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Carlos Vascocelos
Editorial: A propósito dos “Subsídios para a História da Alcoologia Portuguesa”

O presente número aborda aspetos da história da alcoologia portuguesa. A história
quando é descrita pelos seus autores e atores, sofre de um viés particular . Tanto podemos pecar por excesso transformando pequenos avanços em vitórias estrondosas, como
considerar os pequenos recuos em derrotas totais. O meio termo é difícil de alcançar.
Como declaração de interesses afirmamos que podemos fazer história e transformar
perdas em oportunidades, sendo certo que os nossos conhecimentos científicos e a arte
de os aplicar constituem um património inviolável.
O Dr. Rui Moreira apresenta-nos um artigo em que aborda o tema “Subsídios para a
história da alcoologia portuguesa”. É um artigo repleto de informação histórica e ao
mesmo tempo de amargura e deceção.
Resolvemos fazer um texto em que se conta o outro lado da história. O que se passou nas
unidades de tratamento de dependentes de drogas ilícitas (especializadas no tratamento
de dependentes de heroína) quando foram inundadas por centenas de dependentes de
etanol. Como não foi possível aplicar na prática a rede de referenciação alcoológica.
Se tudo tivesse corrido bem, a Unidade de Alcoologia Dr. José Barrias poderia estar a
coordenar do ponto de vista clínico, dezenas de estruturas abrangendo todo o território
nortenho e multiplicar várias vezes o número dos seus médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Seria a líder natural da rede de referenciação alcoológica.
Houve falta de liderança ou falta de empoderamento por parte dos dirigentes do IDT
regional ou da DICAD Norte? A crise organizativa também atingiu as estruturas de
coordenação regional…
Nós temos uma perspetiva otimista para as organizações de CAD porque os pacientes
existem, assim como a necessidade de os tratar. Não se trata de um tratamento generalista, embora nas fases mais precoces da doença aditiva alcoólica isso possa ser suficiente. O que se passa nas fases mais graves é que é necessário um tratamento altamente
especializado. É preciso promover o conhecimento científico e clínico, o afinamento
da rede alcoológica e remover o obstáculo da paralisia administrativa.
Este é o caminho que prossegue a Revista Portuguesa de Alcoologia.
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A importância da aproximação da MGF à Alcoologia

Durante as últimas décadas assistimos ao distanciamento da MGF da Alcoologia e os
resultados práticos não poderiam ser mais esclarecedores. O consequente desinvestimento em formação especifica, a crescente desmotivação para a organização de equipes e consultas, com enfoque na deteção e prevenção da problemática associada ao
uso de álcool, transformou um dos assuntos mais preocupantes da área da saúde em
Portugal, num assunto quase inexistente.
Numa sociedade com bom senso, as elevadas prevalências do consumo de álcool, assim
como as múltiplas e preocupantes problemáticas associadas, com destaque para a
elevada taxa de morbilidade e mortalidade (direta e indireta), deveriam ser suficientes, para colocar a questão da importante e obrigatória estruturação de abordagem
desta problemática, ao nível dos cuidados de saúde primários. Quanto mais não seja,
olhando para o tão valioso e moderno argumento, recorrentemente utilizado para as
tomadas de decisões – Quanto nos custa não tratar esta patologia? Contudo a resposta
parece não chegar. Direi, não existe muito interesse em aprofundar esse valor, até
porque, todos reconhecemos que gastamos MUITO. Não apenas monetariamente, que
parece pouco importar nas decisões políticas dos dias de hoje, uma vez que tudo tem
uma dupla interpretação. Agora, tudo muda de figura quando afirmamos que, temos
muitos utentes que morrem e que morrem mais cedo e muitos outros que perdem
brutalmente a sua qualidade e capacidade de viver condignamente. Se olharmos desta
forma, chegaremos à brilhante conclusão que temos de investir na divulgação, prevenção e tratamento desta problemática.
Surge neste contexto a importante aproximação da MGF. Especialidade de excelência
para constituir um importante pilar nesta estrutura. Conhece e acompanha transversalmente utentes e famílias. É dotada de uma privilegiada capacidade de aquisição de
informação essencial na prevenção e abordagem inicial, assim como, de realizar um
célere encaminhamento, quando necessário. Contudo, continuamos a assistir ao desinvestimento em geral, e nesta área em particular.
O curioso é que se o exposto é verdade, o não reconhecimento político, tem obrigado os
colegas de MGF, a olhar autonomamente para este “não problema” e a procurar soluções.
Nos últimos 2-3 anos, temos assistido a uma valiosa procura de formação, partilha e
participação em eventos de Alcoologia pelos colegas de MGF. As adições e em particular a Alcoologia, têm motivado a participação da SPA em inúmeros eventos científicos
na área da MGF. Destaco este ano o convite para estarmos presentes no 39º Encontro
Nacional de MGF, onde percebemos que estão a ser criados grupos de trabalho e de
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investigação na área das adições, assim como a participação em diversas jornadas e
encontros realizados autonomamente por USFs.
Estas iniciativas, mostram o interesse e genuína preocupação dos médicos e outros
técnicos de saúde com esta problemática. Mesmo quando não reconhecido como um
problema gravíssimo, do ponto de vista político, no terreno, a situação é impossível
de negligenciar.
Em conclusão, não posso estar mais contente e satisfeito com esta dinâmica que está
a ser criada, ainda que seja apenas por interesse e necessidade clínica, que verdadeiramente é a mais relevante.
Em meu nome pessoal e enquanto presidente da SPA, um obrigado por esta aproximação, que teremos que continuar!
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No ar estava presente o cheiro intenso de eucalipto e liberdade, sob forma de partículas pequeninas, mas saturadas de sonhos com sentidos. O vinte e cinco de abril estava
por todo lado, até nos quintais que doentes e técnicos cultivavam nos terrenos entre
pavilhões. Eram alfaces e repolhos que cresciam cheios de sonhos maduros. Ali, no
Hospital Magalhães Lemos (H.M.L.), no Porto. Àquela estrutura pavilhonar (cinco),
(constituídas de R/C e primeiro andar, com capacidade de 50 camas cada e áreas desafogadas de salas de enfermagem, gabinetes médicos, salas de estar, de lazer, w.c.,
elevadores, etc ), acrescia uma estrutura administrativa logo à entrada, seguida de
Laboratório de Análises e Serviço de Electrofisiologia, áreas de lazer e convívio, bar/
restaurante, campo de futebol, piscina coberta, Serviço de Ergoterapia, Capela,
Lavandarias e Cozinhas, tudo envolvido numa área verde. Toda a arquitetura e envolvência é herdeira do ideário francês e das teorias de setorização. O Hospital Psiquiátrico
nos anos setenta e oitenta dependia do Instituto de Assistência Psiquiátrica (I.A.P.)
designava-se por Centro de Saúde Mental Ocidental do Porto (C.S.M.O.P.), em complementaridade com o Hospital de Conde Ferreira (H.C.F.), Centro de Saúde Mental Oriental do Porto (Diário da República n.º 270/1976, Série I de 1976-11-18, páginas 2604
– 2604). A Rua de Cedofeita era a fronteira que dividia a cidade em oriental e ocidental.
O C.S.M.O.P. servia as populações das freguesias de Aldoar, Cedofeita, Foz do Douro,
Lordelo do Ouro, Massarelos, Nevogilde e Ramalde, do concelho do Porto, os concelhos
de Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde e ainda o distrito de Vila Real. Nos
anos setenta dava-se início às obras ao Centro de Saúde Mental de Vila Real, com uma
arquitetura em pavilhões semelhante ao Magalhães Lemos. Esta estrutura deu origem
ao Hospital de Vila Real, ficando a saúde mental, sediada no último e mais distante dos
pavilhões. Atualmente toda a estrutura de saúde está integrada no Centro Hospitalar
de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. Esta deriva, mais a norte, dá o mote, para enfatizar a sempre menos valia dos investimentos e políticas em saúde mental, nesses
tempos, agora e talvez para sempre.
Vêm para o Hospital Magalhães Lemos, técnicos e doentes do Hospital Conde de Ferreira,
alguns ficam no Serviço de Psiquiatria do Hospital Escolar de S. João, que ganhava
fôlego com a Faculdade de Medicina ora aí instalada.
O Centro de Saúde Mental Ocidental do Porto (H.M.L.), inicia o seu funcionamento com
os psiquiatras e outros técnicos de saúde mental que decidiram romper com a perspetiva asilar do H.C.F. Sopravam há muito, os ideários da setorização francesa, dos movimentos antipsiquiátricos ingleses e italianos, a psiquiatria de ligação, a psicanálise
ganhava espaço, os hospitais de dia eram realidades a ter conta na recuperação do
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doente mais próximo da família. As psicoterapias comportamentais e cognitivas, o
psicodrama e as psicoterapias breves estavam a implementar-se. Germinavam as
teorias sistémicas e os grupos Balint. A grupanálise, a análise transacional e tantos
outros caminhos para perceber a pessoa, as pessoas doentes e ajudá-las a sentirem-se
melhor consigo próprios e com os outros.
O prevenir das doenças mentais estava em cima de todas as mesas de discussão. O como,
os meios e os resultados que não se viam no ano seguinte, eram pesos e obstáculos
montanhosos, tão intransponíveis como hoje. A pressa dos resultados, com que a
prevenção está definitivamente incompatibilizada, bem como, as agendas políticas.
É certo que não havia internet nem formas de comunicar céleres como na atualidade.
Havia tertúlias onde chegavam e partiam pessoas que traziam livros e levavam as mãos
cheias de ideias, teorias e sonhos a transbordar e a escorrer dos bolsos. A liberdade
permitia ir de Eça de Queirós a Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoaes,
Martin Heidegger, Emil Kraepelin, Eugen e Manfred Bleuler, Sigmund Freud, Alfred
Adler, Carl Gustav Jung, Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt, entre dezenas de outros
ilustres pensadores que povoavam o tempo e a interação. Mas também a música de
Lopes Graça, Pablo Sarasate ou Serguei Rachmaninoff e a dança do Quebra-Nozes de
Tchaikovsky ao folclore do Rancho Típico da Amorosa, com a carrasquinha ou a chula
vareira. Misturavam-se todas estas coisas com o sofrimento do humano e o genuíno
desejo de cada um fazer algo para o aliviar e o engenho de prevenir. O sentido do serviço
e dádiva ao outro, não era uma ideia romântica, irrealizável e sem rumo. Era respirar.
É neste contexto, que num dos pavilhões (II, R/C Direito) do Centro de Saúde Mental
Ocidental do Porto (H.M.L.), fica prenhe um grupo, à frente do qual estava o Dr. José
Barrias. O primeiro andar era dedicado ao setor Porto/Vila do Conde, internamento
homens, sendo dirigido pelo mesmo psiquiatra, Chefe de Serviço Hospitalar de Psiquiatria. Polariza ao seu redor alguns psiquiatras, um Neurologista, um Especialista de
Medicina Interna, um Sociólogo, um Psicólogo, um Nutricionista, Médicos Internos de
Psiquiatria, Assistente de Serviço Social e um Enfermeiro Especialista em Psiquiatria.
Nasce o Grupo de Estudos Sobre o Alcoolismo (G.E.S.A.), em 1979. Surge por necessidade, pois nas avaliações estatísticas anuais dos diagnósticos dos doentes, seja dos
doentes que são internados e reinternados nos pavilhões ou nos recursos ao Serviço
de Urgência, constata-se que mais de 45% dos doentes do género masculino, sofre de
problemas relacionados com o consumo de álcool e não dispúnhamos de estratégias
terapêuticas ajustadas a esse tipo de doentes. O internamento era realizado conjuntamente com os outros doentes psiquiátricos, maioritariamente psicóticos, o que difi17
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cultava muitas vezes o internamento dos doentes alcoólicos, que liminarmente
recusavam ser internados.
O trabalho no âmbito dos problemas ligados ao álcool (P.L.A.), inicia-se pelo estudo
de várias áreas, desde o metabolismo, às repercussões do álcool no organismo, numa
multiplicidade de doenças, da cirrose às neoplasias, na gravidez, infância, desempenho
escolar e profissional, adolescência, terceira idade, sinistralidade laboral e rodoviária,
suicídio, homicídio, violência social e doméstica… Estas temáticas deram origem a
pequenos e grandes trabalhos de investigação, levados a conferências e congressos,
nacionais e internacionais.
O G.E.S.A. rapidamente se aliou a outros grupos nacionais, especialmente com o Centro
de Recuperação de Alcoólicos de Coimbra (C.R.A.), à frente do qual estava a Drª. Maria
Lucília Mercês de Mello e em Lisboa ao Centro António Flores, dirigido pelo Dr. Pistacchini Galvão. O C.R.A. de Coimbra tinha já passado várias etapas, pois dispunha de programas de tratamento para alcoólicos e já planeava e executava ações de prevenção na
comunidade. Tinha relações próximas com a Escola Nacional de Saúde Pública, onde a
Dr.ª Maria Lucília era docente, com a Sociedade Francesa de Alcoologia, que depois
apadrinha a Sociedade Portuguesa de Alcoologia e também com a Pedopsiquiatra D.ª
Manuela Mendonça, que já tinha estudado e publicado as repercussões do alcoolismo
nas crianças.
A década de oitenta foi um autêntico frenesim. Investiga-se, publica-se, juntam-se grupos
nacionais junto de Universidades, com movimentos internacionais europeus e americanos.
Havia aparentemente condições para que este tipo de grupo dispusesse de um espaço
no H.M.L. A proposta de criação de um Serviço de Alcoologia neste Hospital psiquiátrico
parecia razoável. O Dr. José Barrias era na altura o Diretor Clínico e tudo parecia ganhar
esse formato. Tal não veio a acontecer e a história, se alguém a quiser fazer, trará as
variáveis determinantes desse evento.
Quase a terminar os anos oitenta, surge uma representante da Organização Mundial
de Saúde (O.M.S.), Madame Joy Moser, que recomenda ao governo um estudo comunitário dos hábitos alimentares e de consumo de bebidas alcoólicas, com o objetivo de
clarificar a dimensão dos P.L.A. em Portugal, uma vez que os dados que chegam à OMS
são insuficientes, pese embora, a existência de elementos que apontam para taxas
elevadas de mortalidade e de consumos de álcool.
Em março de 1988 a Academia de Ciências de Lisboa organiza um colóquio sobre a
problemática do alcoolismo em Portugal, tendo feito a publicação desses trabalhos no
ano seguinte.
18
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Estes dois contributos constituíram-se como determinantes para que fosse recomendado ao governo de então, a criação de três Centros Regionais de Alcoologia, com o fim
diagnosticar e tratar precocemente doentes e famílias e desenvolver ações de prevenção
na comunidade. Neste sentido e nas conversações com a representante da OMS, a
mesma formula a pergunta de quanto tempo os três centros precisariam para tratar
todos os doentes alcoólicos em Portugal?
Fizeram-se as contas tendo em considerações os recursos, e a conclusão seria que
precisávamos de 20 anos para os tratar. Ela, com um sorriso a roçar a ironia, disse: “e
nessa altura, teríeis a mesma quantidade de alcoólicos”. É forçoso intervir fortemente
na prevenção, para que se vejam frutos ao fim de 20 anos.
No Decreto Regulamentar 41/88, de 21 de novembro, nasce a esperança, embrulhada
no papel de celofane do governo, com dois laçarotes, da Escola Nacional de Saúde
Pública e da OMS.
No tal pavilhão II direito de H.M.L. (R/C e Primeiro andar) fica instalado o Centro
Regional de Alcoologia do Porto, que posteriormente passará a Norte (Decreto-Lei n.º
269/95, reestruturados com o Decreto-Lei n.º 318/2000), com autonomia administrativa e financeira. O primeiro andar fica alocado para internamento misto de 25 camas,
onde se processava um programa de desintoxicação de três semanas que alguns anos
mais tarde fica reduzido a duas semanas. A primeira semana muito centrada nos cuidados clínicos, de enfermagem e nutricionais e na segunda semana para além dos ajustes
de cuidados clínicos e terapêuticos, inicio das etapas psicopedagógicas e de estratégias
de prevenção de recaída, que teriam continuidade no ambulatório em grupos terapêuticos e consultas individuais ou terapias sistémicas e cognitivo comportamentais.
As doenças comórbidas do alcoolismo são múltiplas e variadas e nesse âmbito para que
fosse possível dar respostas abrangentes de outras especialidades, foram estabelecidos
protocolos com serviços hospitalares de Gastroenterologia do Hospital de Santo António
(Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE); Hospital Santos Silva (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE); Hospital Pedro Hispano ( U.L.S. Matosinhos).
No R/C onde nasceu o G.E.S.A. é destinado à consulta externa de psiquiatria, medicina,
psicologia, nutrição e serviço social, investigação, formação, prevenção direção e
serviços administrativos.
Na década de noventa surgem os computadores e a internet que permitiram informatizar o centro, não apenas as consultas, mas a comunicação com os centros nacionais
e internacionais. Foi um tempo de realização de trabalhos conjuntos ao nível nacional
e internacional (Multicity Action Plan, E.N.L.A.P.R.E., INTERREG III- Comisionado
19
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Regional para la Droga da Consejería de Sanidad y Bienestar Social da Junta de Castilla
e León - programa transfronteiriço.
Conforme o preceituado na legislação particularmente no art.º 3º do Decreto-Lei n.º
318/2000 potenciavam-se os trabalhos na área de prevenção, investigação e ensino
pré e pós-graduado, com as limitações de um quadro de pessoal reduzido para tão
hercúleas tarefas.
Multiplicava-se o trabalho preventivo nas escolas, nas empresas, nas autarquias, nos
centros de saúde, P.S.P., G.N.R., Tribunais e nos Hospitais. Salienta-se os trabalhos de
prevenção realizados na empresas Monteiro Ribas, na Volvo, R.A.R., Grupo S.O.N.A.E e
nos Serviços de Transportes Coletivos do Porto (S.T.C.P.), onde com trabalhadores,
entidades patronais, medicina do trabalho e técnicos do Centro Regional de Alcoologia
do Norte foi possível construir regulamentos que protegessem o trabalhador com
problemas de álcool, em vez dos aspetos punitivos muito presentes e lhe possibilitasse
tratamento e respetivo projeto de recuperação que implicavam pessoas e estruturas
das várias empresas. Foi assim também em muitas autarquias das quais se destaca as
Câmaras Municipais do Porto, Matosinhos e de Felgueiras. Mas também nas de Gondomar, Valongo, Viana do Castelo, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Macedo
de Cavaleiros, Moncorvo, Chaves, Braga, Famalicão, Vila Nova de Cerveira, Guimarães,
Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Esposende, onde foi possível realizar um
trabalho de prevenção junto dos trabalhadores e também no empenho da realização
de encontros de alcoologia, que mobilizavam os profissionais dos centros de saúde e
das comunidades escolares. Os encontros anuais de alcoologia, tinham sempre o
empenho autárquico e eram precedidos de um ano de ações de formação em alcoologia
para médicos, professores, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Os pilares centrais do trabalho comunitário, assentavam em primeiro
lugar no diagnóstico da situação dos problemas ligados ao álcool naquele universo (a
partir de dados gerais, depois específicos e com recurso a estudos de campo), em
segundo lugar na formação de formadores, planeamento de intervenções na política
de controlo do consumo de bebidas alcoólicas.
A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, o Instituto Superior de Serviço Social, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto
Superior da Maia, Universidade Fernando Pessoa eram parceiras na investigação. Um
dos resultados está plasmado na Edição do Boletim do Centro Regional de Alcoologia
do Norte, ISSN:1646-1754, último editado em novembro de 2005 e dedicado à mulher.
20
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Com um quadro de pessoal reduzido e recursos financeiros exíguos para a dimensão
do problema no norte do país, o CRA do Norte tinha um diretor e um administrador,
psiquiatras, médico de medicina geral e familiar, psicólogos, nutricionista, socióloga,
assistente social, enfermeiros, pessoal administrativo, auxiliar, motorista e telefonista, num total de cinquenta e seis funcionários. Esta estrutura sempre foi minúscula,
para fazer face à problemática alcoológica numa população de mais de três milhões de
habitantes. A pequena dimensão da estrutura, não seria assim tão relevante, na medida
em que se iam construindo as bases de uma rede alcoológica, para as respostas clínicas ao nível local, dando prioridade à formação dos técnicos de saúde e também à
prevenção, estabelecendo pontes com a medicina do trabalho, autarquias, escolas,
empresas e instituições locais, de modo a fazer diagnósticos de situação e planear
intervenções e sua posterior avaliação e correção de medidas a adotar. Nunca foram
pensadas mega estruturas de saúde ou acrescentos às existentes para tratar doentes
alcoólicos. A ideia e recomendações veiculadas pela O.M.S. sempre foram no sentido
de implicar as estruturas locais de saúde, ensino, investigação e outras, para criar
respostas aos problemas ligados ao álcool ajustados à sociologia e cultura de cada
autarquia, empresa ou instituição.
A intervenção comunitária era hierarquizada em quatro equipas: Minho, Trás-osMontes; Área Metropolitana do Porto e Meio Laboral. Estas equipas tinham no seu seio
técnicos locais que participavam nos processos de diagnóstico, de planificação e intervenção, sempre no sentido de criar respostas aos problemas ligados ao álcool naquela
área específica.
A promoção das intervenções contempladas no plano de Ação Contra o Alcoolismo
(Resolução do Conselho de Ministros 166/2000), com a criação da rede alcoológica
nacional, que nunca saiu do papel, tinha ao menos a virtude de trazer à tona a dimensão
dos problemas ligados ao álcool e ao menos chegar à comunicação social do nosso país.
Apesar de formalmente não ser possível articular doentes, famílias e instituições,
consoante a “magnificente” mas inexistente, rede alcoológica nacional, um circuito
ágil e acessível aos doentes e famílias, informalmente funcionava. A razão prende-se
com a presença em cada Centro de Saúde do Norte do país de um ou vários médicos e
outros técnicos de saúde, particularmente assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros, que faziam uma avaliação do doente e, ou o tratavam localmente ou com apoio do
hospital local, ou comunicavam com o C.R.A.N. e rapidamente se dava resposta à situação clínica. A sensibilidade para a sinalização vinha, não apenas das famílias, mas
também das empresas onde se estava a intervir. O paciente era identificado e em vez
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da punição colocava-se em cima da mesa um projeto de tratamento e reabilitação.
As dificuldades estavam centradas na capacidade de resposta que era pequena face à
dimensão do problema. Tratando-se de um problema de saúde com muitas áreas de
intervenção, começava-se sempre por algum lado do problema, uma vez que estavam
já sensibilizados muitos profissionais de saúde, a trabalhar em diferentes instituições.
Quando parecia que os Problemas Ligados ao Álcool no Norte do país estavam encaminhados, agora com um fôlego novo, com a perspetiva de novas instalações no antigo
Hospital de Matosinhos, reforço de laços com a Câmara Municipal de Matosinhos, com
a Universidade do Porto e outras Instituições, de molde a ser dado um maior incremento às ações que se vinham desenvolvendo, na prevenção, na formação e investigação , mas também no tratamento dos doentes alcoólicos e suas famílias, com ênfase
especial para as crianças e para as grávidas, eis que surge um novo enquadramento –
a extinção por fusão dos Centros Regionais de Alcoologia com as atribuições integradas
no IDT, I.P.. Decreto-Lei n.º 221/2007, de 29 de maio.
O Centro Regional de Alcoologia do Norte fica reduzido a cinzas (Unidade Alcoologia
Dr. José Barrias- U.A.). Tem apenas como papel fazer consultas externas, com possível
recurso a internamento na Unidade de Desintoxicação (U.D.), administrativamente
separada da U.A. A estrutura de saúde está sob a alçada dos Serviços de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e regionalmente dependente da delegação desses
serviços na Administração Regional de Saúde Norte.
Todo o trabalho prevenção dos problemas ligados ao álcool, articulado com as Universidades, autarquias, hospitais, centros de saúde, escolas, empresas e outras instituições nacionais e internacionais, foi desarticulado, pois a U.A. Dr. José Barrias era e é
para fazer consultas a pessoas com perturbação de uso de álcool. Os técnicos da prevenção
dos problemas ligados ao álcool, foram transferidos para outras unidades, agora da
responsabilidade do I.D.T., e com outras funções, ficando esta área, completamente
abandonada. Assim de repente, um problema grave e sério de saúde pública deixa de
ter qualquer relevância. Como se as taxas de mortalidade se tivessem alterado milagrosamente e os doentes tivessem desaparecido.
Recebemos há dias uma doente recaída em Perturbação de Uso de Álcool, que encaminhei para a U.A. Dr. José Barrias e só teria consulta daí a quatro meses. No tratamento
de doentes há dificuldades sérias.
Ações de prevenção sobre o álcool no norte do país em meios escolar, laboral, autárquico,
não temos conhecimento.
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Formação de profissionais de saúde, também não, exceto os promovidos pela Sociedade Portuguesa de Alcoologia. Inclusão da área de adictologia na formação de profissionais de saúde nos períodos pré e pós-graduada, arriscamos a dizer quase inexistente.
Em Universidades envolvidas e a publicar trabalhos, honra lhes seja feita, vão aparecendo algumas investigações e bastantes metanálises.
Volvidos quase trinta anos desde o entusiasmo na formação do G.E.S.A. e posterior
edificação de três Centros Regionais de Alcoologia (Norte Centro e Sul), a partir de maio
de 2007, todo esse edifício ruiu, restando apenas escombros, deixando de haver formação
de profissionais, os existentes estão maioritariamente na reforma, sendo o caminho
inexorável a extinção.
Será mesmo este apagamento histórico que se deseja?
Os doentes alcoólicos fazem parte de um delírio?
As taxas de mortalidade devidas ao álcool são uma tortura dos números?
As inúmeras doenças associadas ao alcoolismo são uma mentira?
Os acidentes rodoviários e laborais não têm qualquer relação com o álcool?
O insucesso escolar devido aos consumos de álcool são uma fantasia?
O Síndrome Fetal Alcoólico é uma alegoria?
Estas são perguntas sem resposta.
A lubrificação social que o álcool provoca e as mais valias advenientes da produção e
comercialização, têm uma relevância maior do que prevenir e tratar pessoas.
Foram muitas as pessoas que iniciaram o movimento G.E.S.A. e outros que lhe foram
dando corpo no Centro Regional de Alcoologia do Norte, alguns deles estão nomeados
nos trabalhos que fazem parte da bibliografia, mas lembramos Carlos Morais e Alexandra Bento, nutricionistas, Carlos Basto e Luís Ferreira, Jorge Marques, Carlos Marques
e Rosa Encarnação, psiquiatras, Paula Dias, socióloga, Jorge Topa, assistente social,
enfermeiros especialistas de psiquiatria, Paulo Mota, Rui Silva, Eugénio Esteves Fátima
Pessoa, Liliana Lima e muitos outros que anonimamente deram contributos valiosos
em prol da saúde e bem estar de doentes e famílias, bem assim como em ações de
formação e prevenção.
Alguns trabalhos apresentados, sendo os autores pertença do Grupo de Estudos sobre
o Alcoolismo:
1.

Movimento de Internamentos num Pavilhão do Hospital Magalhães Lemos durante o ano de 1982
Barrias, J; Calado, Georgina; Carneiro, Helena; Espínola Ana Mª; Almeida, Gaspar; Lourenço, Fausto; Gomes,
Marques; Moreira, Rui; Júnior, Rua; Santos, Miguel; Torres, Sebastião.
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2.

Absorção, Destino e Excreção do Etanol
Rui Moreira
Tema de Saúde Mental para clínicos Gerais - fevereiro de 1983

3.

Esquizofrenias Iniciais
Rui Moreira
Sabatina sobre Psicoses e outros adoeceres, Hospital Magalhães Lemos - março de 1983

4.

Alcoolismo e terceira idade num Lar de Montes Burgos
Barrias,J; Leuschner, António; Gomes, Marques; Martins, M.ª José; Moreira, Rui; Viana, M.ª José.
“III Encontro de Geronto Psiquiatria, Lisboa, 1983”

5.

Meio Laboral e Problemática do Alcoolismo
Almeida, Gaspar; Barrias J; Borges, Ana; Calado, Georgina; Carneiro, Helena; Carvalhal, Paula; Coutinho, Luísa; Dourado Fernandes; Espínola Ana Maria; Fernandes, Paula; Gomes, Marques; Montenegro, Sara; Moreira,
Rui; Pimenta, Graça; Pimentel, Luis; Tomás, Fátima; Torres, Sebastião
Acção de esclarecimento sobre problemas ligados ao álcool numa empresa metalúrgica- 1983

6.

Estrutura e performance intelectual na terceira idade
Almeida, Gaspar; Barrias, J; Carneiro, Helena; Coutinho, Jorge; Lopes, Alice; Marques, Gomes; Moreira, Rui;
Pimentel, Luis.
IV congresso Português de Geriatria - Lisboa 1983

7.

Casuística gerontopsiquiátrica num serviço de urgência
Almeida, Gaspar; Barrias,J ;Calado, Georgina; Carneiro, Helena; Lopes, Alice; Moreira, Rui.
IV Congresso de Geriartria-Lisboa 1983

8.

Sindromes esquizofreniformes
Moreira, Rui; Helena Carneiro
Sabatinas de Saúde Mental - Hospital Magalhães Lemos- Porto 1983

9.

Movimento de Internamentos num Pavilhão do Hospital Magalhães Lemos, durante o ano de 1983
Barrias, J; Calado, Georgina; Coutinho, Jorge; Espínola, Ana Mª; Almeida, Gaspar; Lopes, Alice; Moreira, Rui;
Pimentel, Luís; Tomás, Fátima.

10.

Etanol, Metabolismo e principais consequências biológicas da alcoolização
Rui Moreira
VI Curso de Actualização para Clínicos Gerais, em 1984, no I.C.B.A.S. Porto.

11.

Ansiedade e Depressão na Clínica Geral
Moreira, Rui; Gomes Marques.
II Encontro Nacional sobre Ambulatório em Saúde Mental, Setúbal, 1984.

12.

Álcool e Alcoolismo
Barrias, J; Moreira, R.
Academia das Ciências, Lisboa 1984

13.

Alcoolismo e Depressão
Almeida, Gaspar; Gomes Marques; Moreira, Rui; Torres, Sebastião.
I Jornadas Portuguesas de Alcoologia, Lisboa, 1984

14.

Ansiedade Social e Tabagismo
Moreira, Rui; Torres, Sebastião
I Jornadas Portuguesas de Terapia Comportamental

15.

Personalidade e depressão no doente de Parkinson
Rui Moreira
Reunião de Serviço de Neurologia-Hospital de S.António-1984
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16.

Ficha Clínica do doente alcoólico
Moreira, Rui; Carneiro, Helena
Reunião de trabalho do Grupo de Estudos sobre Alcoologia-Curia-1984

17.

Insucesso escolar e desenvolvimento intelectual em crianças consumidoras de bebidas alcoólicas
Moreira, Rui; Pimentel, Luís; Moreira, Emília; Carvalho, Ana M; Torres, Sebastião.
I Congresso Português de Alcoologia- Porto, 1985

18.

Perspectiva Histórica da viticultura em Portugal até ao Sec. XIX
Rui Moreira
I Congresso Português de Alcoologia-Porto,1985

19.

Teste do desenho da família em crianças com epilepsia
Moreira, Sofia; Soeiro, Dulce; Moreira, Raquel; Moreira, Rui.

20.

Terapia comportamental e cognitiva da depressão: Dois casos clínicos a propósito
Moreira, Rui; Pimentel Luís
II Jornadas de Terapia do Comportamento-Lisboa,1986

21.

Agorafobia- Caso clínico a propósito
Carneiro, Helena; Moreira, Rui.
I Encontro Ibérico de Terapia Comportamental - Porto,1986

22.

As bebidas alcoólicas como factor patogénico no desenvolvimento psicológico
Pimentel, Luís; Moreira, Rui.
Publicado: “Colóquio sobre a problemática do alcoolismo em Portugal- no Centenário da Academia de Ciências de Lisboa”.
Lisboa MCMLXXXIX

23.

Research on alcohol in rural community
Barrias ,J; Mello, Maria L.; Moreira, Rui; Enes, Filipe; Salgadinho, M. José
14th Annual Epidemiology Symposium-Berkley,1988

24.

Some pragmatic aspects on community responses to alcohol problems in the North of Portugal
Barrias,J; Moreira,Rui;Duarte,Zélia;Enes;Filipe
15th Epidemiology Symposium-Maastricht,1989

25.

Hospital de Dia-Um outro caminho no tratamento do doente alcoólico
Moreira, Rui; Gonçalves, Sónia; Duarte, Zélia; Barrias, J.I Jornadas Internacionais sobre Psicoterapia Institucional e Psiquiatria de Sector- Mangualde,1990

26.

Alcohol and emergency room in general hospital and mental health centre at Oporto
Barrias, J; Duarte, Zélia; Enes Filipe; Moreira, Rui; Silva, Clara.
Workshop on alcohol and emergency room-Trieste, 1990

27.

Some aspects of depression, suicide and alcohol consumption
Moreira, Rui; Duarte, Zélia; Encarnação, Rosa; Barrias, J.
16th Annual Epidemiology Symposium-Budapest, 1990

28.

Unidades de Alcoologia
Rui Moreira
Publicado no Boletim do CRAP., Ano 1, nº3, 1990

29.

Aspectos psiquiátricos do alcoolismo
Enes, Filipe; Moreira, Rui.
II Jornadas de Medicina do Centro Hospitalar de Vale do Sousa.-1990

30.

A Família do doente alcoólico
Moreira, Rui; Almeida, Gaspar.
I Jornadas Transmontanas de Alcoologia - Bragança,1991
25

Rui Augusto Moreira
Subsídios para a história da alcoologia portuguesa

31.

Alcohol consumption and family
Barrias, J; Duarte, Zélia; Moreira, Rui; Fonte, Aníbal; Salgadinho, M. José.
17th Annual Alcohol Epidemiology Symposium-Sigtuna, 1991

32.

Alcoolismo, depressão e suicídio
Moreira, Rui; Duarte, Zélia; Almeida, Gaspar; Barrias, J.
I Jornadas Minhotas de Alcoologia - Braga,1991

33.

Hospital de Dia do Centro Regional de Alcoologia do Porto-Tratamento e avaliação
Rui Moreira
II Jornadas Transmontanas de Alcoologia- Vila Real 1992

34.

Alcoolismo Feminino. Um estudo realizado no Centro Regional de Alcoologia do Porto
Moreira, Rui; Carvalho, Pedro; Duarte, Zélia.
I Jornadas Minhotas de Alcoologia

35.

Algumas reflexões sobre o diálogo com o doente
Rui Moreira
Boletim do Centro Regional de Alcoologia, Ano 2, nº7- 1992

36.

Encarar o tratamento do doente alcoólico
Rui Moreira
Boletim do Centro Regional de Alcoologia do Porto, Ano 2,nº7,1992

37.

Some aspects of alcohol consumption and suicide
Moreira, Rui;Duarte, Zélia; Barrias,J.
18th Annual Alcohol Epidemiology Symposium, Toronto, 1992

38.

Children of alcoholics:A study with the family draw test
Duarte, Zélia; Samico, G; Moreira, Rui; Barrias,J.
19th Annual Alcohol Epidemiology Symposium, Krakow, Poland, 1993

39.

Álcool e Suicídio
Rui Moreira e Zélia Duarte
Porto, 1993

40.

Família e Alcoolismo-sobre a experiência do Centro Regional de Alcoologia do Porto
Rui Moreira
Encontro sobre Família, Alcoolismo e outras dependências-Porto,1994

41.

Alcohol consumption and self destructive behavior
Moreira, Rui; Almeida, Gaspar; Duarte, Zélia; Barrias,J.
20th Annual Alcoholic Epidemiology Symposium-Zurique, 1994

42.

Depressive and non depressive feelings in portuguese popular proverbs
Barrias , J; Duarte, Zélia; Moreira, Rui; Almeida, Gaspar.
20th Annual Alcohol Epidemiology Symposium-Zurique, 1994

43.

A adolescência e as bebidas alcoólicas
Rui Moreira
I Jornadas Transmontanas de Adolescência-Vila Real,1994

44.

Rehabilitacion para enfermos dependientes de alcohol
Rui Moreira e Mª José Salgadinho
I Encontro Internacional Sobre Reabilitação psicossocial - Barcelona,1995

45.

Psicopatologia do doente alcoólico
Moreira, Rui; Duarte, Zélia; Neves, Isabel.
8º Encontro da Sociedade Portuguesa de Alcoologia - Algarve,1995
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46.

Família: Que comunicação?
Rui Moreira
Encontro Internacional de Alcoologia - Porto,1996

47.

Terapêuticas não farmacológicas do alcoolismo
Rui Moreira
I Encontro de Saúde Mental de Trás-os-Montes e Alto Douro - Lamego,1996

48.

Duplo diagnóstico nos doentes adictos
Rui Moreira
II Encontro do IDEQ-Lisboa,1997

49.

Comorbilidade do alcoolismo e ansiedade
Barrias, J; Moreira, Rui; Duarte, Zélia.
IX Curso de Formação Pós-graduada em Alcoologia-Estremoz,1997

50.

O Egoísmo e a Incerteza na família do alcoólico
Rui Moreira
Boletim do Centro Regional de Alcoologia do Porto, Ano 5, nº16, 1997

51.

Prevenção dos problemas ligados ao álcool
Rui Moreira
Boletim do Centro Regional de Alcoologia, Ano 6, nº17, 1997

52.

Psiquiatria e comunidade,Elementos de reflexão, Actas dos ateliers do Vº Congresso Português de Sociologia,Sociedades Contemporâneas, Fátima Alves e Luísa Ferreira da Silva: 2004,

53.

Patologias do sono. Clínica e terapêutica
Rui Moreira
Centro de Saúde de Bragança
14 de maio de 2009

54.

Processos demenciais. Clínica, Prevenção e Terapêutica
Rui Moreira
Centro de saúde de Vila Verde. Braga 5 de novembro de 2009

55.

Abordagem clínica da depressão no doente alcoólico
Rui Moreira
Centro de Saúde Nascente. Rio Tinto Gondomar. 20 de novembro 2009

56.

Sexualidades
Rui Moreira
Escola Profissional de Carrazeda de Ansiães,27 de novembro de 2009

57.

Envelhecer. Saudavelmente
Rui Moreira
19 de dezembro 2009, Escola Profissional de Carrazeda de Ansiães

58.

Perturbações do sono. Diagnóstico e tratamento
Rui Moreira
Centro de Saúde de Paredes
20 de janeiro de 2010

59.

Dependência de álcool e drogas. Diagnóstico e tratamento
Rui Moreira
Centro de Saúde de Penafiel
8 de fevereiro de 2010
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60.

Filhos de alcoólicos. Diagnóstico e orientação
Rui Moreira
Centro de Saúde de Bragança
24 de junho de 2010

61.

Olhar… Fernando Pessoa. Reflexão e partilha
Rui Moreira
Universidade Sénior, Matosinhos, 2018; Livraria Flaneur, Porto 2019; Seminário do Vilar, 2020
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Qualquer semelhança com a
realidade é pura coincidência

Carlos Sena Vasconcelos
Médico Psiquiatra
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Introito
Tomei a liberdade de escrever um artigo ficcional em que “qualquer semelhança com a
realidade é pura coincidência”. Será lícito incluir um artigo destes numa revista científica, órgão duma organização científica, como a Sociedade Portuguesa de Alcoologia? É
uma pergunta que só os leitores poderão responder. Envolve alguma especulação sobre
o processo histórico. As pessoas são importantes no processo histórico? O facto duma
organização manter a sua autonomia técnica, administrativa e financeira, tem ou não
tem importância?
Ao longo da minha carreira pude participar em organizações com todas as autonomias
acima descritas e foi possível introduzir alterações nas opções de tratamento disponíveis em Portugal em determinado tipo de dependências e ao mesmo tempo ensinar esse
know-how a todos os colegas interessados. Em contrapartida trabalhar em estruturas de
tratamento sem qualquer autonomia, em que não se faz mais do que prolongar o statu
quo, verifica-se rapidamente que se torna impossível mudar o que quer que seja. Essa
foi a minha experiência enquanto Diretor Regional do CEPD/Norte e enquanto responsável clínico da ET de Gondomar. Duas experiências afastadas no tempo quase vinte
anos. A história dos Centros Regionais de Alcoologia podia ser contada doutra maneira
se as janelas das oportunidades fossem todas abertas e aproveitadas. Como parte não
ficcional deste artigo vou contar-vos o que se passou do lado de cá, das estruturas que
se dedicavam ao tratamento de dependentes de drogas ilícitas.
Para finalizar esta introdução quero dizer-vos que estou a usar um privilégio como editor
da revista e que não tenho intenções de repetir. Como diria o meu mestre de Psiquiatria,
Prof. Dr. A. Palha, os fins (às vezes) justificam os meios.
Ato 1 - Uma estória alternativa
Corria o ano de 2007 e uma crise financeira gerada pelo subprime nos EUA, começou a
abalar o mundo. Foi também o ano em que foi lançado o primeiro iPhone e quando desapareceu a pequena Madeleine McCann no Algarve. No final deste ano soubemos que os
Centros de Alcoologia iriam ser integrados no IDT e que as ET´s passariam a receber
doentes alcoólicos. Convém dizer que as ET´s (ex-CAT´s) eram estruturas que estavam
especializadas em tratar dependentes de opioides. E que tratavam às vezes casos de
policonsumo de álcool, cocaína e depressores do sistema nervoso central, em utentes
inseridos em programas relacionados com a dependência de heroína – sejam de antagonista ou agonista.
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Aliás as abordagens que desenvolvíamos na dependência opioides tinham-nos alcandorado aos primeiros lugares do ranking das estruturas de tratamento a nível europeu.
•

Éramos dos primeiros a usar a metadona em terapêuticas de manutenção opioide
(1977)

•

Os primeiros a nível europeu a usar o LAAM (1994)

•

Dos primeiros a introduzir a buprenorfina (2000)

•

Proficiência nas desintoxicações rápidas e nas manutenções com naltrexona
(antagonista de opioides) tornando este programa nos anos 90 a primeira linha
de tratamento, para espanto dos colegas estrangeiros.

O alargamento da tipologia de utentes a tratar nas ET´s levantou algumas dúvidas e
mesmo resistências.
Os terapeutas estavam habituados a uma eficácia de intervenção que não se verificava
nos dependentes alcoólicos. Eram utentes não muito motivados e, em geral, vinham
tratar-se obrigados pelo Tribunal, pelos patrões, pela família… Não levantavam questões
quando a primeira consulta tinha que ser adiada, tinham de ser observados de manhã,
porque à tarde já apareciam alcoolizados, e recaiam constantemente. Ao contrário, os
dependentes de heroína ficavam bem logo após as primeiras tomas de metadona ou
de buprenorfina, ou se se tratava duma desintoxicação, ao fim de uma semana.
As situações familiares complexas, com violência doméstica ou menores em risco, a
situação de despedimento, de falta de recursos económicos, punham em cheque o
serviço social com poucos recursos para intervir. Os psicólogos referiam as dificuldades
cognitivas destes utentes e que por vezes não melhoravam com a abstinência. Outro
desafio passavam os médicos psiquiatras dos serviços, confrontados pela sua falta de
formação (mais corretamente desatualização) na patologia hepática, cardiovascular,
endócrina, etc. O acompanhamento médico especializado era muito mais difícil de
assegurar do que o dos dependentes de drogas ilícitas com hepatite B e C, HIV+, ou
mesmo com tuberculose.
Foi assim que foi marcada uma reunião com uma equipa da Centro de Alcoologia que
nos vinha explicar o que fazer com este novo tipo de utentes e como os orientar para
a Unidade de Desabituação (UD) ou mesmo para a Unidade de Alcoologia (UA) caso
houvesse necessidade. Concomitantemente um número de camas da unidade de internamento tinha sido entregue à Alcoologia e era preciso combinar os protocolos relativos à avaliação médica e aos critérios de referenciação para internamento.
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A reunião decorreu à hora marcada e havia uma grande expectativa por parte dos profissionais da ET e muitas respostas a obter. Após uma introdução por parte do coordenador técnico do CRI que tentou enquadrar a reunião no contexto das recentes alterações
da estrutura do IDT, e outra introdução por parte do coordenador clínico da ET, médico
psiquiatra que referiu a sua experiência na alcoologia desde o início do seu internato
médico e continuada no Serviço de Psiquiatria, o médico da equipa da Alcoologia tomou
a palavra. Começou por referir que os profissionais do ex-Centro de Alcoologia tinham
uma tarefa muito importante a realizar e que passava pela formação de todos os profissionais, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, da estrutura regional
norte do IDT, transmitindo a sua experiência de trabalho relacionada com o que fazer
com os utentes com Problemas Ligados ao Álcool (PLA) que iriam ser atendidos futuramente na ET. Assim, a desabituação alcoólica e as estratégias de prevenção de recaídas
seriam objetivos prioritários da formação. De acordo com o organigrama em anexo
alguns utentes seriam referenciados para a Unidade de Alcoologia e outros ainda para
a Unidade de Desabituação. Os profissionais tinham de se habituar a utentes com
elevadas taxas de recaída e com comorbidade psiquiátrica e médica.
Havia algumas novidades em relação à Unidade de Internamento. Fruto de uma negociação que tinha ocorrido antes da fusão das estruturas havia sido garantido um internista para a equipa da Unidade de Internamento, um reforço importante, melhorando
a capacidade de intervenção em casos de comorbidade física, nomeadamente na estabilização de alguns utentes com diabetes, com descompensação metabólica, com insuficiência cardíaca ou respiratória. Também estava protocolada a transferência para um
Hospital Geral sempre que o agravamento do quadro de abstinência o justificasse.
Ao longo da reunião ficou definido quem seria o elemento de ligação (um médico) entre
a ET e a UA, sendo que o médico presente da Unidade de Alcoologia asseguraria a ligação
do lado da UA. Os restantes elementos da equipa do Centro de Alcoologia, o psicólogo,
o assistente social e o enfermeiro também se prontificaram para estabelecer uma
ligação com os seus pares da ET.
Iniciou-se também a discussão sobre a hipótese de manter as equipas dos Centros de
Saúde com quem o Centro de Alcoologia tinha trabalhado nos últimos anos. Estas tinham
tido no passado um papel fundamental no diagnóstico e na referenciação, assim como
em receber os casos que já estavam estabilizados do ponto de vista da sua dependência.
Havia um problema. Os processos de reestruturação são feitos por pessoas desconhecedoras do que se passa no terreno e havia o risco de todo o trabalho realizado no
passado nas estruturas dos cuidados primários, “ir por água abaixo”. Mas quer a Direção
32

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 3, N.º 1

Clínica da Unidade de Alcoologia quer a Coordenação Regional do IDT já se tinham
antecipado e após contacto com a ARS, tinha sido criado um grupo de trabalho com a
missão de elaborar um protocolo de contratualização da área dos CAD nos cuidados
primários e que seria proposto a todos os ACE´s, constituído por elementos de cada
parte interessada – Unidade de Alcoologia, Serviço de CAD, ARS e ACES.

Figura 1: Rede de referenciação para os PLA´s da Região Norte, IDT
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NÍVEL 1

Médicos de Família
Equipas de Resposta aos PLA
dos Cuidados de
Saúde Primários

Detecção precoce
Consumo de risco
Consumo nocivo
Dependência ligeira

NíVEL 2

Equipa de Tratamento
CRI (IDT.IP)

Consumo nocivo
Referenciado de outras estruturas
Dependência moderada
Policonsumos

NíVEL 3

UA/ IDT, IP
Departamentos de Saúde
Mental e Hospitais Psiquiátricos
Comunidades terapêuticas
Hospitais Gerais (estruturas
médico- cirúrgicas)

Dependência grave
Dependência ligeira ou moderada
se condições com
mórbidas psiquiátricas
Populações especiais

Tabela 1: Níveis de intervenção nos PLA´s, IDT

Outro problema que subsistia era o problema das áreas. Os territórios de intervenção
da ET, dos ACE´s e dos Hospitais Gerais não coincidiam e no limite havia utentes que
por exemplo dependiam do Hospital de Santo António e outros que dependiam do
Hospital de S. João. Este era um tema para o qual não tínhamos capacidade de responder
mas o reajustamento das áreas era uma das preocupações da ARS.
A Unidade de Alcoologia estava disponível para a formação com os técnicos das diferentes áreas psicológica, social e de enfermagem. Havia por exemplo uma possibilidade
de realizar desabituações nas ET´s que dispusessem de um espaço dedicado através de
administração de soros e de intervenção psicoterapêutica que poderia ser grupal.
Qual foi o resumo da reunião? Nomeação dum pivot na ET para assegurar os contactos
com a Unidade de Alcoologia. Supervisão de casos através de profissionais da UA que
poderiam deslocar-se à ET e/ou que estariam disponíveis para resolver dúvidas telefonicamente. Há dez anos atrás não havia possibilidade prática de realizar vídeo
conferências. O trabalho com os ACES iria manter-se.
O CRI em colaboração dos coordenadores das ET´s iria encetar contactos com os serviços
de Psiquiatria para discutir os casos de patologia dual que envolvessem pacientes com
PLA. Não havia ainda resposta para todas as questões que a fusão levantava, mas era
importante assegurar um clima de contacto contínuo e construtivo que permitiria
encontrar novas perspetivas. Para a Unidade de Alcoologia seria uma forma de multiplicar por muitos a sua capacidade de intervenção e de aumentar o número de utentes
com PLA em tratamento. Do ponto de vista dos serviços de CAD embora fosse uma
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mudança importante no tipo de utentes que iria receber, havia o conforto dum apoio
contínuo da UA.
E assim terminou a reunião, tendo sido agendada uma nova reunião para daí a um mês.
Ato 2 - Dez anos depois
Em 2018 pouco se havia avançado na reestruturação dos serviços. Havia uma guerra
surda entre quem defendia a verticalização dos serviços de CAD e quem defendia a
integração dos serviços de CAD nos cuidados primários a través da criação duma estrutura equivalente a um ACES. Ambas as posições tinham projetos escritos e contabilizados em termos de custos financeiros. Mas a discussão da filosofia organizacional das
estruturas de saúde predominava. No entanto não havia definição do Ministério da
Saúde.
O que é que se estava a passar no terreno? A iniciativa levada a cabo dez anos antes pela
UA tinha dado frutos e houve a possibilidade de criar uma rede informal que abrangia
UA – CRI´s – ET´s – Serviços de Psiquiatria – Serviços de Gastroenterologia – Serviços
de Infecciologia - alguns ACES. Esta rede posta ao serviço do utente com PLA, permitia dar resposta à maior parte dos problemas que podiam ocorrer num processo de
tratamento. Os serviços de CAD aderiram ao projeto e adaptaram-se ao paciente com
PLA. Foi possível criar horários mais específicos aos utentes com PLA de modo a haver
o menos possível contactos com pacientes de drogas ilícitas. O utente que era enviado
dos Cuidados Primários já vinha estudado de acordo com o protocolo analítico acordado. A avaliação feita na ET já permitia definir se o utente era seguido naquela estrutura ou enviado à Unidade de Alcoologia. Tinha-se introduzido ao nível das ET´s grupos
de alcoólicos em tratamento onde duma forma aberta se discutia todos os problemas
relativos à manutenção da abstinência.
Discussão
Eu diria que para bom entendedor meia palavra basta. E assim esta história ficcional
poderia funcionar como uma história alternativa (possível) e poderia despoletar um
movimento de mudança. No entanto aconteceu aqui aquilo que funciona muitas vezes
na sintomatologia psiquiátrica após um trauma. Nada fazendo, consolida. E assim
temos uma visão que coincide com o diagnóstico que ilustres alcoologistas fazem como
o Dr. Rui Moreira ou o Dr. Augusto Pinto.
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Na realidade a fusão dos Centros de Alcoologia com o IDT ocorreu e praticamente não
houve contactos clínicos entre as duas estruturas. Os serviços da ARS também passaram
ao lado desta alteração orgânica. O IDT teve uma postura territorial de conquista e de
alargamento. Mais tarde seria o próprio IDT a sofrer do mesmo “veneno” quando se
confrontou com a sua extinção e com a sua partilha em divisões com incidência regional,
privado da sua autonomia e remetido a um tratamento administrativo, de serviço não
clínico, pelas estruturas das ARS.
Ao fim de dez anos as coisas estão piores? Aparentemente não. Há mais utentes com
PLA em tratamento, estes ocupam quase 50% de todo o movimento clínico das ET´s e,
aquilo que os nossos gestores gostam, há mais primeiras e segundas consultas.
Mas na realidade, sim. As coisas estão piores.
Duma forma transversal a todas as estruturas de CAD e que incluem agora os Centros
de Alcoologia os profissionais mais antigos, com mais experiência, com mais conhecimentos estão a reformar-se. Outros por doença / invalidez ou por falecimento já não
podem dar o seu contributo. Muitos profissionais que entraram recentemente para o
quadro das DICAD´s não puderam beneficiar dessa passagem de testemunho que é
essencial para a integração num serviço novo. Quase todo o trabalho desenvolvido nos
cuidados primários se perdeu. A participação recente em reuniões de Medicina Geral
e Familiar permitiu-nos contactar com alguns “resistentes” que mantêm o seu trabalho
antigo na área da alcoologia. O que leva a pensar que apesar de todos os problemas
organizativos e administrativos há quem consiga dar continuidade à sua vocação. Mas
estas exceções só confirmam a regra…
O aumento estatístico de casos tratados ou em tratamento não significa melhor tratamento ou maior eficácia clínica. É só dar uma vista de olhos para as readmissões ou
para os abandonos do tratamento…
Ao fim de praticamente 15 anos do início da nossa estória houve uma perda muito
significativa de quadros experientes e duma cultura de trabalho clínico. Nada é irreparável
na história e seguramente novas gerações irão recuperar estas perdas. Qual é o nosso
papel? Acelerar o mais possível este processo, divulgando os nossos conhecimentos
clínicos e a arte de tratar dependentes alcoólicos, tirando lições da história recente
para que ela não se repita!
Bibliografia
“Rede de referenciação /articulação para os problemas ligados ao álcool “ SICAD, maio 2011
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Introdução
A Unidade de Desabituação do Norte (UDN) está integrada na Divisão Intervenção em
Comportamentos Aditivos e Dependências da ARS Norte (DICAD Norte). Esta unidade
resultou da fusão que ocorreu em 2008 do Serviço de Internamento de Doentes Dependentes de Substâncias Ilícitas do IDT Norte e do Serviço de Internamento do anterior
Centro Regional de Alcoologia do Norte.
A sua equipa de tratamento é multidisciplinar e é constituída por médicos psiquiatras,
enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes técnicos e operacionais. Os horários
de prevenção também são preenchidos por médicos da Unidade de Alcoologia (UA) e da
equipa médica de prevenção, cujos elementos provêm dos vários CRI´s da DICAD Norte.
A UDN era até 2020 e na Região Norte, a única estrutura pública especializada no tratamento em regime de internamento, do síndrome de privação em doentes dependentes de
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, orientados pelas Equipas de Tratamento (ET´s)
dos CRI’s e da Unidade de Alcoologia, maioritariamente da DICAD da Região Norte.
Tendo em conta que esta Unidade interna dependentes alcoólicos e dependentes de drogas
ilícitas, há o cuidado de não internar muitos utentes dependentes de drogas ilícitas em
cada momento dado que pedem com mais frequência alta (abandono). Um estudo realizado há 2 anos na UDN sobre a evolução dos doentes internados mostrou que quanto
mais doentes de drogas internados no mesmo momento, maior era o número de altas a
pedido causando um efeito em cadeia na restante população.
Como decorre o internamento?
A equipa organiza e ajusta o internamento pelos 3 tipos principais de doentes, que são
a Perturbação de Uso de Álcool (PUA), Perturbação de Uso de Substâncias (PUS) e um
grupo misto PUA+PUS.
Na avaliação da proposta, temos especial atenção ao plano terapêutico, às análises, exames, comorbilidades, medicação instituída, modelos de tratamento, duplo diagnóstico e verificação registos informáticos.
No dia de acolhimento, que ocorre às vezes mais de 2 meses depois, é necessário confirmar também os tipos de substâncias de abuso, medicação instituída ou mesmo modelos
de tratamento, que podem já ser diferentes. Por vezes somos solicitados para mudar o
plano terapêutico, nomeadamente em reduzir ou suspender Metadona ou Buprenorfina. Nesta ou noutras situações entramos em contacto com o terapeuta ou equipa ter38
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apêutica de referência do doente. Há quadros clínicos caraterizados pela sua particular
instabilidade. Por exemplo, um doente com perturbação de personalidade borderline,
pode no momento de internamento já não ter indicação para suspensão do programa de
manutenção com metadona, devido ao risco de descompensação/recaída ou de perder o
seguimento na Equipa Técnica (ET).
A definição da substância principal é sobretudo importante para estabelecer um plano
terapêutico (psicofármacos dirigidos à substância principal mas adaptados a outras
substâncias que eventualmente estejam a ser consumidas).
A equipa organiza um ambiente psicoterapêutico dedicando atenção, cuidados, segurança e estabelecendo uma relação de confiança necessária para uma evolução positiva.
Como é que decorre o plano de internamento?
1ª semana

2ª semana

Nota Alta

Reajustar Medicação

Plano de Prevenção de Recaídas
Estabelecer/Reforçar

Importância do registo de informação relevante também para
memória futura pois evoluem com
vários internamentos

Personalizar o Tratamento
Envolvimento da Equipa
Relação terapêutica(Segurança e Confiança)
Reforço de Competências Positivas consciencialização das
Negativas (Desequilibrio e Alienação Ocupacionais)
Promover a adesão ao Internamento e preparar para alta
Encaminhamento para o H.P. Hispano
Figura 1: O plano de internamento

Durante o período de internamento podem surgir intercorrências do foro médico
graves (ex. infeção respiratória, perda de consciência), sendo necessário o envio para o
Serviço de Urgência do Hospital de Pedro Hispano. Isto acontece com mais frequência
em utentes com Perturbação de Uso de Álcool. É frequente o reajuste da medicação em
doentes com Diabetes, hipertensão arterial, insónia, ansiedade, agitação…
Normalmente o "craving", a má adaptação ou a falta de motivação, são mais elevados
nos doentes com policonsumos e levam muitas vezes a alta a pedido (AP).
Mesmo com reajuste da medicação e o envolvimento da Equipa, poucas vezes se consegue mudar esta decisão de querer ir embora. Por vezes concordam em prosseguir o
internamento mas podem recusar a Comunidade Terapêutica.
Na 2ª semana de internamento, normalmente já com o doente a melhorar, a equipa
39

Carlos Sousa, Susana Rodrigues, Ilda Vaz, Pedro Mota, Catarina Oliveira
Os mono e policonsumos dos doentes com perturbação de uso de álcool da Unidade de Desabituação

foca mais a sua atenção nos doentes que não vão para CT, para reforçar ou estabelecer
um plano de prevenção de recaídas.
No momento da alta é importante o registo de informação relevante para a CT, ET ou
para memória futura, pois estes doentes podem evoluir com vários internamentos.
Estudo do grupo de PUA + PUS
Estudamos este grupo particular de doentes com PUA + PUS, mas fomos também estudar e comparar dados com os outros dois grupos, o de PUA e o de PUS.
Os doentes com Perturbação do Uso de Álcool correspondem ao grupo com maior
número de doentes 71% (141). No entanto, se contabilizarmos também o Álcool como
Substância Principal do Grupo PUA + PUS, a percentagem é superior a 84% .
No que diz respeito à distribuição por sexo, a percentagem no sexo feminino é duas
vezes superior no grupo do Álcool (18%), do que no grupo PUA + PUS (9%).
Constatamos uma alta taxa de desemprego que ronda os 60%, mas é mais acentuado
no grupo PUA (67%).
Nos grupos do Álcool e do Álcool e Drogas prevalecem a faixas etárias entre os 40 e 60
anos. No grupo das Drogas a maioria dos doentes tinha idade compreendida entre 30 e
40 anos.
Do ponto de vista da substância principal o álcool prevalece. De referir que no grupo
PUA+PUS a cocaína é a substância mais frequentemente usada em associação com o
álcool (cerca de 56%).
Alguns dados sócio-demográficos
PUA

PUA+PUS

PUS

Total

n

141

34

22

197

♂

117

32

20

169

♀

24

2

2

28

Empregado

30

9

9

48

Desempregado

95

21

13

129

Reformado

16

4

0

20

Idade média + DP

43,76 ± 10,96

45,06 ± 7,65

40,41 ± 9,29

Figura 2: Dados sociodemográficos
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Duplo Diagnóstico
Drogas
Esquizofrenia

1 (4,5%)

Depressão

1 (4,5%)

Pert.Personalidade

1 (4,5%)

Deficiencia Mental

1 (4,5%)

Sem DD

18(82%)
1

5

10

15

20

Álcool
Depressão

12 (9%)

Pert. de Adaptação

3 (42%)

Pert.Personalidade

7 (5%)

Deficiencia Mental

6 (4%)

Sem DD

113(80%)
1

20

40

60

80

100

120

A+D
Esquizofrenia

1 (3%)

Depressão

2 (6%)

Ansiedade

3 (9%)

Pert.Personalidade

4 (12%)

Deficiencia Mental

1 (3%)

Sem DD

23(68%)
1

5

10

15

20

25

Figura 3: O grupo de "Álcool e drogas"

O grupo de Álcool e Drogas é mais heterogéneo, instável, por vezes difícil definir em
relação à substância principal, sendo a sua evolução ou tipo de alta incertos. Mostra
uma tendência para mais Perturbações de Personalidade.
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Tipo de substâncias
A_BPN

2 (6%)

A_BZ

5 (15%)

A_C

5 (15%)

AA_C_H

3 (9%)

A_C_H_BPN

1 (3%)

A_C_H_MTD

2 (6%)

A_C_BPN

2 (6%)

A_C_THC_BZ_MTD

1 (3%)

A_H

1 (3%)

A_H_BPN

1 (3%)

A_H_MTD

1 (3%)

A_MTD

4 (12%)

A_THC

3 (9%)

A_THC_BZ

2 (6%)

A_THC_C

1 (3%)
1

2

3

4

5

Cocaína 19 (56%)
Figura 4: O duplo diagnóstico nos diversos grupos

O subgrupo dos utentes em programa de manutenção com metadona
Há uma nota especial a introduzir em relação aos utentes que frequentam programas de
metadona e que vêm realizar desabituações alcoólicas e que tem a ver com as doses que
efetivamente estão a ser tomadas. As doses tomadas em casa levaram a que os utentes
por via da automedicação reduzam as suas doses. A administração da dose indicada
pela ET poderá produzir um quadro de overdose que associado à restante medicação
psicofarmacológica habitualmente utilizada no internamento poderá ser fatal. Assim
propomos que as doses que efetivamente são tomadas sejam aferidas pela ET através
de tomas presenciais na semana anterio ao internamento.
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Comentários finais
PUA

PUA + PUS

PUS

Total

HIV

3

3

4

10

HCV

3

6

2

11

HCV (tratado)

2

8

6

16

>GGT

88

18

0

108

Macrocitose

59

8

0

67

Trombocitopenia

25

6

0

31

Alt. coagulação

6

4

1

11

Figura 5: Alguns dados analíticos

Comentários
•

É de notar que no grupo do Álcool surgem doentes com HCV, porque usaram drogas EV no passado. De realçar uma maior percentagem de doentes com tratamento para HCV (HCVT) no grupo das Drogas e menor no grupo do Álcool.

•

Na doença hepática precoce a GGT está aumentada.

•

Já sabíamos da nossa experiência clínica que as alterações analíticas estão no geral mais alteradas nos doentes de álcool e no geral sem alterações nos doentes só de
drogas. O nosso estudo mostra realmente esse padrão e que também ajuda a comparar com os doentes de Álcool e Drogas em que se situa numa posição intermédia.

•

A macrocitose aparece no grupo do Álcool e não aparece no grupo das Drogas.

•

Cerca de 18% dos doentes nos grupos do Álcool e Álcool e drogas apresentam
trombocitopenia. Sem alterações no grupo das Drogas.

•

O grupo com maior percentagem de alteração do estudo da coagulação é o de Álcool e Drogas, com 12% dos doentes com alterações. As alterações encontradas
nos doentes do grupo das drogas corresponderam a doentes também diagnosticados com HCV.

•

Mais de 15% dos doentes nos grupos do Álcool e Álcool e drogas apresentam hiperbilirrubinemia. No grupo das Drogas não existe informação, uma vez que estas
análises não fazem parte do protocolo necessário para entrarem na UDN.

•

3 doentes do grupo das Drogas apresentam hepatopatia, o que corresponde a 2
doentes com HCV e o outro em estudo, que poderá ser fígado gordo não alcoólico
(FGNA). Apesar de resultados quase iguais nos outros 2 grupos, no grupo do Álcool
43

Carlos Sousa, Susana Rodrigues, Ilda Vaz, Pedro Mota, Catarina Oliveira
Os mono e policonsumos dos doentes com perturbação de uso de álcool da Unidade de Desabituação

a Esteatose Hepática é no geral mais acentuada e por vezes com Hepatomegalia.
•

A depressão surge em 1° lugar no grupo do Álcool e as Perturbações de Personalidade no grupo do Álcool e Drogas.

•

De notar que no grupo das Drogas, cerca de 36% dos doentes abandona – AP (alta
a pedido). No grupo do Álcool e Drogas cerca de 24% abandona e no grupo do Álcool apenas 5%.

Conclusão
A análise dos dados do ano de 2021 relativamente à tipologia dos utentes internados foi
bastante reveladora e indica pistas para futuros estudos que poderão ou não confirmar
algumas tendências reveladas. Não foi ainda possível responder a algumas perguntas
tais como se há alguma relação entre as substâncias consumidas e o tipo de patologia
psiquiátrica associada.
Vamos continuar a monitorizar a base de dados para estudar e melhorar o tratamento
aos doentes com o fascínio e curiosidade humana de querer saber mais.
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Resumo
A demência é a principal causa de institucionalização e diminuição da esperança de
vida nos idosos. O álcool é um fator de risco para o desenvolvimento de lesão estrutural
e funcional cerebral. Pretende-se efetuar uma revisão narrativa da demência relacionada com o uso de álcool, com principal enfoque na população geriátrica.
A pesquisa bibliográfica foi efetuada recorrendo à base de dados “PubMed”, com a
equação de pesquisa “Alcoholism” e “Dementia”. Foram selecionados 29 artigos para
revisão.
Os dados de estudos epidemiológicos sugerem que a demência relacionada com o álcool surge numa idade mais precoce do que outras formas de demência. O perfil cognitivo da demência relacionada com o álcool envolve patologia cortical e subcortical. Os
défices mais frequentes apresentam-se em tarefas que envolvem a utilização de capacidades visuo-espaciais, funções executivas e memória. Ainda assim, a demência relacionada com o álcool é pouco reconhecida como uma entidade clínica isolada, principalmente devido a não existir um perfil neuropatológico e neurofisiológico distinto,
nem terapêutica dirigida e específica. As evidências científicas disponíveis parecem
indicar que a progressão de declínio cognitivo para demência nos idosos seja resultado
do efeito combinado de fatores ambientais como o consumo de álcool e da suscetibilidade genética. São necessários mais estudos prospetivos e longitudinais para que se
possa clarificar os componentes etiológicos, neuropatológicos e neuropsicológicos do
álcool no desenvolvimento de demência.
Palavras-chave Demência; perturbação de uso de álcool; dependência alcoólica; psicogeriatria; idoso.
Abstract
Dementia is the main cause of institutionalization and life expectancy in the elderly.
Alcohol is a risk factor for the development of structural and functional brain lesion.
We aim to present a narrative review of alcohol-related dementia, focusing in the geriatric population.
The search was done in “PubMed” database, using the search equation “Alcoholism”
AND “Dementia”. We selected 29 articles for revision.
The epidemiologic studies suggest that alcohol-related dementia appears at an earlier
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age than other types of dementia. The cognitive profile of alcohol-related dementia
includes cortical and subcortical pathology. The most common deficits involve visuospatial function, executive function and memory. However, alcohol-related dementia
is poorly recognized as an isolated clinical entity, especially because there is not a distinct
neuropathological or neurophysiological profile, nor specific and directed therapy. The
available scientific evidence seems to show the progression from cognitive decline to
dementia in the elderly is the result of the combined effect of environmental factors
like alcohol consumption and genetical susceptibility. Prospective and longitudinal
studies are necessary to clarify the etiological, neuropathological and neuropsychological influence of alcohol in dementia development.
Introdução
A demência define-se como uma deterioração cognitiva adquirida, grave o suficiente
para interferir com o funcionamento independente do individuo. É a principal causa de
institucionalização e diminuição da esperança de vida nos idosos, constituindo uma sobrecarga relevante para as famílias e para a sociedade. É um problema de saúde pública
à medida que a população envelhece (1). Estima-se que a prevalência dos quadros demenciais seja de 4,9% na população com mais de 65 anos de idade. A prevalência parece
duplicar a cada cinco anos de envelhecimento, ocorrendo em 2,9% dos indivíduos com
idades entre 65-74 anos e em 6,8% das pessoas entre 75-84 anos (1,2). A demência de
Alzheimer e a demência vascular são as formas mais comuns de demência (2).
O uso de álcool nos idosos é menos frequente do que nos adultos jovens. No entanto, pensa-se que estes dados são subestimados, uma vez que a maioria dos idosos é
relutante em reportar adequadamente os seus consumos (3,4). A prevalência de uso
de álcool é, ainda assim, elevada e muitos idosos apresentam consumos excessivos
de álcool. Estima-se que cerca de 9,4 em 1000 pessoas com mais de 65 anos tenham
problemas relacionados com o álcool e que 6,1% dos homens e 2,4% das mulheres
idosas bebam em excesso. Apesar de muitos idosos com perturbação de uso de álcool
(PUA) serem adultos com PUA que envelheceram, a PUA de início tardio acontece em
29% dos casos. O uso problemático de álcool deve ter uma quantificação diferente nos
idosos pois as alterações na composição corporal relacionadas com a idade (aumento
da gordura corporal e diminuição do volume total de água) fazem com que pequenas
quantidades de álcool ingeridas levem a etanolemias superiores do que nos jovens (2).
Também as alterações do metabolismo e do fluxo sanguíneo relacionadas com a idade
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fazem com que a população idosa seja mais sensível aos efeitos tóxicos do álcool (4).
A PUA não diagnosticada nos idosos pode contribuir para a ocorrência de quedas com
subsequente risco de fraturas e traumatismos crânio-encefálicos, bem como para o
agravamento de várias patologias médicas, incluindo hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, miopatias, enfarte agudo do miocárdio. Nesta população, a
polifarmácia é frequente, pelo que o risco de reações adversas medicamentosas não é
desprezível quando associado à PUA (3,4).
A ingestão elevada e prolongada de álcool é fator de risco para lesão estrutural e funcional cerebral e associa-se ao desenvolvimento de duas síndromes de défice cognitivo
relacionadas com o álcool: a síndrome amnésica persistente induzida pelo álcool (síndrome de Wernicke- Korsakoff) e a demência relacionada com o álcool. O termo “lesão
cerebral relacionada com o álcool” é um termo abrangente que tem sido utilizado para
englobar a heterogeneidade etiopatológica e clínica destas patologias. A quantidade
necessária de álcool necessária para causar lesão cerebral é desconhecida (5,6). Porém,
o impacto do consumo de álcool é de tal forma importante para o desenvolvimento
de demência que o relatório de 2020 da Lancet Commission para a prevenção, intervenção e tratamento da demência incluiu o consumo de álcool superior a 21U/semana
como um fator de risco modificável para o desenvolvimento de demência (7).
Objetivos
Efetuar uma revisão narrativa da epidemiologia, nosologia, características clínicas e
neuropsicológicas, neuropatologia, e tratamento da demência relacionada com o uso
de álcool, com principal enfoque do impacto desta perturbação na população geriátrica.
Métodos
A pesquisa bibliográfica para a realização deste trabalho foi efetuada recorrendo à base
de dados “PubMed”. Para a construção da equação de pesquisa, foram utilizados os
termos MeSH “Alcoholism” e “Dementia”. A pesquisa foi restringida a artigos publicados nos últimos 20 anos, redigidos na língua inglesa ou portuguesa, relativos a
indivíduos com mais de 65 anos. A pesquisa devolveu um total de 145 resultados, tendo sido selecionados 29 artigos para revisão. Entre as referências citadas nos artigos
selecionados, foram identificadas e revistas outras publicações consideradas significativas, saindo pontualmente dos limites temporais aplicados à equação de pesquisa.
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Resultados
Epidemiologia
Os dados epidemiológicos relativos à demência relacionada com o álcool são díspares
entre estudos, o que se relaciona com o facto de não existirem critérios bem definidos
para o diagnóstico desta entidade patológica (vide “Nosologia”). Ainda assim, na generalidade, os indivíduos com demência relacionada com o álcool são do sexo masculino, solteiros e o isolamento social é frequente. Existe elevada prevalência de abuso
de álcool em doentes com demência (9 a 22%) e altos níveis de demência em doentes
com PUA (10 a 24%), apesar da maioria dos estudos não especificar o tipo de demência.
A demência relacionada com o álcool surge numa idade mais precoce do que outras
formas de demência. Nos idosos, estudos efetuados em estruturas residenciais para
séniores identificaram níveis de demência alcoólica entre os 10 a 24% de entre todas
as demências (6).
Um estudo de 2001 que utilizou os dados obtidos na coorte Canadian Study of Health
and Aging verificou que a PUA é frequente nos idosos, principalmente no sexo masculino, e que todos os tipos de demência são mais frequentes nos indivíduos com PUA.
Concluíram também que a PUA confere um risco de mortalidade a curto prazo de 56%,
ajustando para a idade, género e diagnóstico de demência (3).
A ingestão elevada de álcool na meia idade foi associada ao aumento do risco de todos
os tipos de demência no final de vida (8,9). No caso particular de indivíduos com a
mutação no gene que codifica a apolipoproteína ɛ4 (fator de risco de demência es-

tabelecido para a população em geral), o aumento de risco de demência associou-se
proporcionalmente ao consumo de álcool (10).
Nosologia
Não existem critérios de diagnóstico bem definidos para a demência relacionada com o
uso de álcool nas principais classificações em vigor: Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM-5), da Associação Americana de Psiquiatria, e International
Classification of Diseases (ICD-10), da Organização Mundial de Saúde. O termo “demência persistente induzida pelo álcool” do DSM-IV foi substituído pelo termo “perturbação neurocognitiva induzida pelo álcool” no DSM-5 por forma a evitar o estigma
associado à palavra demência e a distinguir a natureza não progressiva da demência
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relacionada com o álcool de outras patologias degenerativas (6). Na ICD-10, a demência relacionada com o uso de álcool aparece referida como “F10.27 – Dependência
alcoólica com demência persistente induzida pelo álcool”. É referido que “os critérios
gerais para demência devem ser cumpridos; deve existir uma relação clara e evidente
com o uso da substância”(11). Porém, não é especificada a duração ou quantificação da
exposição ao etanol.
Numa tentativa de clarificar esta entidade patológica, Oslin et al (12) propuseram, em
1998, critérios clínicos para o diagnóstico provável de demência relacionada com o álcool (Tabela 1). Os critérios ainda são muitas vezes referenciados hoje em dia e não
foram atualizados desde então.

Critério
A

O critério para diagnostico de provável demência relacionada com o álcool incluiu o diagnóstico
de demência após 60 dias da última exposição ao álcool e o uso significativo de álcool é definido
como uma média mínima de 35 bebidas standard por semana para homens e 28 para mulheres
num período mínimo de 5 anos. O período de uso significativo de álcool deve ocorrer nos 3 anos
antes do início do quadro demencial.

B

O diagnóstico de demência relacionada com o álcool é suportado pela presença de um dos seguintes: doença renal, hepática, pancreática, gastrointestinal ou cardiovascular relacionada com
o álcool; polineuropatia sensorial periférica ou ataxia não atribuída a outra causa; após 60 dias de
abstinência o declínio cognitivo estabiliza ou melhora; após 60 dias de abstinência, há melhoria
imagiológica da dilatação dos ventrículos ou sulcos corticais; há evidencia neuroimagiologica de
atrofia cerebelar, principalmente do vérmis.

C

Devem fazer duvidar da existência de demência relacionada com o uso do álcool as seguintes
características: presença de perturbação da linguagem, principalmente anomia ou disonomia;
presenta de sinais neurológicos focais exceto a ataxia ou polineuropatia sensorial periférica; evidencia imagiológica de acidente vascular cerebral cortical ou subcortical, hematoma subdural ou
outra patologia cerebral focal; elevado score na escala de isquémia de Hachinski.

D

Alterações clínicas que não apontam para o diagnóstico nem causam dúvida sobre o diagnóstico
de demência relacionada com o álcool são as seguintes: evidencia neuroimagiologica de atrofia
cortical; presença de lesões na substância branca periventricular ou profunda na ausência de
sinais de acidentes vasculares cerebrais focais; presença do alelo apolipoproteína ɛ4.

Tabela 1: Critérios clínicos para o diagnóstico provável de demência relacionada com o álcool, de acordo com Oslin et
al (1998) (12)
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Alterações neuropsicológicas
As alterações cognitivas e comportamentais específicas da demência relacionada com
o álcool foram pouco estudadas e os resultados são heterogéneos entre estudos (13).
Ainda assim, os indivíduos com demência relacionada com o álcool raramente apresentam compromisso da linguagem quando comparados com outros doentes com demência. Porém, têm pior performance nas capacidades visuo-espaciais, como no teste
do relógio ou cópia de imagens (5,6). Alterações na memória de trabalho, velocidade
motora e funções executivas também foram observadas. As alterações mnésicas nos
doentes com demência alcoólica aparentam ser menos graves do que as apresentadas
pelos doentes com demência de Alzheimer. Já as alterações nas funções executivas são
semelhantes entre doentes com demência alcoólica e vascular. Assim, perfil cognitivo dos doentes com demência alcoólica caracteriza-se por défices a nível das funções
executivas, mnésicas e visuoespaciais com a linguagem preservada (6).
Comparando doente com PUA, mesmo sem critérios de demência, com controlos saudáveis, os indivíduos com PUA apresentam declínio cognitivo ligeiro em todos os domínios cognitivos (14).
Estes achados refletem a patologia cortical e subcortical deste tipo de demência (6,13)
e estão de acordo com os critérios definidos pelo grupo de estudo de Oslin (Tabela 1)
(13). Sugerem, também, que poderá vir a ser possível distinguir clinicamente os défices
cognitivos entre a demência alcoólica e a demência de Alzheimer (15).
Neuropatologia
Vários estudos demonstraram os efeitos adversos do álcool na função cognitiva e a
associação do consumo de álcool com o risco de desenvolvimento de demência é evidente (16,17). O consumo elevado de álcool predispõe ao desenvolvimento de quadros
demenciais de forma direta e indireta. De entre os fatores de risco diretos destacam-se
a neurotoxicidade do etanol e do seu metabolito, o acetaldeído, bem como o défice de
tiamina, que conduz ao desenvolvimento da síndrome de Wernicke-Korsakoff.
A neurotoxicidade do etanol relaciona-se, possivelmente, com um conjunto de fatores
fisiopatologicos: aumenta o stress oxidativo; causa disrupção da neurogénese; induz
a libertação de elevadas quantidades de glutamato com efeito excitotóxico, levando à
morte neuronal; predispõe à neuroinflamação. Todos estes fatores contribuem para o
desenvolvimento de demência (6,17). O padrão de consumo de álcool também pare51
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ce ser importante na sua neurotoxicidade. O consumo de elevada quantidade de álcool
num curto período de tempo (binge drinking) leva a que se atinjam etanolemias neurotóxicas, o que habitualmente não se verifica em episódios de consumo habituais e
medianos. Na tentativa de investigar esta problemática, um estudo de coorte recente
verificou que a perda de consciência associada ao consumo de álcool excessivo associa-se ao dobro de risco de desenvolvimento de demência em relação aos indivíduos
que não perderam a consciência, independentemente do consumo global de álcool do
indivíduo (17).
Outra hipótese é que o défice de tiamina seja o principal responsável pelo desenvolvimento da demência relacionada com o álcool e que esta entidade seja uma variante
da síndrome de Wernicke-Korsakoff. No entanto, outras evidências sugerem que estas
duas entidades clínicas são distintas, apresentando apenas sintomas sobreponíveis (6).
O efeito do álcool no desenvolvimento de quadros demenciais pode ainda ser indireto,
através da sua contribuição para o desenvolvimento cirrose hepática que pode culminar num quadro de encefalopatia hepática. O álcool associa-se indiretamente a risco
de demência, principalmente de etiologia vascular, devido ao agravamento de doenças cardiovasculares como a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, fibrilhação
auricular e a doença arterial coronária. Predispõe ainda à ocorrência de acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, traumatismos crânio encefálicos e convulsões, que
lesam diretamente o sistema nervoso central. Desempenha um papel no agravamento
da diabetes mellitus, que poderá favorecer a ocorrência de hipoglicémias, também elas
fatores de risco para lesão neuronal. Por fim, o uso de álcool associa-se frequentemente ao consumo concomitante de tabaco, a baixo nível educacional e a patologia
dual, principalmente a quadros depressivos, também eles fatores de risco para o desenvolvimento de quadros demenciais (17).
É colocada a hipótese que a relação entre o uso elevado de álcool e o desenvolvimento
consequente de demência possa estar relacionado com o uso crónico de álcool provocar
envelhecimento cerebral prematuro (16), principalmente devido a perda da substância
branca (18). O álcool induz atrofia cerebral com perda neuronal, em particular no córtex frontal, hipotálamo (núcleos supra-ótico e paraventricular), cerebelo (6,19) e corpo
caloso (20). No entanto, estas alterações são inespecíficas e não permitem fazer uma
clara distinção das alterações encontradas na demência de Alzheimer ou vascular (21).
Alguns estudos parecem apontar para a recuperação parcial da substância branca se a
abstinência for mantida e a recuperação pode ocorrer quer a nível estrutural quer funcional. Este mecanismo poderá estar relacionado com a restauração da integridade axo52
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nal e mielinização. Parece existir uma recuperação mais rápida das capacidades verbais
do que as visuo-espaciais. Os défices executivos e da memória de trabalho são mais
permanentes. Além do mais, se a abstinência for mantida, não parece existir agravamento das funções cognitivas, ao invés do que acontece com outros tipos de demência
(6). Porém, os dados a longo prazo são escassos, principalmente na população idosa (5).
Curiosamente, alguns estudos demonstraram que a ingestão leve a moderada de álcool
se associou a uma redução de risco de declínio cognitivo e/ou demência e, tal como
aconteceu com a doença cardiovascular, pelo aumento do HDL e redução do fibrinogénio e de outros fatores pró-trombóticos (10,22–24). Advogavam uma relação em J ou
em U do consumo de etanol com o risco de demência. No entanto, os próprios autores
sublinham que é necessário ter em conta fatores confundidores como o estilo de vida,
a educação, o nível socio-económico, o viés de informação e a forma de quantificar a
quantidade total de exposição ao álcool, que parece não ter sido ainda uniformizada,
pelo que colocam reservas em recomendar o aumento da ingestão alcoólica com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de demência (1,8,10,21).
Exames complementares de diagnóstico
Relativamente ao uso de marcadores do líquido cefalorraquideo para diagnóstico de
demência alcoólica, um estudo de 2021 concluiu que 11% dos doentes com PUA e diagnóstico de demência alcoólica apresentavam marcadores compatíveis com o diagnóstico de demência de Alzheimer (aumento da proteína tau e diminuição do péptido
β-amiloide Aβ42). Tal achado ressalva a importância de considerar este diagnóstico
diferencial nos doentes com PUA e declínio cognitivo (25).
Outros marcadores foram investigados para auxiliar o diagnóstico entre demência alcoólica e demência vascular, mas os resultados obtidos foram insuficientes para serem
recomendados como marcador de diagnóstico: resposta pupilar ao anticolinérgico
tropicamida (26); variantes da sinapsina II – uma fosfoproteína associada às vesículas
sinápticas neuronais (27);
Tratamento
Antes de elaborar um projeto terapêutico, é fundamental realizar uma colheita de história clínica detalhada e caracterização do uso de álcool e do estado nutricional, com
confirmação com um informante se possível. É frequente os doentes socialmente iso53
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lados serem internados por patologias médicas diversas, sendo o internamento uma
oportunidade crucial para rastreio e identificação da PUA, patologias neurológicas associadas, assim como para intervenção (5). Instrumentos como o questionário CAGE
ou o Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) podem ser úteis (21).
A avaliação cognitiva deve ser realizada frequentemente por forma a ser detetado com
facilidade melhoria, agravamento ou estabilização do quadro (6). É também fundamental a exclusão de outras causas reversíveis de demência (28).
A abstinência e a estabilização nutricional são essenciais para obter o melhor prognóstico na lesão cerebral relacionada com o álcool. Devido à elevada probabilidade de
existência de patologia médica concomitante, o melhor resultado terapêutico é obtido
combinando um programa de desintoxicação em meio hospitalar seguido de um programa de reabilitação focado nos domínios cognitivos, psicológicos e sociais (5).
Relativamente ao tratamento farmacológico específico da demência relacionada com
o uso de álcool, os dados existentes são escassos. Apresenta-se uma síntese da informação disponível presentemente:
Antidemenciais
Tendo por base que a neurotoxicidade relacionada com o álcool possa estar relacionada com a excitotocidade relacionada com o glutamato, foi colocada a hipótese de que
a memantina, um fármaco antagonista dos recetores N-methyl-D-aspartate (NMDA)
do glutamato, fosse eficaz no tratamento da demência alcoólica. Um estudo laboratorial demonstrou que a memantina foi eficaz em reduzir as alterações na memória
espacial em ratos (29). Alguns relatos de caso apontam para a eficácia do tratamento
com memantina, mas as doses utilizadas e o tempo de tratamento são heterogéneos
entre os casos clínicos reportados (30,31). Num estudo com um n=19, os doentes com
demência alcoólica mostraram melhoria com o tratamento com 20mg memantina durante 12 semanas. Verificou-se melhoria cognitiva, da qualidade de vida e de sintomas comportamentais. Ainda assim, é colocada em aberto a possibilidade da melhoria
apresentada pelos doentes poder ter sido secundária apenas a abstinência alcoólica
(32), apesar destes achados carecerem de replicação (6).
Relativamente ao donepezilo, existe na literatura apenas um relato de caso de um homem de 75 anos com antecedentes de PUA que após tratamento durante 3 meses com
donepezilo 10mg id apresentou melhoria da função cognitiva (de 17 para 24 no Mini
Mental State Examination) (33).
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Fármacos anticraving
Sabendo que a manutenção da abstinência impede a progressão da demência alcoólica, três relatos de caso referem a utilização com sucesso da naltrexona na redução do
craving para álcool em idosos (34).
Suplementação vitamínica
Uma vez que a demência alcoólica e a síndrome de Wernicke-Korsakoff têm alterações
fisiopatológicas em comum, um estudo retrospetivo procurou avaliar o impacto da suplementação com tiamina durante cinco anos nos doentes com PUA e concluiu que
doses cumulativas diárias definidas de tiamina superiores ao quartil 23 são um fator
protetor para o desenvolvimento de demência alcoólica (35).
Controvérsias
A demência relacionada com o uso de álcool é uma entidade nosológica que tem suscitado discussão na comunidade científica. Em primeiro lugar, os critérios utilizados
para quantificar o consumo não são uniformes entre os estudos, sendo utilizado os
critérios americanos, do Reino Unido e mesmo da Organização Mundial de Saúde, o
que torna difícil comparar os resultados. Esta heterogeneidade também se verifica
quanto à duração da exposição ao etanol e ao seu impacto no desenvolvimento de demência, bem como aos instrumentos utilizados para quantificar o consumo. Além do
mais, os padrões de consumo muitas vezes não são caracterizados ou tidos como fator
de ponderação (16,17).
Adicionalmente, tal como apresentado, as alterações neuropatológicas e neuropsicológicas encontradas na demência relacionada com o uso de álcool são inespecíficas e
não permitem fazer uma clara distinção das alterações encontradas na demência de
Alzheimer ou demência vascular. Para além disso, não foi possível isolar o álcool como
uma causa etiológica autónoma para demência (4).Tal leva os investigadores a questionar se é adequado estabelecer um diagnóstico de demência relacionada com o álcool
quando o etanol parece constituir-se como um fator de risco fisiopatológico major
para todo o tipo de demências (8).
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Outra das limitações encontradas, é que muitos dos estudos são cross-sectional ou
realizados em coortes com pessoas idosas e pouco tempo de seguimento, sendo suscetíveis a viés (10).
Conclusão
A ingestão elevada e prolongada de álcool associa-se à lesão estrutural e funcional cerebral. Dados de estudos epidemiológicos sugerem que a demência relacionada com o
álcool surge numa idade mais precoce do que outras formas de demência, sendo mais
frequente em indivíduos do sexo masculino socialmente isolados. O perfil cognitivo da
demência relacionada com o álcool envolve patologia cortical e subcortical. Os défices
mais frequentes apresentam-se em tarefas que envolvem a utilização de capacidades
visuo-espaciais, funções executivas e memória.
Ainda assim, a demência relacionada com o álcool é pouco reconhecida como uma entidade clínica isolada, principalmente devido a não existir um perfil neuropatológico
e neurofisiológico distinto, nem terapêutica dirigida e específica para esta entidade
clínica. O debate relacionado com esta entidade patológica tenta responder à pergunta
se existe uma demência alcoólica primária resultando do efeito direto da neurotoxicidade do etanol ou se, por outro lado, a apresentação clínica do quadro demencial
se relaciona com outra patologia subjacente (por exemplo, défice de tiamina) ou se é
multifatorial, combinando os dois fatores anteriores. As tentativas de esclarecer esta
questão têm sido dificultadas pela existência de fatores de confusão como, por exemplo, disparidade de critérios entre os estudos e viés que não foram eliminados (6). Apesar de ser difícil eliminar os fatores confundidores das consequências neurotóxicas do
consumo prolongado de bebidas alcoólicas, são necessários mais estudos prospetivos
e longitudinais para que se possa clarificar os componentes etiológicos, neuropatológicos e neuropsicológicos do álcool no desenvolvimento de demência (16). Atualmente, as evidências científicas disponíveis parecem indicar que a progressão de declínio
cognitivo para demência nos idosos seja resultado do efeito combinado de fatores ambientais como o consumo de álcool e da suscetibilidade genética (por exemplo, a presença da apolipoproteína ɛ4) (10).

O uso de álcool varia ao longo da vida dos indivíduos (16). A PUA permanece muitas
vezes não detetada e não tratada na população idosa. Dado as elevadas taxas de demência nos indivíduos com mais de 65 anos e o impacto do álcool no desenvolvimento
desta patologia, é crucial estar atento ao consumo de álcool nesta população (4). Cabe
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ao médico assistente estar atento e rastrear esta perturbação nos idosos pelo risco óbvio de desenvolvimento de consequências adversas para a sua saúde destes indivíduos
(3,4) e, em particular, para a prevenção de demência (17). O rastreio, as intervenções
breves no uso elevado de álcool, o tratamento da PUA e a promoção da abstinência devem ser implementados para reduzir a morbi-mortalidade relacionada com o álcool e,
em particular, a carga de demência atribuível a esta substância (8).
Apesar dos efeitos deletérios diretos e indiretos do consumo de etanol, a população em
geral não está ciente dos efeitos nocivos do consumo de álcool na cognição, ao invés do
que acontece relativamente à toxicidade hepática (21). É fundamental existirem programas de educação para a saúde focados na diminuição deste problema de saúde pública.
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