per-
centage of patients had suicidal ideation and heteroaggressive behaviour, as well as dual 
pathology. Most admissions originated from observations in the emergency department, 
which contradicts the evidence for scheduled admissions for this type of pathology.
Alcohol-related disorder is a problem that is transversal to the evolution of society. 
The pressure from families, the state of personal carelessness and physical deteriora-
tion that these patients often present, make it difficult for the health professional to 
act, making it essential to focus on the effective articulation between health structures 
and the community.

Palavras-chave álcool, perturbação de utilização de álcool, internamento, desabitua-
ção alcoólica.

Introdução

O álcool foi, desde o início da humanidade, tido como uma substância privilegiada em 
todas as culturas, envolto em simbolismo, sendo elemento fundamental em rituais 
religiosos, sociais, familiares e de confraternização. 
O conceito de alcoolismo só surgiu no século XVIII, com a crescente produção e co-
mercialização do álcool destilado, consequente à revolução industrial. Alguns autores 
passaram a referir-se ao álcool e ao alcoolismo por esta altura, por exemplo Benja-
min Rush, responsável pela frase “beber inicia num ato de liberdade, caminha para o 
hábito e, finalmente, afunda na necessidade”, ou Thomas Trotter, o primeiro a con-
cetualizar o alcoolismo como doença.1 Em 1849, Magnus Huss introduziu o conceito 
de alcoolismo crónico, definindo-o como um estado de intoxicação pelo álcool que se 
apresentava com sintomas físicos, psiquiátricos ou mistos.1

Na segunda metade do século XX, Jellinek com o trabalho “The Disease Concept of Al-
coholism” exerceu uma grande influência na evolução do conceito desta dependência, 
considerando o alcoolismo como doença, apenas quando o indivíduo apresentava to-
lerância, abstinência e perda do controlo. Em 1976, Grifith Edwards e Milton Gross 
propuseram uma nova síndrome, a síndrome de dependência do álcool.2
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No entanto, apenas no DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
versão 3) e na CID-8 (Classificação Estatística Internacional de Doenças, 8ª revisão) é 
que as perturbações do uso de substâncias foram introduzidas.3,4 A CID-8 apresentava 
a adição ao álcool como um estado de dependência física e emocional com períodos de 
consumo pesado e incontrolável, nos quais a pessoa experimentava uma compulsão 
para beber e sintomas de abstinência quando cessava o consumo. Outros padrões pa-
tológicos de beber, tais como beber episódico e excessivo, distinguiam-se da adição 
pela ausência de compulsão e abstinência.4

Na atual versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças, CID-10, a sín-
drome de dependência é definida como o conjunto de fenómenos comportamentais, 
cognitivos e fisiológicos desenvolvidos após consumo repetido de uma substância e 
associado ao desejo de consumir álcool, independentemente das consequências ne-
fastas da sua utilização.5 Relativamente ao DSM, foram realizadas algumas alterações 
na sua versão 5, sendo incluídos critérios a ter em conta para avaliar os efeitos dos 
consumos problemáticos de substâncias psicoativas, eliminados diagnósticos depen-
dência e abuso, substituindo-os pelo diagnóstico Perturbação pela Utilização de Subs-
tâncias, introduzido o conceito de adição como categoria diagnóstica e incorporado o 
conceito de craving, com especificações de moderado e grave.6

Os dados relativos à caracterização da população com perturbação pela utilização de ál-
cool indicam que é mais prevalente no sexo masculino (10% vs 3-5% no sexo feminino) 
e o risco do seu desenvolvimento aumenta com a idade, decrescendo após a meia-idade.7 
Indivíduos com patologias psiquiátricas subjacentes como perturbação afetiva bipolar, 
esquizofrenia e perturbações de personalidade também apresentam risco mais elevado 
de desenvolvimento de problemas ligados ao álcool.7 A maioria dos indivíduos têm baixa 
instrução, com 80,7% dos indivíduos apenas com ensino primário. Em relação estado 
civil e laboral, a maioria dos doentes é casado (62,9%) e 48% estão empregados.8-10

O regime de internamento, ao estar associado a maiores custos e a maior estigmatiza-
ção social dos indivíduos, é geralmente reservado para os casos mais complicados.10,11 
De acordo com o relatório anual do Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditi-
vos e Dependências, em 2018 havia 13.422 doentes com acompanhamento em ambula-
tório. Dos doentes que necessitaram de internamento, verificaram-se 1.202 readmis-
sões e 3.403 primeiras admissões.12

Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que ocorreram 2.442 óbitos em 
2017 por doença atribuível ao álcool. São atribuíveis ao álcool a perda média de 12,1 
anos de vida.13 Já em 2018, foram detetados 1087 óbitos com presença de álcool, 172 ví-
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timas mortais em acidentes de viação, com possível influência do álcool (taxa de álcool 
no sangue ≥ 0,5 g/L), 75% eram condutores, 22% peões e 3% passageiros. Em 2018 
foram registados também 18 289 crimes por condução com uma taxa de alcoolemia ≥ 
1,2 g/L, representando 41% do total de crimes contra a sociedade e 5% da criminali-
dade registada em 2018. Relativamente aos 26.432 casos de violência doméstica, 41% 
sinaliza o denunciado como tendo problemas relacionados com o consumo de álcool.13

Objetivos

O presente estudo teve como objetivo caracterizar os internamentos para desabitua-
ção alcoólica, realizados no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-

-Montes e Alto Douro, entre 2016 e 2020. Foram estudadas variáveis sociodemográ-
ficas, existência de patologia dual, internamentos prévios e reinternamentos, assim 
como proveniência e orientação após a alta do internamento.

Material e métodos

Realizou-se um estudo retrospetivo, longitudinal e descritivo. 
A população e amostra em estudo corresponderam aos doentes internados para desa-
bituação alcoólica no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, entre 2016 e 2020.
Foram consultados os processos clínicos dos doentes internados no serviço entre 2016 
e 2020, cujo diagnóstico de saída foi dependência de álcool ou uso de álcool.
Os dados foram introduzidos em base de dados Excel®, de forma anonimizada, tendo 
sido este o programa utilizado, para o tratamento dos dados.

Resultados

Entre 2016 e 2020 realizaram-se 70 internamentos para desabituação alcoólica no Ser-
viço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Entre 2016 e 
2018 houve uma tendência decrescente em termos de número de internamentos para 
desabituação alcoólica no serviço, tendo desde então o número estabilizado até 2020 
(34 internamentos em 2016, 15 em 2017 e sete internamentos por ano entre 2018 e 2020). 
A maioria dos doentes internados foi do sexo masculino (85,71%, n=60) e a média de 
idades foi de 45,8 anos (46,8 anos no sexo masculino e 42,4 no sexo feminino).
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Relativamente ao estado civil à data do internamento, 42,8% dos doentes era solteiro, 
24,3% era casado ou vivia em união de facto, 31,4% era divorciado e 1,5% viúvo. Ape-
nas 0,2% dos doentes vivia sozinho. 
Analisando a escolaridade, 14,8% dos doentes não tinha qualquer escolaridade ou ti-
nha o primeiro ciclo não concluído, 35,7% tinha o primeiro ciclo, 2,9% tinha o se-
gundo ciclo, 18,6% frequentou o terceiro ciclo, mas destes apenas 84,6% o concluiu, 
14,8% terminou o ensino secundário e 13,2% o ensino superior. 
A maioria dos doentes a desempenhar atividade laboral (correspondente a 67,2% da 
amostra) tinha profissões não qualificadas (32,8% da amostra total e 78,7% dos doen-
tes ativos profissionalmente). Dos indivíduos sem atividade laboral, a maioria, corres-
pondente a 69,6%, estava em situação de desemprego.
Relativamente à caracterização dos internamentos em si, a proveniência mais fre-
quente foi o serviço de urgência (64,3%, n=45), seguido do Centro de Respostas Inte-
gradas de Vila Real (30%, n=21). Os restantes internamentos foram efetuados através 
de referenciações da consulta externa de Psiquiatria e dos cuidados de saúde primários. 
A média de duração do internamento para desabituação alcoólica foi de 7,7 dias e a 
orientação após a alta variou entre acompanhamento em consulta externa no hospital 
(n=22, 31,4%), acompanhamento no Centro de Respostas Integradas (n=33, 47,1%) e 
integração em Comunidade Terapêutica (n=15, 21,4%). 
Em termos de internamentos anteriores para desabituação alcoólica, 45,7% dos doen-
tes já havia sido internado pelo menos uma vez e 24,2% foram reinternados nos dois 
anos seguintes.
De entre os sintomas apresentados pelos doentes internados destaca-se a ideação sui-
cida, em 41,4% (em 48,3% dos homens e 20% das mulheres), a ideação e comporta-
mento heteroagressivo, em 22,8% dos doentes (em 25% dos doentes do sexo mascu-
lino e em 10% do sexo feminino) e a sintomatologia psicótica em 11,4%, geralmente 
enquadrada em delirium tremens.
A patologia dual estava presente em 47,1% (n=33) dos doentes internados para de-
sabituação alcoólica, tendo sido identificados diagnósticos de perturbação depressiva 
prolongada, episódio depressivo major, perturbação de personalidade, debilidade in-
telectual, esquizofrenia, perturbação esquizoafetiva, perturbação bipolar, psicose al-
coólica e demência. A perturbação ligada ao álcool foi considerada primária em 75,7% 
dos doentes (n=53), sendo nas mulheres secundária em 60% e nos homens em apenas 
18,3%. A existência de outra perturbação de adição foi identificada em 8,6% dos indi-
víduos, todos eles do sexo masculino.

Miguel Felizardo, Catarina Freitas
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De todos os indivíduos internados para tratamento de desabituação alcoólica, 13 já ha-
via tido complicações judiciais decorrentes da sua problemática ligada ao álcool, sendo 
a violência doméstica e penas por condução sob o efeito de álcool, as mais comuns. 

Discussão

Neste estudo foram analisados 70 internamentos para desabituação alcoólica, reali-
zados durante cinco anos, no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-

-Montes e Alto Douro. 
O número de doentes inferior do sexo feminino em relação ao sexo masculino está 
de acordo com os dados de prevalência de perturbação do uso de álcool na população 
geral, apesar da diferença ser maior na nossa amostra, já que foi proveniente apenas 
de doentes com internamento para tratamento da adição. Contrariamente aos dados 
da literatura existentes relativamente a estes doentes, considerando a população in-
ternada para desabituação alcoólica, parece haver uma preponderância de solteiros e 
divorciados, sendo mais comum que tenham um ou mais conviventes, habitualmente 
pais e irmãos. Também no nosso estudo a baixa escolaridade foi mais comum. 
A patologia dual, também como em outros estudos, teve uma prevalência de 47,1%, 
sendo os diagnósticos muito variados, entre perturbações afetivas, psicóticas, neuró-
ticas e neurocognitivas.
Um dado interessante do nosso trabalho foi a quantidade de internamentos realizado 
a partir do serviço de urgência (64,1%). De facto, é sabido que o internamento para 
a problemática ligada ao álcool deve ser reservado para situações resistentes ao tra-
tamento em ambulatório, quando há risco elevado de complicações orgânicas ou se 
está presente sintomatologia psicopatológica grave. Deve promover-se sempre que 
possível que o internamento seja feito de forma programada, o que aconteceu apenas 
em 35,9% dos internamentos da nossa amostra. Tal facto pode ter contribuído para 
o elevado número de reinternamentos encontrado nos dois anos seguintes (24,2%). 
De realçar que a presença de ideação suicida e de sintomatologia psicótica, em 41,4% 
e 11,4% dos doentes, respetivamente, provavelmente contribuiu para o número de 
doentes internados de forma urgente.
O facto de, ao longo dos anos, ter havido uma diminuição muito significativa do nú-
mero de internamento para desabituação alcoólica no serviço (34 internamentos em 
2016 e 7 internamentos por ano, entre 2018 e 2020), pode estar relacionado com vários 
motivos, entre eles, a existência de maior resposta em termos de estruturas integra-
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das no Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, o maior 
critério por parte dos psiquiatras para internamentos para este tipo de patologia num 
hospital geral e a menor disponibilidade de vagas para internamentos programados 
em hospitais gerais.

Conclusão

A perturbação ligada ao álcool é uma problemática transversal à evolução da socieda-
de e apesar de mais frequente em determinados grupos sócio-demográficos e áreas 
geográficas, atinge todos os sexos, idades, atividades laborais, níveis educacionais e 
indivíduos com e sem doença psiquiátrica. 
A pressão sentida por parte das famílias, o estado de descuido pessoal e de deteriora-
ção física que muitas vezes estes doentes apresentam, dificultam a forma de atuar do 
profissional de saúde, que muitas vezes se sente compelido a adotar estratégias que 
em nada vão contribuir para o tratamento eficaz da dependência.
A articulação entre cuidados de saúde primários, especialidades médicas dos hospi-
tais gerais, serviços de intervenção especializados e estruturas comunitárias é funda-
mental. É necessário apostar na formação, motivação e sensibilização dos técnicos de 
saúde para o alcoolismo, de forma a evitar intervenções não terapêuticas e a orientar o 
melhor possível estes doentes.
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