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Editor
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Carlos Vascocelos
Três anos e cinco números da Revista Portuguesa de Alcoologia

São passados praticamente três anos desde que assumimos a responsabilidade de retomar
a publicação da Revista de Alcoologia, agora designada de Revista Portuguesa de Alcoologia. Com a passagem do testemunho do Presidente da SPA, Dr. João Marques, fecha-se
um ciclo e inicia-se outro. Na parte que nos toca tratava-se de não deixar morrer este
projeto. No início foi necessário incentivar os autores dos artigos para publicar. Não foi
fácil. Mas penso que ninguém se arrependeu do esforço que despendeu em tornar conhecido o trabalho que está a desenvolver, as reflexões que tem levado a cabo e os estudos
que tem realizado. É desta forma que podemos avançar.
Nesta segunda vida da Revista vivemos de algum espontaneísmo e de algum amadorismo.
São aspetos que deverão ser melhorados no futuro. Também a apresentação gráfica dos
artigos poderá ser melhorada cortando alguma monotonia da sua apresentação. Este
aspeto é da exclusiva responsabilidade do Editor.
Mas fundamentalmente precisamos de trabalhos e pedimos a todos que tiveram um
artigo seu publicado nesta Revista que o continuem a fazer. Trazer a realidade do terreno
para estas páginas poderá trazer o alargamento dos leitores que são no fundo o objeto da
existência da Revista. Relatos de reuniões científicas, iniciativas das organizações que
também se dedicam à problemática do álcool e do seu consumo excessivo, entrevistas
a figuras relevantes da Alcoologia, são aspetos que ainda não desenvolvemos e que são
necessários. Não podemos ser somente um órgão que publica trabalhos unicamente para
efeitos curriculares. Mas também será isso. As portas estarão sempre abertas.
A reorganização que vai ser levada a cabo com novas energias e ideias novas vai permitir
uma terceira vida à Revista.
No próximo Congresso (X Congresso da SPA) iremos ter um Simpósio onde serão apresentados os melhores trabalhos publicados nos últimos três anos.
Até lá!
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Missão cumprida – Chegamos ao
fim do triénio!
Mission Accomplished – We have
reached the end of triennium!
João Marques

Médico Psiquiatra
Presidente da Sociedade Portuguesa de Alcoologia
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João Marques
Missão cumprida – Chegamos ao fim do triénio!

Enquanto presidente da Sociedade Portuguesa de Alcoologia, não podia estar mais
contente e honrado com este triénio (2019-2022).
Iniciamos 2019 muito honrados com a confiança dos sócios no nosso projeto para a direção da SPA.
Se inicialmente pensaríamos que tudo iria correr como planeado, rapidamente percebemos que o nosso projeto teria de ser alterado e adaptado. Na verdade, o desafio COVID,
limitou tudo e todos, nas várias áreas e vertentes sociais.
Contudo e graças a todos os meus colegas de Direção e restantes Corpos Sociais, arregaçamos as mangas e adaptamo-nos aos novos tempos.
Não desistimos da ideia de manter um congresso presencial, e assim que foi possível,
lá estivemos. Sem correr riscos e altamente bem organizados, o IX Congresso e XXVIII
Jornadas, decorreram com um elevado interesse e participação de colegas das mais diversas áreas de trabalho na Alcoologia. A partilha entre todos, dentro e fora do evento foi
fantástica, e permitiu a criação de novos vínculos de colaboração entre diversas instituições ou unidades dedicadas ao tratamento e abordagem da alcoologia. A partilha
entre todos, dentro e fora do evento foi fantástica, e permitiu a criação de novos vínculos de colaboração entre diversas instituições ou unidades dedicadas ao tratamento e
abordagem da alcoologia. Consequentemente passamos a partilhar trabalhos e projetos
com colegas nacionais e internacionais. Paralelamente a partilha de conhecimentos e
discussões com os colegas da MGF, permitiu perceber a enorme necessidade de trazer
esta especialidade para os trabalhos da Alcoologia. A MGF é a especialidade de referência para a deteção precoce e diagnóstico desta problemática. O problema é que, quer a
Alcoologia, quer a MGF têm sido esquecidos, nomeadamente na enorme importância da
gestão e abordagem desta problemática. Se os portugueses apresentam um dos maiores
consumos per capita de álcool do mundo e se as problemáticas e custos associados são
enormes, porque continuamos a olhar para o lado? Onde esta a formação? Onde estão as
equipas de tratamento? Onde está a atenção especializada necessária? Enfim …
Na verdade, este triénio serviu exatamente para esta perceção e para a motivação para
avançarmos. Prova disto surge a nossa revista, exemplarmente dirigida pelo meu colega
e amigo Dr. Carlos Vasconcelos, que tem permitido aos colegas partilharem a sua realidade clínica, assim como, as nossas preocupações e reflecções. Estou convicto que a
Revista Portuguesa de Alcoologia é um marco essencial nesta área e será para continuar!
Não podia finalizar este texto, sem deixar uma menção ao próximo congresso da SPA –
X Congresso e XXIX Jornadas - que será realizado em conjunto com as 4as Jornadas dos
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Comportamentos Aditivos do CHPL. Um resultado do trabalho realizado ao longo deste
triénio. E que excelente evento está a ser planeado! Exemplo de partilha e colaboração
entre instituições nacionais e internacionais, assim como de diversas áreas de trabalho na Alcoologia. Conseguimos reunir de forma quase imediata as maiores referencias
na área do álcool e patologia dual, disponibilizamos múltiplos workshops formativos e
deixamos a possibilidade de partilha de multiplos trabalhos nacionais e internacionais.
Finalizo sublinhando o título “Missão Cumprida”, aproveitando para agradecer a todos
os que acreditaram no nosso projeto. No entanto, estamos certos de que muito mais e
melhor estará para vir, pelo que aproveito para deixar o meu apoio e disponibilidade às
futuras Direções! Vamos em frente! Foi de facto uma honra poder dirigir a SPA.
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Resumo
A Perturbação Afetiva Bipolar é uma doença psiquiátrica grave e persistente que afeta
entre 1,3 e 4,5% da população. Poucos estudos investigaram os mecanismos etiológicos
subjacentes ao desenvolvimento da Perturbação de Uso de Álcool na Perturbação Afetiva
Bipolar. A relação entre estas perturbações é multifatorial e mais complexa do que a
hipótese inicial da automedicação.
A comorbilidade entre a Perturbação Afetiva Bipolar e a Perturbação de Uso de Álcool é
frequente e tem consequências importantes para os doentes. Quando está presente, é
frequente o incumprimento terapêutico e um pior prognóstico, tanto dos sintomas afetivos como dos consumos.
Sendo a Perturbação de Uso de Álcool uma das principais comorbilidades na Perturbação Afetiva Bipolar, associando-se a um pior prognóstico e a um pior funcionamento
psicossocial, seria útil perceber se a prevalência da Perturbação de Uso de Álcool na
Perturbação Afetiva Bipolar varia também consoante o contexto cultural. É essencial
haver investigações adicionais para a compreensão dos fatores que contribuem para a
heterogeneidade no curso da Perturbação Afetiva Bipolar com ou sem Perturbação de
Uso de Álcool, o que irá contribuir para a melhoria da abordagem terapêutica desta
população de doentes.
Palavras-chave: Perturbação Afetiva Bipolar, Perturbação de Uso de Álcool, comorbi-

lidade, abordagem terapêutica.
Abstract

Bipolar affective disorder is a serious and persistent psychiatric illness that affects 1.3
to 4.5% of the population. Few studies have investigated the etiological mechanisms
underlying the development of alcohol use disorder in bipolar disorder. The relationship
between these disorders is multifactorial and more complex than the initial hypothesis
of self-medication.
Comorbidity between bipolar disorder and alcohol use disorder is frequent and has
important consequences for the patients. When it is present, therapeutic failure is
frequent and a worse prognosis, both in terms of affective symptoms and consumption.
As alcohol use disorder is one of the main comorbidities in bipolar disorder, associated
with a worse prognosis, with worse psychosocial functioning, it would be useful to
16
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understand whether the prevalence of this comorbility also varies according to the
cultural context.
Additional investigations are essential to understand the factors that contribute to the
heterogeneity in the course of bipolar disorder, with or without alcohol use disorder,
which will contribute to an improvement in the therapeutic approach of this patient
population.
Keywords: bipolar affective disorder, alcohol use disorder, comorbidity, therapeutic

approach.

1 . Enquadramento teórico
A Perturbação Afetiva Bipolar (PAB) é uma doença psiquiátrica grave e persistente que
afeta, dependendo do sistema de classificação utilizado e da amostra em estudo, entre
1,3 e 4,5% da população.
Existem vários relatos da Perturbação de Uso de Substâncias (PUS) como uma das principais comorbilidade na PAB e que têm sido associadas a: pior prognóstico; pior funcionamento psicossocial; maior uso dos serviços de saúde; menor adesão e pior resposta aos
tratamentos psicofarmacológicos; maior número de episódios e com duração mais prolongada; maior frequência de sintomas mistos; aumento da impulsividade e de tentativas
de suicídio; menor recuperação funcional mesmo durante os períodos de abstinência.
Um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS), realizado em 11 países, demostrou
que a comorbilidade entre a PUS e PAB, ao longo da vida do doente, era de 36,6% com
uma grande variabilidade entre os países, associada a fatores como a diversidade cultural e religiosa. Os dados epidemiológicos dos Estado Unidos da América (EUA) relatam
uma prevalência ao longo da vida de taxas de até 90% para comorbilidade de PUS na PAB,
com 62,3% para PUA (3 a 5 vezes maior do que na população geral), seguido da cannabis
(46%), cocaína (24%) e opioides (8,5%). É importante destacar que enquanto os números
de substâncias lícitas são considerados relativamente robustos e reprodutíveis, muitos
casos de uso de drogas ilícitas permanecem não detetados em doentes com PAB.
As estimativas de comorbilidades ao longo da vida de PAB e PUA variam entre 40 a 70%,
tanto na PAB tipo I e II, com predomínio no sexo masculino. No sexo feminino a PUA em
doentes com PAB está associada a consequências mais autodestrutivas e no sexo masculino parece haver mais propensão de externalizar a raiva e impulsividade, associando-se, por vezes, a aumento da criminalidade. Verificou-se que a PUA e perturbações
17

Maria João Gonçalves, Rita André, Joana Romão, Fátima Ismail
Perturbação de uso de Álcool na Perturbação Afetiva Bipolar: um desafio na prática clínica

afetivas, especialmente PAB, têm uma predisposição genética compartilhada. Analisando a história familiar de doentes bipolares nos pais e nos avós, a PUA está associada
a um curso mais grave e a um pior prognóstico. As características da personalidade e o
comportamento de procura de novas sensações podem desempenhar um papel decisivo,
tanto na PAB como na PUA. Preisig et al, num estudo sobre a relação familiar entre as
perturbações de humor e PUA, concluíram que a PAB tende a preceder a PUA. Comparando retrospetivamente três amostras de doentes bipolares (grupo 1: PAB sem PUA e
PUS, grupo 2: início da PAB precede a PUA e PUS, e grupo 3: início de um PUS precede
PAB), os doentes do grupo 2 apresentaram uma idade significativamente mais precoce
de início dos sintomas afetivos do que os dos outros dois grupos, sugerindo que a PAB
favorece a PUA ou a PUS. A relação entre PUS ou PUA e PAB não são apenas bidirecionais,
mas mais complexas com variáveis confusionais.
Poucos estudos investigaram os mecanismos etiológicos subjacentes ao desenvolvimento de PUA na PAB. Alguns sugerem associações com interrupções na função e estrutura do córtex pré-frontal (CPF), com anormalidades neuroquímicas (glutamato e ácido
gama-aminobutírico). Ainda não se sabe se estas diferenças contribuem para o desenvolvimento de comorbilidades ou se representam uma consequência do consumo. De
facto, o consumo de álcool em indivíduos com PAB demonstrou exacerbar o stresse
oxidativo e a neurotoxicidade nos córtices frontotemporais.
De acordo com um estudo de 2020, as variações na estrutura e/ou função do COF podem
contribuir para o risco de PUA por meio de uma resposta subjetiva alterada ao álcool ou
necessidade de uma maior quantidade para se sentirem intoxicados, sendo que este é
um fator de risco estabelecido para o consumo e para o desenvolvimento a longo prazo
de PUA. A impulsividade (característica da PAB) também tem sido associada à variação
na estrutura do COF e PUS em doentes bipolares, embora a ligação entre impulsividade
e PUA na PAB não tenha sido relatada de forma consistente. São necessários estudos de
neuroimagem para investigar prospetivamente como diferentes respostas ao álcool se
relacionam com a estrutura e função cerebral e o desenvolvimento de PUA na PAB, assim
como os fatores clínicos, tais como o sexo e idade de início do consumo.
Várias hipóteses têm sido propostas para explicar a relação entre PAB e PUA, uma delas
é a procura de modular o humor com os consumos e que tem sido designada de “hipótese da automedicação”. Assim, é essencial explorar os fatores de risco associados ao
consumo de álcool em doentes com PAB e detetar os padrões de consumo de álcool, para
abordar e tratar simultaneamente essa condição.
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Porém, a relação entre o uso de álcool e a doença bipolar é um fenómeno multifatorial,
mais complexo do que a hipótese inicial da automedicação. A resposta subjetiva ao álcool
pode representar um mecanismo que aumenta o risco de dependências na PAB.
2. Variações culturais do consumo de álcool e da perturbação afetiva bipolar
2.1. Psiquiatria transcultural e PAB
A psiquiatria transcultural é um termo difícil de definir, que engloba aspetos da etnia e
cultura, associando-os à psiquiatria e psicopatologia. O contexto sociocultural de diferentes culturas tem impacto nas manifestações psiquiátricas. A literatura sugere que, nas
perturbações afetivas das várias culturas, há diferenças nas proporções de doentes que
têm o diagnóstico correto. No caso da PAB, sabe-se que os aspetos socioculturais influenciam a apresentação clínica, pelo que se considera necessária a inclusão de fatores que
atentem a variações culturais nos sistemas classificativos. Por exemplo, na Índia, nos
doentes com PAB, verifica-se com menor frequência ao exame do estado mental a fuga
de ideias, mas uma maior incidência de ideias delirantes de culpa. Em doentes chineses,
os episódios maníacos unipolares são uma das apresentações mais frequente na PAB.
Doentes afro-caribenhos com episódios maníacos apresentam sintomatologia psicótica
incongruente com o humor com maior frequência do que em doentes de outras etnias.
2.2. PUA e variações culturais
Atualmente, a literatura sugere que a PUA varie consoante o contexto cultural, constituindo as normas e crenças culturais fortes preditores. Existem grupos étnicos que
apresentam uma atitude mais conservadora e menores taxas de consumo de álcool. Por
exemplo, os latinos e afro-americanos apresentam níveis mais elevados quando comparados com os caucasianos. No caso da população asiática, os estudos mostram que apresentam uma maior taxa de abstenção alcoólica do que outros grupos étnicos.
Os índio-americanos apresentam os níveis mais elevados de binge drinking, seguindo-se
os caucasianos, hispânicos, afro-americanos e asiáticos. No que se refere a este padrão,
a nível mundial, são as mulheres de países desenvolvidos que consomem maiores quantidades em comparação com os países em desenvolvimento.
O estrato socioeconómico (educação, rendimento, profissão) parece ter um papel importante e, tipicamente, relacionam-se com melhores comportamentos de saúde, havendo
19
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uma associação de maiores consumos de álcool nos estratos mais baixos. No entanto,
as pessoas com baixo estrato socioeconómico bebem maiores quantidades, com menor
frequência.
2.3 Perspetivas futuras
A PUA é uma das principais comorbilidades na PAB, associando-se a um pior funcionamento psicossocial e a um pior prognóstico. É essencial perceber se a prevalência de PUA
na PAB varia também consoante o contexto cultural. Assim, seria importante o desenvolvimento de estudos comparativos em países com background cultural distinto, para
ajudar a esclarecer as diferenças a nível de prevalência de PUA como comorbilidade nos
doentes com PAB.
3. Abordagem terapêutica da PAB na PUA
Doentes com PAB e PUA apresentam maiores comorbilidades comparativamente com
os doentes com uma das perturbações isoladamente. De facto, o uso do álcool contribui
de forma significativa para a não adesão ao tratamento na PAB, sendo o uso de substâncias o maior preditor de incumprimento terapêutico nesta perturbação.
Segundo Farren et al, a junção de PUA e PAB produz um aumento significativo do risco
associado à psicopatologia, incluindo uma duração prolongada de privação do álcool,
uma maior gravidade de sintomas maníacos e depressivos, o aumento de psicopatologia
associada, o aumento do risco de suicídio, um pior prognóstico com custos de saúde
aumentados e maior morbilidade, com um pior funcionamento global. Assim, o tratamento combinado destas patologias comórbidas é fundamental.
A evidência disponível não é clara sobre se o tratamento isolado da PAB ou da PUA pode
produzir melhorias significativas no quadro clínico. Nos últimos anos, a tendência era
de que se deveria tratar a PUA antes dos sintomas afetivos da PAB. Contudo, à medida
que o tema foi sendo alvo de estudo, a estratégia atual centra-se no tratamento concomitante das duas perturbações, sendo o mesmo recomendado nas guidelines.
Algumas teorias consideram que os doentes com PAB têm uma maior apetência para o
uso de substâncias psicoativas, sendo que o tratamento dos sintomas afetivos pode
produzir melhoria na PUS. No entanto, existem também evidências de que os consumos
ocorrem de forma independente dos sintomas afetivos, sendo assim necessário um
tratamento integrado desta comorbilidade.
20
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As intervenções psicossociais, psicoeducacionais e psicoterapêuticas com um impacto
positivo na adesão à terapêutica podem produzir uma melhoria na sintomatologia da
PAB. A ênfase do tratamento destes doentes é, habitualmente, em contexto ambulatório,
sendo os internamentos menos frequentes e devendo, preferencialmente, ocorrer em
unidades de patologia dual.
Na PAB, a farmacoterapia é um componente essencial para a estabilização do humor e
prevenção de recidivas da doença, apesar do seu papel na PUA, além da abstinência na
fase aguda, ser menos claro. A escolha da terapêutica quando há um quadro de PAB e
PUA é dificultada, dado que, tradicionalmente, os ensaios clínicos randomizados e
controlados têm como critério de exclusão doentes com consumo de substâncias. Assim,
para as opções farmacológicas, são baseadas em evidências de baixa qualidade, na sua
maioria estudos retrospetivos ou opiniões de especialistas.
4.1. Intervenções farmacológicas estudadas
4.1.1. Antipsicóticos:
Os antipsicóticos atípicos (APa) têm sido usados com bons resultados na PAB. Foi teorizado que os seus efeitos dopaminérgicos poderiam levar à redução do craving. Contudo,
uma meta-análise sobre o uso de Apa na PUA primária sem comorbilidades não encontrou
efeitos no consumo de álcool ou no craving. A única exceção foi o aripiprazol que apresentou redução significativa no número de bebidas e nos dias com consumo excessivo.
A quetiapina é o fármaco mais estudado no tratamento de PAB e PUA comórbidas. Três
estudos não controlados concluíram que esta era eficaz no tratamento de sintomas do
humor (redução nos scores de mania e de depressão) e na redução dos consumos (com
redução do número de dias de consumo e do craving). Estes achados não foram replicáveis em três estudos randomizados e controlados realizados. Um destes estudos não
encontrou diferenças significativas face ao placebo em relação à escala Penn Alcohol
Craving Scale (PACS), nos dias ou no consumo excessivo de álcool por semana, contudo,
o resultado da escala Hamilton para a depressão (HAM-D) mostrou uma redução estatisticamente significativa com quetiapina em comparação com o placebo. Um estudo
encontrou uma tendência em relação à significância na escala da Mania de Young (YMRS)
e uma diferença significativa na escala de Impressão Clínica Global (ICG).
Foi conduzido um estudo piloto cego durante 12 semanas com 17 doentes com PAB ou
perturbação esquizoafetiva e uso comórbido de substâncias com aripiprazol. Este estudo
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mostrou melhorias significativas nos resultados das escalas HAM-D, YMRS e Brief
Psychiatric Rating Scale (BPRS). Mostrou também melhorias no craving, não apresentando alterações no número de dias por semana de consumo de álcool.
4.1.2. Estabilizadores de humor
Foi realizado um estudo de 12 semanas, utilizando a lamotrigina como terapêutica
add-on em 28 doentes com PAB e PUA. Verificou-se, então, uma redução do número de
bebidas consumidas por semana e melhorias significativas nas escalas HAM-D e YMRS.
Até à data, nenhum estudo controlado confirmou estes achados. O único estudo controlado com placebo na PAB e perturbação de uso de substâncias (cocaína) mostrouse negativo, tanto nos resultados dos sintomas afetivos como no consumo de cocaína. Um estudo
piloto, realizado em 1995, sugere uma redução do número de dias de consumo de álcool
em paralelo com a redução de sintomas maníacos e depressivos graças ao uso de valproato.
O potencial papel do valproato, associado ao lítio, foi também avaliado num estudo
controlado com placebo, randomizado e duplamente cego com a duração de 24 semanas
em 52 doentes com PAB e PUA. Observaram-se diferenças significativas no número de
dias de consumo de álcool em excesso e no número de bebidas consumidas nesses dias.
Não se observou diferenças nos sintomas depressivos (avaliados pela escala HAM-D)
nem nos sintomas maníacos (medidos pela escala BechRafaelsen Mania Scale [BRMS]).
Apesar destes resultados, o papel do valproato, enquanto estabilizador de humor eficaz
na PAB, está determinado em múltiplos estudos. Também Kemp e al. realizaram um
estudo em doentes com PAB cicladores rápidos e consumo de substâncias (álcool, canábis e cocaína) durante 24 semanas, com todos os doentes a serem medicados com lítio
e valproato, seguido por uma fase de 6 meses duplamente cega com randomização dos
doentes estáveis para terapêutica só com lítio ou com lítio e valproato.
O lítio foi avaliado num ensaio clínico controlado com placebo e randomizado de 6 semanas numa amostra de 25 adolescentes. Este ensaio foi limitado por uma taxa de atrito
de 79% e por procedimentos de dosagem inespecíficos, mas demostrou resultados positivos em termos de testes de tóxicos na urina. É de sublinhar que esta amostra tinha
consumos adicionais de canábis ou de outros tóxicos. Os efeitos do lítio na PUS, para
além dos seus efeitos indiretos de estabilização de humor, não foram ainda demonstrados. Os autores concluíram que dos 19 doentes com PUA, 58% entraram em remissão
durante esta fase. Dado a dimensão reduzida da amostra, não é possível concluir se a
combinação de valproato e de lítio é superior à monoterapia com lítio.
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A carbamazepina tem sido tradicionalmente usada na abstinência aguda do álcool para
reduzir o risco de convulsões e melhorar a sintomatologia física. Não existem dados
sobre o seu possível papel no tratamento de longa duração de PAB e PUA. Este fármaco
pode aumentar as transaminases hepáticas (ALT, AST e GGT) e, em casos raros, produzir insuficiência hepática, constituindo um risco na PUA.
4.1.3 Outras terapêuticas dirigidas à perturbação uso álcool
O potencial papel da naltrexona foi avaliado em dois estudos. Um estudo piloto cego de
16 semanas mostrou uma redução significativa no número de bebidas ingeridas, no
craving e melhorias nas escalas HAM-D e YMRS. Um segundo estudo randomizado,
duplamente cego, controlado com placebo de 12 semanas mostrou uma redução no
número de dias de consumo e no craving, não demonstrando diferenças significativas
nas escalas HAM-D e YMRS.
No que concerne à terapêutica com acamprosato, apesar de não terem sido encontradas
diferenças significativas nas escalas HAM-D e YMRS em três estudos realizados (com
amostras reduzidas), foi observada uma redução do craving e do número de dias de consumo.
O disulfiram foi avaliado em combinação com a naltrexona num grupo de doentes com
PUA e perturbações psiquiátricas comórbidas com bons resultados. Todavia, a extrapolação para doentes com PAB torna-se difícil pela inclusão de outras perturbações psiquiátricas no estudo.
Num estudo randomizado e controlado com a duração de 12 semanas com o topiramato,
não foram evidentes efeitos nos consumos ou nos sintomas afetivos.
Alguns estudos sugerem um papel do ondansetron na redução do consumo de álcool,
particularmente em doentes com polimorfismos de nucleotídeo único específicos.
Num ensaio clínico controlado, duplamente cego e randomizado, numa população de 70
doentes, não se verificaram diferenças clinicamente significativas nos parâmetros que
avaliavam consumo de álcool, contudo, observou-se uma redução significativa no HAMD.
Outro fármaco estudado foi a memantina, pela hipótese de que a comorbilidade entre PAB
e PUA leve ao aumento de toxinas e destruição de neurónios em várias regiões cerebrais,
a neuroinflamação e ativação da microglia, com a libertação de citocinas proinflamatórias. Um ensaio clínico com 45 doentes que utilizou memantina em baixas doses (5mg)
em add-on à terapêutica habitual (32 estavam medicados com risperidona, 6 com valproato
e todos estavam medicados com lorazepam) apresentou bons resultados, com uma atenuação da gravidade clínica, uma redução do consumo de álcool e das citocinas plasmáticas.
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5. Conclusão
A comorbilidade entre PAB e PUA é muito frequente, associando-se a consequências e
desafios importantes. Esta população de doentes apresenta, habitualmente, um padrão
de incumprimento terapêutico e, associadamente, um pior prognóstico. Assim, é fulcral
o desenvolvimento de uma abordagem terapêutica, centrada na melhoria da qualidade
de vida e de prognóstico.
O consumo de substâncias é com frequência critério de exclusão nos ensaios clínicos, o
que dificulta e limita a existência de evidência científica significativa sobre esta temática. De facto, atualmente não dispomos de uma terapêutica padrão com um papel significativo nesta comorbilidade e grande parte da abordagem terapêutica é centrada em
escolhas baseadas na prática clínica individual de cada clínico e com terapêuticas off-label. No entanto, devemos centrar a nossa escolha terapêutica na PAB, com a utilização
de estabilizadores de humor (lítio e valproato), enquanto tratamento de primeira linha.
É necessário melhorar a compreensão da progressão da PAB e PUA a nível do desenvolvimento neuronal e resposta subjetiva ao álcool, na procura de novos biomarcadores
como alvo para intervenção precoce e na identificação de fatores de risco. Deste modo,
devem ser realizados mais estudos de investigação para o estabelecimento de algoritmos fiáveis para o tratamento desta comorbilidade tão frequente e igualmente no sentido
de encontrar novas opções terapêuticas com eficácia nos sintomas afetivos da PAB e nos
consumos de álcool na PUA.
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Resumo
As perturbações do uso do álcool constituem um problema prevalente e com implicações
marcantes ao nível da saúde individual e de saúde público a nível mundial. O tratamento
do alcoolismo é complexo, requer uma intervenção especializada envolvendo uma abordagem multiprofissional integrada e faseada. As fases de tratamento incluem a fase de
desintoxicação cujo objetivo é atingir a abstinência e a fase de desabituação que tem
como objetivo a manutenção da abstinência atingida, reabilitação do doente com a sua
reintegração e restituição integral da sua funcionalidade. A intervenção farmacológica
é um elemento do plano terapêutico. Este artigo foca-se na abordagem medicamente
assistida (em particular farmacológica) da dependência do álcool com vista à obtenção
de abstinência na fase de desintoxicação alcoólica evitando o desenvolvimento de sintomas de privação e prevenir complicações associadas; procura ainda explorar as intervenções e abordagem farmacológica na fase de desabituação. As orientações baseiam-se
na revisão da literatura com particular destaque para as recomendações clínicas mais
recentes devidamente adaptadas à realidade portuguesa.
Abstract
Alcohol use disorders are a prevalent problem with significant implications for individual and public health worldwide. The treatment of alcoholism is complex, requiring a
specialized intervention involving an integrated and phased multidisciplinary approach.
The treatment phases include detoxification, which aims to achieve abstinence, and the
weaning phase, which aims to maintain the abstinence achieved, rehabilitation of the
patient with his reintegration and full recovery of his functionality. Pharmacological
intervention is an element of the therapeutic plan. This article focuses on the medically
assisted (particularly pharmacological) approach to alcohol dependence with a view to
achieving abstinence in the alcohol detoxification phase, avoiding the development of
withdrawal symptoms and preventing associated complications; it also seeks to explore
the interventions and pharmacological approach in the weaning phase. The guidelines
are based on a review of the literature, with particular emphasis on the most recent
clinical recommendations adjusted to the Portuguese reality.
Palavras chave: Álcool; Alcoolismo; Perturbação de Uso de Álcool; Dependência de

Álcool; Adição ao Álcool; Farmacologia; Tratamento
28

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 3, N.º 2

Keywords: Alcohol; Alcoholism; Alcohol Use Disorder; Alcohol Dependence; Alcohol

Addiction; Pharmacology; Treatment
Introdução

As perturbações do uso do álcool constituem um problema prevalente e com implicações
marcantes ao nível da saúde individual e de saúde público a nível mundial1,2. Em Portugal,
segundo os resultados do IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas
na População Geral (2016/2017) a prevalência de consumo de qualquer bebida alcoólica
é de 85% ao longo da vida, sendo que entre os indivíduos que consumiam atualmente
o consumo diário ou quase diário de alguma bebida alcoólica era de 43%3. Por sua vez o
consumo de risco elevado ou nocivo de álcool verificou-se em 2.8% da população geral e
4.9% dos consumidores; e sintomas de dependência em 1.3% dos consumidores3. A morbilidade e mortalidade ligadas ao álcool são também relevantes sendo que, por exemplo,
em 2017 em Portugal cerca de 2% dos óbitos ocorreram por doenças atribuíveis ao álcool3.
O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5ª Edição e 5ª Edição Revista
(DSM-5 e DSM-5-TR), em mudança face à edição anterior DSM-IV-TR, agrupou as anteriores categorias de dependência alcoólica e de abuso de álcool numa única entidade clínica
designada por Perturbação de Uso do Álcool (PUA)4,5. Esta nova entidade corresponde à
existência de um padrão desadaptativo de consumo de álcool que condiciona défice ou
sofrimento clinicamente relevante, manifestado por pelo menos dois sintomas relacionados com a tolerância, a abstinência, o défice de controlo, o abandono das restantes
atividades, o tempo despendido em atividades associadas ao álcool, o consumo continuado e a compulsão, ocorrendo um período de doze meses. Além da PUA, no capítulo
das Perturbações Ligadas ao Álcool, o DSM-5 inclui ainda critérios para a Intoxicação
Alcoólica, Privação Alcoólica, Outras Perturbações Induzidas pelo Álcool e Perturbações
Relacionadas com o Álcool sem outra especificação4,5. A 10ª Edição da Classificação Internacional de Doenças (ICD-10) mantém a classificação semelhante à DSM-IV distinguindo
ainda entre Intoxicação Aguda, Uso Nocivo, Síndrome de Dependência, Estado de Abstinência/Privação, Estado de Privação com Delirium, entre outros6. A 11ª Edição da Classificação Internacional de Doenças (ICD-11) que entrou recentemente em vigor apresenta
algumas alterações face à ICD-10 nomeadamente no que diz respeito a uma simplificação
dos critérios de diagnóstico para dependência de substâncias, uma maior especificidade
dos padrões de uso lesivo de substâncias (contínuo, episódico, recorrente), introdução da
categoria de episódio isolado de uso lesivo de álcool (ou outras substâncias)7,8.
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A privação alcoólica ocorre porque o etanol é um depressor do sistema nervoso central
que exerce o seu efeito através da potenciação do tónus inibitório por modulação GABAérgica e inibição do tónus excitatório por modulação dos aminoácidos excitatórios1,9. No
uso crónico de álcool verifica-se uma adaptação do sistema nervoso de tal modo que a
presença de álcool permite a manutenção de um novo estado de homeostasia. A redução ou
cessação abrupta provoca sintomas de privação por um desequilíbrio com hiperatividade
ou hiperexcitabilidade resultante da dessensibilização ao neurotransmissor inibitório
GABA e, por oposição, hipersensibilidade ao neurotransmissor excitatório glutamato9.
Segundo o DSM-5 a privação alcoólica caracteriza-se pelo início após 2 horas e até
vários dias após redução ou cessação do consumo de álcool de uma possível constelação
de sintomas (hiperatividade autonómica, tremor, insónia, náuseas e vómitos, ilusões
ou alucinações transitórias, agitação psicomotora, ansiedade, crises convulsivas tónico-clónicas)4,10. Existem diferentes sintomas que constituem diferentes síndromes de
privação alcoólica e complicações associadas10-14,16: 1) Privação ligeira (6-36h após última
bebida) caracterizada por tremor, ansiedade, cefaleia, diaforese, palpitações, anorexia,
desconforto gastrointestinal, estado mental normal; 2) Convulsões (6-48h após última
bebida): crises tónico-clónicas generalizadas isoladas, período pós-ictal curto, estado
de mal epilético; 3) Alucinose alcoólica (12-48h após última bebida) caracterizada por
alucinações de várias modalidades sensoriais com sinais vitais normais e sem confusão
mental; 4) Delirium tremens (48-96h após última bebida) que se caracteriza por delirium, agitação psicomotora, instabilidade autonómica com taquicardia, hipertensão,
febre, diaforese.
O tratamento do alcoolismo é complexo, requer uma intervenção especializada envolvendo uma abordagem multiprofissional integrada e faseada. As fases de tratamento
incluem a fase de desintoxicação cujo objetivo é atingir a abstinência e a fase de desabituação que tem como objetivo a manutenção da abstinência atingida, reabilitação do
doente com a sua reintegração e restituição integral da sua funcionalidade 10-15 (Figura 1).
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Figura 1: Abordagem da perturbação de uso de álcool

Sublinha-se novamente a complexidade da abordagem das perturbações do uso do álcool
e suas comorbilidades, sendo a intervenção farmacológica apenas um dos componentes
do plano terapêutico. Este artigo foca-se então na abordagem medicamente assistida
(em particular do ponto de vista farmacológico) da dependência do álcool com vista à
obtenção de abstinência na fase de desintoxicação alcoólica evitando o desenvolvimento
de sintomas de privação e prevenir complicações associadas; procura ainda explorar
as intervenções e abordagem farmacológica na fase de desabituação. As orientações
baseiam-se na revisão da literatura com particular destaque para as recomendações
clínicas mais recentes devidamente adaptadas à realidade portuguesa.
Aspetos gerais da terapêutica farmacológica nas perturbações do uso do álcool
Abordagem farmacológica da perturbação de uso do álcool
O tratamento da PUA não se restringe ao tratamento farmacológico de desintoxicação,
incluindo também a desabituação com abordagem dirigida à manutenção da abstinência. O tratamento da PUA, sobretudo de gravidade moderada-grave, envolve uma abordagem farmacológica, intervenções psicossociais estruturadas, grupos terapêuticos e
intervenção de serviço social, entre outros.
As opções farmacológicas no tratamento da perturbação de uso de álcool ao nível da fase
de desabituação são as seguintes10-16: 1ª Linha: Naltrexona, inicialmente 50 mg/dia podendo
ser aumentada para 100 mg/dia ou Acamprosato 1998 mg/dia; 2ª e 3ª Linha: Naltrexona/
Acamprosato (dependendo de qual usado em primeira linha), Dissulfiram 125-500 mg/
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dia (requer motivação, administração supervisionada), Topiramato até 300 mg/dia;
3) Outras opções (dados de ensaios clínicos mais limitados): Ondansetron, Baclofeno,
Gabapentina; Combinações de fármacos com diferentes mecanismo de ação pode oferecer
maior eficácia em casos específicos de doentes que não respondem adequadamente a
um fármaco em particular (apesar da possível vantagem ensaios clínicos randomizados não identificaram eficácia adicional das combinações naltrexona/acamprosato ou
naltrexona/sertralina face à monoterapia).
Relativamente à escolha destes fármacos é importante salientar alguns vários fatores
podem contribuir para a escolha de cada um deles (Figura 2)10-16:
a) A manutenção do consumo de álcool é compatível com a Naltrexona mas não com o
Dissulfiram ou Acamprosato, pelo que a Naltrexona pode iniciar-se quando o individuo
ainda consume álcool e o Acamprosato deve ser iniciado após se atingir abstinência uma
vez que o seu mecanismo de ação traduz-se na melhoria de alguns sintomas associados
à abstinência e privação, havendo uma redução do craving; por outro lado o Dissulfiram,
tratando-se de uma terapêutica aversiva, deve apenas ser usado em doentes abstinentes com o objetivo de manter a abstinência requerendo maior supervisão e motivação
mais consistente;
b) Doença hepática (hepatite aguda, elevação de enzimas 3 a 5 vezes o limite superior
normal, insuficiência hepática) favorece a utilização de Acamprosato (excreção renal
sem metabolização hepática) ou Baclofeno (seguro, mas menor evidência de eficácia
em outcomes relevantes);
c) Doença renal favorece a utilização de Naltrexona sendo que, em caso de contraindicação, o Acamprosato poderá ser utilizado com TFGe 30-50 mL/min com ajuste posológico para metade (333 mg 3id). Se TFGe <30 mL/min o Acamprosato está contraindicado;
d) A gravidez pauta-se por alguma incerteza na ausência de dados suficientes sobre a
segurança das opções farmacológicas disponíveis para o tratamento de PUA na gravidez. A Naltrexona é a opção mais usada e não são conhecidos efeitos adversos graves
(salientar, contudo, a ausência de estudos controlados na gravidez em humanos e o
potencial para se desencadearem síndromes de privação em indivíduos que continuem
a consumir opióides).
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Figura 2: Fármacos úteis na manutenção da abstinência

 , aprovação em Portugal; PAG, perturbação de ansiedade generalizada; PUA, perturbação de uso de álcool; EAM,
enfarte agudo do miocárdio; IC, insuficiência cardíaca; IS, ideação suicida; NNT, número necessário tratar

Abordagem farmacológica da desintoxicação do álcool
O tratamento de abstinência medicamente assistida ou desintoxicação tem como objetivo
obter a abstinência total, evitar e tratar sintomas de privação que se venham a desenvolver, prevenir complicações (nomeadamente crises convulsivas e delirium tremens)
e, finalmente, permitir a transição para fases posteriores do tratamento11,12,15,17. Apesar
do objetivo primário ser a abstinência total na dependência do álcool e em indivíduos
com abuso de álcool associado a comorbilidade médica e psiquiátrica significativa, em
certos casos pode ser admissível como objetivo alternativo a redução do consumo.
É essencial a colheita de história clínica e realização de exame objetivo para estabelecer o diagnóstico de PUA de acordo com os critérios de diagnóstico de sistemas como
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o DSM-5-TR ou CID-11, pesquisar fatores de risco, avaliar o risco de desenvolvimento
de sintomas de privação e, se necessário, utilizar uma ou várias escalas validades para
estes efeitos muito referenciadas nas recomendações clínicas [por exemplo, Alcool Use
Disorders Identification Test (AUDIT) no rastreio de problemas ligados ao uso de álcool,
Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ) na gravidade da dependência e Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised (CIWA-Ar) na gravidade e
reavaliação dos sintomas de privação]10-17.
Os fatores de risco para privação grave e desenvolvimento de complicações incluem16:
•

Antecedentes de delirium tremens ou crises convulsivas;

•

Múltiplos episódios de síndrome privação;

•

Comorbilidades médico-cirúrgicas;

•

Comorbilidades psiquiátricas com sintomas ativos de gravidade moderada-grave;

•

Comorbilidade com dependência de benzodiazepinas ou uso de outras substâncias;

•

Idade superior a 65 anos;

•

Elevada carga de consumo por período prolongado;

•

Sintomas de privação surgindo ainda com alcoolémia detetável.

Consoante a gravidade da dependência e dos sintomas de privação o tratamento de
desintoxicação pode decorrer em contexto ambulatório ou em internamento. Os critérios de internamento salientados nas diferentes guidelines incluem16,17:
•

Dependência grave (por exemplo, escala SADQ>30);

•

Consumo alcoólico de > 30 U/dia;

•

Antecedentes de delirium tremens, convulsões ou diagnóstico de epilepsia;

•

Incapacidade de abstinência em ambulatório (contexto sociofamiliar, impossibilidade de cumprir seguimento ambulatório regular, ausência de supervisão ou suporte
familiar, múltiplas tentativas prévias falhadas de desintoxicação em ambulatório);

•

Grupos vulneráveis incluindo crianças/adolescentes, idosos e grávidas;

•

Comorbilidades médico-cirúrgicas ou psiquiátricas, perturbação de desenvolvimento intelectual ou perturbações neurocognitivas;
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No caso do internamento os internamentos são, em regra, eletivos visando iniciar a
desabituação de uma substância ou comportamento e, caso necessário, o tratamento de
descompensações agudas das eventuais perturbações psiquiátricas comórbidas17.
As principais recomendações/guidelines internacionais (destaque para ASAM 2020; APA
2018; NICE 2010, atualizada 2017; WFSBP 2017) mantêm-se unanimes na sua preferência
pela utilização de benzodiazepinas em primeira linha no tratamento dos sintomas de
privação e na desintoxicação de álcool10-14. Do ponto de vista farmacológico existem as
seguintes opções terapêuticas (Figura 3 e 4):
a. Benzodiazepinas (Diazepam, Oxazepam, Lorazepam)
As benzodiazepinas de semivida mais longa (Diazepam, Clordiazepóxido*) são preferidas
pelo benefício que a sua duração de ação mais longa confere, nomeadamente pela menor
probabilidade de surgimento de sintomas de privação. Em caso de desconhecimento da
existência de alterações da função hepática, impossibilidade de avaliação analítica ou
se forem identificadas alterações clínicas ou analíticas sugestivas de doença hepática
significativa, deve optar-se por benzodiazepinas com menor metabolização hepática e
semivida mais curta (Oxazepam, Lorazepam). Existem diferentes esquemas de utilização de benzodiazepinas, nomeadamente o protocolo de doses flexíveis que requere
monitorização muito regular sendo a dose administrada de acordo com as necessidades
individuais e o surgimento de sintomas de privação; e o protocolo de doses fixas, mais
usado, que requer menos monitorização, sendo as doses progressivamente reduzidas ao
longo de períodos variando entre 7 a 15 dias, consoante a gravidade e doses iniciais utilizadas. As doses totais diárias iniciais são estimadas com base na gravidade da dependência e do consumo diário de unidades de álcool (20U ~ 20 mg Clordiazepóxido 4id)
devendo, contudo, adotar-se uma abordagem flexível com base na resposta e sintomas
do doente ao invés de seguir o esquema rigidamente. Em caso de contraindicação ou
impossibilidade de utilizar benzodiazepinas alternativas eficazes incluem Carbamazepina e Gabapentina. *atualmente indisponível no mercado em Portugal
b. Antiepiléticos (Carbamazepina, Gabapentina, Pregabalina, Ácido Valpróico)
A Carbamazepina (800 mg/dia) e a Gabapentina (600-1200mg/dia) são eficazes nos
sintomas de privação e, em indivíduos já abstinentes, reduzem o craving e o consumo de
álcool. São opções alternativas às benzodiazepinas em caso de contraindicação, sendo
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igualmente apropriado o seu uso na privação alcoólica ligeira-moderada em doentes
com reduzido risco de privação grave ou de vir a desenvolver complicações. Nestes indivíduos de baixo risco há evidência que a Carbamazepina e a Gabapentina têm eficácia
sobreponível às benzodiazepinas. Não há evidência que suporte o tratamento em indivíduos com dependência grave. A Pregabalina, pela sua semelhança à Gabapentina,
tem vindo a ser estudada no tratamento das perturbações do uso de álcool e no tratamento da abstinência. Parece existir eficácia na prevenção da recaída em indivíduos já
abstinentes (150-450 mg/dia), mas a evidência é inconsistente para a sua utilização no
tratamento da síndrome de abstinência. Pode ser útil em indivíduos que apresentem
comorbilidade de PUA com Perturbação de Ansiedade Generalizada. O Ácido Valpróico
não está indicado em monoterapia, mas pode ser utilizado com terapêutica adjuvante
em combinação com uma benzodiazepina.
c. Antipsicóticos
Tiaprida não é referido na maioria das recomendações internacionais sendo, contudo, um
fármaco antidopaminérgico que se encontra aprovado para perturbações comportamentais na abstinência alcoólica (abstinência alcoólica aguda e pós-abstinência alcoólica),
devendo ser utilizado nas doses de 300-400 mg/dia durante 1-2 meses. Há estudos que
demonstram que a associação de Tiaprida e Carbamazepina é um tratamento eficaz na
síndrome de abstinência aguda em indivíduos abstinentes, sendo a combinação mais
eficaz que qualquer um dos fármacos isoladamente. Contudo, dada a ausência de dados
de segurança da combinação a literatura não recomenda esta opção. Revisões da literatura relativamente ao uso de outros antipsicóticos não traduzem benefício primário no
tratamento de desintoxicação embora o seu uso de possa justificar por outros motivos
(por exemplo, patologia dual, agitação aguda, etc.).
d. Agonistas adrenérgicos alfa2 (Clonidina) e beta-bloqueantes (Propranolol)
Clonidina pode ser utilizada como terapêutica adjuvante a benzodiazepinas no controlo
da hiperatividade autonómica e ansiedade quando um esquema adequado de benzodiazepinas não é suficiente para o controlo destes sintomas. O propranolol pode ser utilizado
para tratamento de tremor ou hipertensão. Muitos autores desaconselham a utilização
destes fármacos no tratamento de desintoxicação pelo facto de potencialmente mascararem sintomas de privação.
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Figura 3: Fármacos úteis na desintoxicação e privação
, aprovação em Portugal; *, protocolo habitualmente usado; DT, delirium tremens; PUA,
perturbação de uso de álcool;
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Figura 4: Algoritmo de abordagem farmacológica da desintoxicação alcoólica em internamento

Intervenções de suporte nas perturbações de uso de álcool
Nas fases de tratamento de desintoxicação e desabituação de álcool são essenciais diversas
intervenções de suporte (hidratação, suplementação vitamínica e mineral) e a monitorização dos doentes em tratamento (sinais vitais, sintomas de privação). Salientam-se
as seguintes orientações de acordo com as principais recomendações clínicas10-16, 18:
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a. Hidratação
A hidratação pode ser oral ou EV (fluidoterapia) dependendo do doente e da gravidade
da doença. Em regra, havendo gravidade a justificar internamento e/ou coexistindo
alterações hidroelectrolíticas nas primeiras 48 horas deve ser instituída fluidoterapia
para garantir adequada hidratação e correção de desequilíbrios hidroelectrolíticos (por
exemplo cloreto de sódio 0.9% 1000cc de 12/12 horas) tendo particular atenção para que
não se administre um soro dextrosado antes da administração de tiamina IM pelo risco
de provocar encefalopatia de Wernicke. No decorrer de todo o tratamento de desintoxicação é importante o reforço hídrico oral.
b. Tiamina e outras vitaminas de complexo B
No consumo crónico de álcool são comuns os défices vitamínicos. A tiamina ou vitamina B1 é um cofator necessário em várias reações enzimáticas envolvidas no metabolismo dos hidratos de carbono e a sua suplementação previne o desenvolvimento da
síndrome de Wernicke-Korsakoff. A tiamina pode ser administrada por via oral ou via
IM. Por via oral existe um limite na capacidade de absorção desta vitamina, que em caso
de doentes com dependência e uso crónico de álcool se encontra reduzida adicionalmente em cerca de 70%. Por este motivo, indivíduos com indicação para desintoxicação
alcoólica é aconselhável que nos primeiros 3-5 dias a administração de tiamina seja de
2 ampolas via IM (total de 200 mg/dia); em caso de existirem sinais de encefalopatia de
Wernicke (oftalmoplegia/nistagmo, ataxia, confusão, hipotermia, hipotensão, alterações da memória, coma) esta constituí uma emergência médica sendo necessária uma
intervenção de urgência com administração de doses mais elevadas via EV e monitorização frequente até que se verifique melhoria. Em casos não complicados após 3-5 dias
de 200 mg/dia de tiamina IM, pode ser substituída por tiamina via oral (200-300 mg/
dia) incluída em complexo multivitamínico do complexo B que, além da tiamina, devem
incluir no mínimo 2 mg/dia vitamina B6 e 1 mg de ácido fólico, conforme disponibilidade no formulário hospitalar. A suplementação vitamínica deve ser mantida durante o
internamento (geralmente ~ 2 semanas) sendo a necessidade de manutenção reavaliada,
estando indicado em caso de risco de manutenção de dieta inadequada, défice cognitivo,
risco elevado de manutenção de consumos alcoólicos.
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c. Magnésio, cálcio, fósforo e outros nutrientes
O magnésio atua através da inibição da neurotransmissão glutamatérgica traduzindo-se
numa redução da hiperexcitabilidade do sistema NMDA. Uma revisão da Cochcrane e
várias recomendações clínica não preconizam a suplementação rotineira com magnésio
por ausência clara de benefício no tratamento ou prevenção de síndrome de abstinência
alcoólica19,20. Apesar da ausência de benefício que se traduziu nestas revisões, existem
autores que admitem a suplementação com magnésio como útil. Os níveis de magnésio
devem ser determinados e suplementados se existir défice. A tiamina (ver acima) é um
cofator de várias enzimas e requer níveis adequados de magnésio para o seu funcionamento ótimo. Devem procurar corrigir-se quaisquer desequilíbrios hidroelectrolíticos
detetados em avaliação analítica.
d. Outras intervenções de suporte
No processo de desintoxicação do álcool e nas fases iniciais de abstinência podem surgir
sintomas acessórios a requerer abordagem sintomática16:
•

Dor: Paracetamol 500-1000 mg

•

Náuseas e vómitos: Metoclopramida 10 mg

•

Obstipação: Lactulose, Lactilol, Picossulfato de Sódio, enemas (SOS 1-4 vezes por dia)

•

Diarreia: Loperamida 2-4 mg

•

Prurido: anti-histamínico oral (por exemplo, Hidroxizina 25 mg)

Aspetos particulares sobre o tratamento farmacológico da perturbação de uso do
álcool em situações clínicas particulares e em comorbilidade

As recomendações gerais para a abordagem farmacológica das perturbações de uso
do álcool muitas vezes têm que ser adaptadas e apresentam especificidades em certas
situações clínicas10-16,21:
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a. Intoxicação alcoólica aguda
A abordagem da intoxicação alcoólica aguda no contexto de urgência deve ser avaliada e
abordada pela especialidade de medicina interna. É importante a exclusão de comorbilidade ou intercorrências comuns em estados de intoxicação aguda (por exemplo, excluir
traumatismo craniano). A abordagem neste contexto é essencialmente sintomática e
de suporte (hidratação e vigilância clínica). Importa salientar que muitas vezes a especialidade de psiquiatria é chamada a intervir em caso de agitação psicomotora grave
durante episódio de intoxicação. Nessa circunstância importa excluir privação e evitar
a utilização de benzodiazepinas preferindo-se por exemplo a utilização de haloperidol
(oral ou intramuscular).
b. Crises convulsivas
No caso de crises convulsivas no contexto de privação alcoólica a primeira linha de
tratamento é a utilização de benzodiazepinas (preferencialmente fármacos com rápido
início de ação como lorazepam ou diazepam) idealmente por via parentérica (preferencialmente IV apesar da via IM também ser eficaz). Os doentes devem manter vigilância
clínica em serviço com capacidade para observação regular com reavaliações periódicas (idealmente a cada hora).
c. Delirium tremens (DT)
O DT é uma emergência médica que se instala habitualmente após 3-4 dias (ou 72/96
horas) de abstinência e que se caracteriza por confusão, tremor, alucinações visuais e
tácteis, instabilidade hemodinâmica. Os doentes devem estar sob monitorização e observação. A abordagem de primeira linha é a administração de benzodiazepinas (lorazepam oral é frequentemente recomendado como primeira linha). Pode ser necessária a
utilização adjuvante de fármacos antidopaminérgicos com ação antipsicótica quando
as alucinações associadas ao delirium não são adequadamente controladas com benzodiazepinas. Não devem utilizar-se antipsicóticos em monoterapia no tratamento de DT.
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d. Encefalopatia de Wernicke (EW)
A EW é caracterizada por oftalmoplegia/nistagmo, ataxia, confusão, hipotermia, hipotensão, alterações da memória e podendo ocorrer alterações do nível de consciência
(inclusive coma). A prevenção é essencial devendo identificar-se indivíduos de risco e
administrar-se tiamina. Em doentes com suspeita de EW deve administrar-se tiamina
via parentérica em doses altas durante no mínimo 5 dias, continuando depois suplementação por via oral.
e. Desintoxicação e manutenção da abstinência na gravidez
Na gravidez existem dados insuficientes que permitam fazer recomendações taxativas
para esta população de doentes com PUA. Em regra, a desintoxicação é preferencialmente
levada a cabo em regime de internamento mantendo-se as benzodiazepinas como o
fármaco de primeira escolha (avaliação de risco-benefício no potencial lesivo para o feto).
Em grávidas com risco de parto pré-termo ou no terceiro trimestre de gravidez deve ser
dada preferência a benzodiazepinas de ação curta de modo a minimizar a intoxicação
do recém-nascido. Na manutenção da abstinência a naltrexona é a opção mais usada e
não são conhecidos efeitos adversos graves.
f. Doença hepática e renal
Em caso de doença hepática (por exemplo, hepatite aguda ou insuficiência hepática)
devem conforme referido anteriormente optar-se por benzodiazepinas com menor
metabolização hepática e semi-vida curta (oxazepam, lorazepam). No que diz respeito
a fármacos para manutenção da abstinência deve ser dada preferência ao acamprosato
pois apresenta excreção renal sem qualquer metabolização hepática. Em caso de doença
renal o fármaco de manutenção da abstinência de eleição é a naltrexona. É importante
salientar que em caso de contra-indicação ou intolerância à naltrexona em doentes com
disfunção renal (TFG 30-50) pode ser utilizado o acamprosato mas com ajuste de dose
para metade.
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g. Comorbilidade com perturbações do humor e de ansiedade
A comorbilidade entre perturbações depressivas e PUA é frequente e traduz-se numa
pior resposta ao tratamento com fármacos antidepressivos. Apesar de ser prática comum
importa salientar que em doentes com dependência de álcool, mas que não preencham
critérios diagnósticos para episódio depressivo a utilização de antidepressivo não é
recomendada. Em doentes com perturbação bipolar a utilização de ácido valpróico e
de quetiapina parece ter efeitos benéficos ao nível dos sintomas afetivos e, no caso do
ácido valpróico, nas variáveis relacionadas com o tratamento da perturbação aditiva.
Em doentes com perturbação de ansiedade social/fobia social a paroxetina é eficaz; a
buspirona tem também efeitos positivos ao nível da manutenção do tratamento e da
ansiedade, embora não seja claro o impacto direto no consumo de álcool. Em suma, é
importante confirmar a existência de critérios de diagnóstico para episódio depressivo
após um período de abstinência. Em caso de indicação para iniciar antidepressivo em
indivíduos com lesão hepática deve ser dada preferência a fármacos como paroxetina,
escitalopram, sertralina ou mirtazapina. Em caso de indicação para iniciar fármaco
com ação estabilizadora de humor deve ser dada preferência ao lítio caso a função renal
esteja preservada.
h. Comorbilidade com esquizofrenia
Os indivíduos com perturbações psicóticas comórbidas com PUA têm risco mais elevado
de efeitos adversos associados aos antipsicóticos. Não há ensaios clínicos ou evidência
específica que permita fazer recomendações claras neste grupo de doentes. Contudo, os
dados existentes demonstram maior evidência para antipsicóticos de segunda geração,
em particular para a clozapina. No que diz respeito aos fármacos para manutenção da
abstinência o uso de naltrexona e dissulfiram tem vindo a ser recomendado em doentes
psicóticos com PUA pese embora se saliente um risco acrescido de recaída de sintomas
psicóticos.
Conclusões
Em síntese, a abordagem terapêutica da perturbação de uso do álcool é extremamente
complexa, envolvendo uma abordagem multidisciplinar e um enquadramento verdadeiramente biopsicossocial na sua maior amplitude.
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Do ponto de vista farmacológico, sintetizam-se as seguintes mensagens finais:
•

As escolhas terapêuticas devem ser motivadas pela gravidade, antecedentes, comorbilidades, preferência do doente e disponibilidade dos serviços.

Em geral:
•

Na privação, complicações da privação e na desintoxicação – a primeira linha são
benzodiazepinas, embora também haja alguma evidência para antiepilépticos
(carbamazepina).

•

Na manutenção da abstinência – a primeira linha são o acamprosato, a naltrexona
e o dissulfiram.

Casos particulares:
•

Doença hepática – Acamprosato, Oxazepam, Lorazepam;

•

Doença renal – Naltrexona, Acamprosato (requer ajuste de dose);

•

Gravidez – Naltrexona (com as devidas precauções dada a evidência limitada).
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Resumo
O consumo de álcool está profundamente enraizado na sociedade portuguesa, com uma
estimativa de 20,7% da população a manter consumos diários8.4% of the EU adult population consumed alcohol daily, 28.8% weekly, 22.8% monthly and 26.2% never consumed or hadn’t consumed any in the last 12 months. Daily consumption of alcohol was
found to increase with age. The lowest share of those who consumed alcohol the most
frequently (i.e. every day. A Tiaprida é um antagonista seletivo dos recetores D2 e D3 da
dopamina, que é utilizada desde há vários anos no tratamento de vários quadros clínicos decorrentes do abuso de álcool. A presente revisão tem como objetivo compreender
se esta prática, que se generalizou ao longo dos anos, tem por base uma evidência científica sólida e quais os estudos que a suportam. São explorados os mecanismos de ação
da Tiaprida, assim com a evidência disponível sobre a sua eficácia, em monoterapia ou
em combinação com outros fármacos, nas diferentes fases do tratamento da Dependência Alcoólica.
Abstract
Alcohol consumption is deeply rooted in portuguese society, with an estimated 20,7%
of the population consuming alcohol every day. Tiapride is a selective D2 and D3 receptor antagonist, that has been used for several years in the treatment of different alcohol
related disorders. In the present work, we tried to understand if this pharmacological
treatment, that has been frequently used in clinical practice, has a solid scientific basis
and witch studies support it. We explore Tiapride’s pharmacology and available evidence
about its efficacy, as monotherapy and in combination with other drugs, in the treatment of the different stages of Alcohol Dependence.
Palavras chave: Acute alcohol intoxication; alcohol withdrawal syndrome; detoxifi-

cation; alcohol dependence; Tiapride;
Introdução

O consumo de álcool está profundamente enraizado na sociedade portuguesa, havendo
uma estimativa de 20,7% da população com consumos diários(1)8.4% of the EU adult
population consumed alcohol daily, 28.8% weekly, 22.8% monthly and 26.2% never
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consumed or hadn’t consumed any in the last 12 months. Daily consumption of alcohol
was found to increase with age. The lowest share of those who consumed alcohol the
most frequently (i.e. every day.
A Tiaprida (N-diethylaminoethyl 2-methoxy-5-methyl sulphonyl benzamide) é um derivado
de Benzamida que, química e funcionalmente, é semelhante a outros antipsicóticos
derivados da benzamida como a Sulpirida e a Amissulprida. É o antipsicótico mais
frequentemente utilizado na prática clínica no tratamento dos vários quadros decorrentes da Síndrome de Dependência Alcoólica (SDA), pelo que pretendemos compreender que características o distinguem e qual a evidência científica que suporta a
utilização da Tiaprida em alternativa a outros fármacos antipsicóticos.
Em termos farmacodinâmicos, a Tiaprida é um antagonista seletivo dos recetores D2 e
D3 da dopamina com grande afinidade seletiva pelas áreas límbicas e pouca afinidade
pelas áreas do córtex estriado. Possui eficácia moderada para os recetores D2, com um
máximo de 80% dos recetores ocupados (daí a baixa propensão para sintomas extrapiramidais e discinesia tardia) e é particularmente ativa em recetores previamente sensibilizados à dopamina(2)an atypical neuroleptic agent, is a selective dopamine
D2-receptor antagonist with little propensity for causing catalepsy and sedation. It shows
preferential activity at receptors previously sensitised to dopamine and those located
extrastriatally. Tiapride demonstrates antidyskinetic activity reflecting antidopaminergic actions, and also anxiolytic activity mediated by mechanisms that are poorly
understood. Unlike the benzodiazepines, tiapride does not affect vigilance and has a
low potential for interaction with alcohol (ethanol, o que explica a sua utilização no
tratamento de discinesias tardias ou hipercinésias induzidas pela L-DOPA em doentes
de Parkinson(3). Não tem afinidade por recetores D1 ou D4, 5HT, α1- ou α2-adrenergicos,
ou histamínicos H1, ao contrário de outros antipsicóticos(2)an atypical neuroleptic agent,
is a selective dopamine D2-receptor antagonist with little propensity for causing catalepsy and sedation. It shows preferential activity at receptors previously sensitised to
dopamine and those located extrastriatally. Tiapride demonstrates antidyskinetic activity reflecting antidopaminergic actions, and also anxiolytic activity mediated by
mechanisms that are poorly understood. Unlike the benzodiazepines, tiapride does not
affect vigilance and has a low potential for interaction with alcohol (ethanol.
Sabe-se que possui um efeito ansiolítico através de um mecanismo, que não é completamente compreendido, aparentemente distinto da sua atividade antidopaminérgica.
Possui a vantagem de não causar dependência física ou psicológica, mas, como outros
antipsicóticos, tem potencial para causar hiperprolactinemia. Não possui propriedades
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anticonvulsivas, mas também não baixa o limiar convulsivo(2)an atypical neuroleptic
agent, is a selective dopamine D2-receptor antagonist with little propensity for causing
catalepsy and sedation. It shows preferential activity at receptors previously sensitised
to dopamine and those located extrastriatally. Tiapride demonstrates antidyskinetic
activity reflecting antidopaminergic actions, and also anxiolytic activity mediated by
mechanisms that are poorly understood. Unlike the benzodiazepines, tiapride does not
affect vigilance and has a low potential for interaction with alcohol (ethanol.
Quanto a aspetos farmacocinéticos, a Tiaprida possui uma biodisponibilidade de aproximadamente 75% após administração oral ou intramuscular. A sua distribuição é rápida,
atingindo um pico de concentração plasmática cerca de 0,5 a 1 hora após administração
oral ou intramuscular. O tempo de semivida é de cerca de 3-5 horas, mas pode aumentar com a idade ou alterações da função renal(2)an atypical neuroleptic agent, is a selective dopamine D2-receptor antagonist with little propensity for causing catalepsy and
sedation. It shows preferential activity at receptors previously sensitised to dopamine
and those located extrastriatally. Tiapride demonstrates antidyskinetic activity reflecting antidopaminergic actions, and also anxiolytic activity mediated by mechanisms
that are poorly understood. Unlike the benzodiazepines, tiapride does not affect vigilance and has a low potential for interaction with alcohol (ethanol.
É altamente hidrossolúvel, mas atravessa a barreira hematoencefálica. Possui fraca ligação às proteínas plasmáticas e a excreção é efetuada por via renal, após uma metabolização mínima, com a maior parte do fármaco a ser excretado na sua forma inalterada.
A Tiaprida tem sido utilizada para tratar os quadros clínicos associados à dependência
do álcool, mas também os sintomas negativos da psicose e os quadros de agitação nos
idosos, apresentando eficácia comparável ao haloperidol, com menos efeitos secundários(4,5). Tem sido também opção no tratamento da agitação moderada, com componente ansioso ou delirante, nas Unidades de Cuidados Intensivos, pelas vantagens de
permitir uma reavaliação neurológica regular, assim como poder ser administrado por
via intravenosa(6).
Objectivos
Perceber o mecanismo de ação da Tiaprida e o seu papel no tratamento dos vários quadros
clínicos decorrentes da Síndrome de Dependência Alcoólica (SDA).
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Métodologia
Foi efetuada uma pesquisa bibliográfica com os termos MESH: “tiapride”, “alcoholism”,
“alcohol” na base de dados Pubmed, por artigos publicados em português, inglês ou espanhol.
Resultados
A pesquisa efetuada resultou num total de 108 artigos, dos quais foram excluídos artigos
que não cumpriam os critérios de inclusão, que se encontravam repetidos, e que não
serviam os objetivos da revisão.
Discussão
Os diversos estudos efetuados podem ser agrupados, em relação à eficácia da Tiaprida,
em dois quadros principais decorrentes da Dependência Alcoólica: a fase aguda de desintoxicação e a fase de manutenção de abstinência alcoólica. Dentro destes, a Tiaprida foi
estuda isoladamente ou em combinação com outros fármacos.
Fase de Desintoxicação
O processo terapêutico de tratamento psicofarmacológico da SDA, inicia-se com um
processo de desintoxicação. A exposição crónica a elevadas doses de álcool promove uma
neuro-adaptação, com ajuste do Sistema Nervoso Central (SNC) à presença constante
de álcool, pelo que a cessação ou a diminuição de consumos muito elevados e prolongados promove o aparecimento de um quadro de privação denominado Síndrome de
Abstinência Alcoólica (SAA).
A SAA resulta do desequilíbrio que o etanol promove no sistema GABA/glutamato, no
qual uma ativação recorrente dos recetores GABA promove um aumento dos níveis de
glutamato como processo adaptativo e uma diminuição nos níveis de GABA. O quadro
de privação que pode surgir entre algumas horas a poucos dias após a cessação ou redução do consumo, inclui uma grande variedade de sintomas descritos no DSM-5 e CID-10.
Pode apresentar-se com hiperatividade autonómica, tremores, insónia, náuseas ou
vómitos, alucinações visuais, táteis ou auditivas transitórias, agitação psicomotora,
ansiedade ou convulsões tónico-clónicas generalizadas.
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As benzodiazepinas são os fármacos de primeira linha para o tratamento da SAA, pois
atuam como agonistas GABAA, reduzindo a hiperexcitabilidade do SNC e, portanto, com
evidência de redução dos sintomas e da incidência de convulsões e delirium tremens.
Contudo, as desvantagens que apresentam, tal como o seu potencial sedativo, risco de
insuficiência respiratória, assim como o seu potencial aditivo e de abuso, promoveu a
procura de fármacos alternativos para o tratamento da privação alcoólica. Pensa-se que
a síndrome de privação também se relaciona com uma hiperatividade dopaminérgica,
pelo que a Tiaprida, sendo antagonista dos recetores dopaminérgicos, começou a ser
investigada no tratamento da SAA desde os finais de 1970(7–9)and second group of some
540 subjects displaying somato-dependency were treated with tiapridal between mid-1976
and mid-1979. 40 % of the latter group required IM injections, but 4 tablets per day were
sufficient for the remainder, with Nootropil and benzodiazepine soporifics where necessary ; medication was discontinued when symptoms disappeared (after 1 week in 40 %
of the cases, inicialmente em monoterapia e posteriormente em associação com outros
fármacos. Estes estudos iniciais sobre a eficácia da Tiaprida apresentavam algumas
limitações metodológicas, já reconhecidas(2,10)an atypical neuroleptic agent, is a selective dopamine D2-receptor antagonist with little propensity for causing catalepsy and
sedation. It shows preferential activity at receptors previously sensitised to dopamine
and those located extrastriatally. Tiapride demonstrates antidyskinetic activity reflecting antidopaminergic actions, and also anxiolytic activity mediated by mechanisms
that are poorly understood. Unlike the benzodiazepines, tiapride does not affect vigilance and has a low potential for interaction with alcohol (ethanol, quer em termos de
definição da população em estudo, análise estatística e avaliação, assim como a falta de
utilização de escalas validadas para a abstinência alcoólica.
Alguns estudos não comparativos destacavam a sua eficácia em doentes com antecedentes de delirium tremens, pela diminuição de problemas gastrointestinais e do craving(7)
and second group of some 540 subjects displaying somato-dependency were treated with
tiapridal between mid-1976 and mid-1979. 40 % of the latter group required IM injections,
but 4 tablets per day were sufficient for the remainder, with Nootropil and benzodiazepine
soporifics where necessary ; medication was discontinued when symptoms disappeared (after
1 week in 40 % of the cases. Num estudo com um pequeno número de doentes (n=30), Evens
(1980) destacava também a ausência de delirium nos doentes tratados com Tiaprida(8)
who were treated with tiapride I.M. for 3 days, then per os with 3 tablets per day, biological and medical tests being carried out on the first and last days. In the 8 serve cases
with delirium tremens or pre-delirium, symptoms almost disappeared during the second
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week, with no complications. There were 2 cases of epileptic convulsions for which
diazepam or phenobarbital was prescribed. One patient has spasmodic and hypertonia
of the upper limbs (neuroleptic properties of tiapride. Apesar das limitações referidas,
a ausência de um efeito sedativo foi notada em vários destes estudos iniciais (8,9)who
were treated with tiapride I.M. for 3 days, then per os with 3 tablets per day, biological
and medical tests being carried out on the first and last days. In the 8 serve cases with
delirium tremens or pre-delirium, symptoms almost disappeared during the second
week, with no complications. There were 2 cases of epileptic convulsions for which
diazepam or phenobarbital was prescribed. One patient has spasmodic and hypertonia
of the upper limbs (neuroleptic properties of tiapride.
Posteriormente foram desenvolvidos alguns estudos comparativos: Agricola et al. (1982),
através de um estudo randomizado, duplamente cego, que incluiu 60 doentes internados por SAA, concluiu por igual eficácia entre a Tiaprida 600mg/dia e a Carbamazepina
600mg/dia, com algumas diferenças: a Tiaprida seria mais eficaz na redução da agressividade e das alterações gastrointestinais(11). Murphy et al. (1983), num estudo metodologicamente bem desenhado, comparou a eficácia de Tiaprida com Clometiazol (um
sedativo e hipnótico também utilizado para o tratamento e prevenção dos sintomas de
SAA) e placebo em 60 doentes. A administração de placebo, que coloca problemas éticos,
foi descontinuada no início do estudo por complicações da SAA. A dose de Tiaprida foi
ajustada de acordo com a evolução clínica dos doentes e confirmou-se, tal como o Clometiazol, eficaz no tratamento da SAA, com vantagem no alívio dos distúrbios gastrointestinais e no apetite (que foi relacionado pelos autores com a semelhança entre a Tiaprida
e a Metoclopramida), mas menos eficaz na prevenção de convulsões e perturbação
psicótica induzida por álcool (alucinose)(12). Verificou-se melhoria dos sintomas psicológicos e autonómicos da SAA, tal como em Lepola et al. (1984), que comparou a eficácia
de Clordiazepóxido com a Tiaprida e acrescentou benefícios da Tiaprida a nível do sono(13).
Num estudo comparativo entre Tiaprida, Pregabalina e Lorazepam, Martinotti et al.
(2010)(14) defendem que os três são seguros e eficazes, mas apresentam particularidades que os distinguem. A Tiaprida mostrou benefícios no comportamento compulsivo
do craving por álcool nos primeiros dias de abstinência, que os autores interpretaram
como determinado pela redução da hipersecreção dopaminérgica induzida pelo SAA.
Além disso, os resultados apontam para uma eficácia semelhante entre o Lorazepam e
Tiaprida, em doses baixas, no tratamento da SAA. A Pregabalina apresentou melhores
outcomes em termos de recaídas e adesão ao tratamento.
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Os estudos iniciais apontavam para a possibilidade da Tiaprida poder aumentar a probabilidade de convulsões, o que não se confirmou, mas que é, no entanto, uma complicação comum da SAA, pelo que alguns autores passaram a investigar a sua associação a
um fármaco anticonvulsivante. O racional para esta associação é o efeito combinado
entre a prevenção de convulsões associadas ao SAA, fornecido pelo anticonvulsivante,
e a diminuição dos efeitos vegetativos da abstinência, sem risco de overdose e sem o
potencial de abuso fornecido pela Tiaprida.
Vários estudos compararam a eficácia da associação entre Tiaprida e Carbamazepina
versus Clometiazol(15,16). Foi também comparado ao Diazepam(16), concluindo-se que
seriam pelo menos equivalentes em termos de redução de sintomas vegetativos e sintomas de abstinência, com menores efeitos secundários. A eficácia e tolerabilidade mantinha-se comparável mesmo em doentes intoxicados. Gartenmaier et al. (2005), reportou
um caso clínico de tratamento de SAA com esta associação de um doente com provável
SAOS, e que apresentou apenas sintomas ligeiros de abstinência(17). Soyka et al. (2002,
2006), estudou a segurança da associação Tiaprida/Carbamazepina no tratamento de
SAA em ambulatório, que apesar de algumas limitações (não tinha grupo controlo e não
utilizou doses fixas), concluiu pela sua eficácia e segurança em doentes com sintomas
leves a moderados de abstinência(18,19)prospective study to examine the efficacy, practicability and medical safety of a combination of carbamazepine and tiapride in outpatient detoxification of alcohol-dependent patients. Patients were carefully screened for
relevant neuropsychiatric disorders and then seen on a daily outpatient basis. Patients
received medication if the initial CIWA-A score exceeded 16 points. Fifty consecutively
admitted patients entered the program; 49 (98 %.
A utilização de Carbamazepina em doentes dependentes de álcool encontra-se limitada
pelos seus efeitos secundários a nível metabólico e hepático, o que levou alguns autores
a considerarem a Oxcarbazepina como alternativa. A Oxcarbazepina é um anticonvulsivante com uma estrutura semelhante à Carbamazepina, mas menos sedativa e com
menor toxicidade sobre a medula óssea. A sua principal via de eliminação é através de
excreção renal, pelo que é menos suscetível a interações com outros fármacos. Croissant
et al. (2009), comparou a associação Tiaprida/Oxcarbazepina com o Clometiazol (n=56)
concluindo por uma eficácia comparável entre ambos em doentes com sintomas ligeiros
de SAA(20). De salientar, no entanto, que num estudo por Koethe(21)a newer anticonvulsive drug, has a favorable safety profile over carbamazepine (CBZ, com utilização de
Oxcarbazepina em monoterapia, esta não demonstrou superioridade ao placebo em
termos de tratamento de sintomas vegetativos ou craving.
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A associação de Levetiracetam com Tiaprida foi estudada por Muller (2011)(22), que apresentou uma série de casos de tratamento em ambulatório de doentes com sintomas
ligeiros a moderados, mas a pequena dimensão da amostra limita as conclusões.
Fase de Manutenção
Após a desintoxicação, etapa que dura entre uma a duas semanas, inicia-se a etapa de
manutenção da abstinência, em que se promove a prevenção de recaídas. É recomendada
a abstinência total, com tratamento farmacológico para além do suporte psicossocial.
São utilizados fármacos como o Dissulfiram, Naltrexona e Acamprosato, mas também
é frequente, na prática clínica, a utilização de Tiaprida.
A eficácia da utilização de Tiaprida durante esta fase de manutenção da abstinência
alcoólica, foi avaliada, em monoterapia, através de dois estudos randomizados e controlados por placebo conduzidos por Shaw et al. (1987, 1994) (23,24), que estudaram a eficácia da Tiaprida na manutenção da abstinência alcoólica a longo prazo e encontraram
benefícios a 6 meses na prevenção de recaídas, com melhoria a nível de sintomas de
neuroticismo, depressão, ansiedade e aumento da autoestima. Além disso, quando a
recaída surgiu, o consumo de álcool foi menor nos doentes tratados com Tiaprida quando
comparado com placebo(23).
Os estudos posteriores foram, no entanto, contraditórios. Solé et al. (2002) obteve resultados contrários ao estudar 81 doentes com SDA num estudo controlado por placebo
(n=81) e concluiu que não existiu diferença significativa entre ambos os grupos que
justificasse a utilização de Tiaprida na fase de desabituação alcoólica(25). Também Bender
et al. (2007), num estudo randomizado, multicêntrico, duplamente cego e com controlo
por placebo, que envolveu um total de 299 doentes e que utilizou uma dosagem de 300mg/
dia de Tiaprida, concluíram que a Tiaprida não foi melhor que o placebo na manutenção
da abstinência, após um período de 24 semanas(26).
Tanto quanto é do nosso conhecimento, nenhum estudo avaliou a eficácia da Tiaprida
em associação com outros fármacos na manutenção da abstinência alcoólica.
Conclusão
A Tiaprida é um antipsicótico de baixa potência, que parece ser benéfico na fase de
desintoxicação da SDA. A sua utilização, pela ausência de potencial aditivo ou tolerância
cruzada com o álcool e pelo facto de não causar depressão respiratória, nem ser hepatotóxico, torna-se particularmente útil no tratamento em contexto de ambulatório. Os
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seus efeitos nos sintomas vegetativos da SAA e a baixa incidência de efeitos secundários
extrapiramidais ou discinesia, tornam-no seguro para utilização como prevenção de
SAA em monoterapia. A ausência de atividade anticonvulsiva conduz à necessidade de
associação com um agente anticonvulsivante em SDA graves, com risco convulsivo. Neste
contexto, o fármaco que tem sido mais estudado em associação com a Tiaprida é a
Carbamazepina que, para além da prevenção de crises convulsivas, poderá contribuir
para o tratamento dos sintomas vegetativos em conjunto com a Tiaprida. Nos casos de
delirium tremens torna-se essencial a utilização de benzodiazepinas.
Quanto à eficácia da Tiaprida na fase de manutenção da abstinência, existem menos estudos disponíveis, e os seus resultados têm sido contraditórios, pelo que a evidência, atualmente, não suporta a sua utilização nesta fase do tratamento da Dependência Alcoólica.
Podemos, portanto, concluir que a Tiaprida continua a desempenhar um papel importante no tratamento da SDA, principalmente na fase de desintoxicação em ambulatório,
em monoterapia ou em associação com um agente anticonvulsivante e benzodiazepinas.
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Resumo
A doença de Marchiafava-Bignami é uma condição rara, associada a consumos elevados de
álcool e caracterizada por lesões desmielinizantes do corpo caloso. Apesar de a sua etiologia não ser totalmente conhecida, os estudos sugerem a presença de um mecanismo sinérgico entre a neurotoxicidade induzida pelo álcool e o défice de tiamina, que levam a um
aumento do stress oxidativo e a uma disfunção do metabolismo proteico a nível cerebral.
O quadro clínico é caracterizado por sintomas neuropsiquiátricos inespecíficos e síndrome
de desconexão inter-hemisférica. Dada a heterogeneidade do quadro, o diagnóstico é
habitualmente realizado por ressonância magnética crânio-encefálica. O único tratamento com evidência consistente é a administração de tiamina, embora não seja consensual qual a melhor posologia e duração da suplementação.
Existem ainda casos descritos de doentes sem diagnóstico de Perturbação de Uso de
Álcool que manifestam achados fenotípicos e imagiológicos semelhantes, com lesões
do corpo caloso causadas por outras perturbações que mimetizam esta doença. No
entanto, existem algumas diferenças que podem ajudar na sua distinção, nomeadamente
que os mimetizadores tendem a apresentar sintomas menos graves e lesões circunscritas ao esplénio do corpo caloso.
O pior prognóstico da doença de Marchiafava-Bignami comparativamente aos seus mimetizadores realça ainda mais a importância de um diagnóstico diferencial minucioso que
permita uma intervenção adequada e atempada.
Palavras-chave: Marchiafava-Bignami; mimetizadores; corpo caloso; tiamina; pertur-

bação de uso do álcool.
Abstract

Marchiafava-Bignami disease is a rare condition related to chronic alcohol consumption and characterized by degenerative lesions in the corpus callosum. Although its
etiology is not completely understood, data suggests a synergic mechanism between
alcohol induced neurotoxicity and thiamine deficit, leading to an increase in oxidative
stress and a disfunction of cerebral protein metabolism.
The clinical presentation is characterized by unspecific neuropsychiatric symptoms
and interhemispheric disconnection syndrome. Because of its heterogeneity, the diagnosis is usually based on encephalic magnetic resonance imaging. The only evidence60
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-based treatment is thiamine supplementation, although the best posology and duration
of treatment is still a matter of debate.
There are also cases reported in patients without Alcohol Use Disorder diagnosis who
present phenotypic and imagiological similarities, with lesions in the corpus callosum
caused by other entities that mimic this disease. However, there are some differences that
can help distinguish between Marchiafava-Bignami and its mimics, namely that its mimics
usually have less severe disease and lesions limited to the splenium of corpus callosum.
The worse prognosis of Marchiafava-Bignami disease compared to its mimics underlines the importance of an accurate differential diagnosis for a better course of care
Key words: Marchiafava-Bignami; mimics; corpus callosum; thiamine; alcohol use

disorder.

Introdução

O consumo de álcool está associado a nível mundial a 5,3% do número total de mortes, a
7,2% das mortes prematuras e a 5,1% de todos os anos de vida ajustados por incapacidade.1
Em Portugal, 5,9% de todas as mortes são atribuíveis ao uso do álcool, sendo a prevalência das perturbações de uso do álcool de 6,8% e a da dependência do álcool de 3%.1,2 Para
além das perturbações mentais e comportamentais devidas ao consumo do álcool, esta
substância é também responsável pelo aparecimento de várias doenças que afetam o
sistema nervoso central, entre as quais a doença de Marchiafava-Bignami (DMB). 3
A DMB foi originalmente descrita em 1903 como uma doença rara e fatal, afetando consumidores de vinho. 4 É caracterizada pela desmielinização e atrofia do corpo caloso e
apesar da sua etiologia não ser completamente conhecida, considera-se que esta provavelmente terá uma causa tóxica ou nutricional. 3, 5-8 Desde a sua descrição inicial, um
número crescente de casos não fatais tem sido reportado na literatura.8 Tal deve-se ao
desenvolvimento de técnicas de imagem que permitem a deteção precoce das lesões,
mesmo na ausência de uma apresentação típica, em contexto de serviço de urgência,
permitindo a intervenção precoce.8 No entanto, continua a ser uma doença que exibe
maioritariamente um mau prognóstico.8,9 Para além disso, também têm sido descritas
em doentes não alcoólicos e sem malnutrição outras entidades mimetizando clinicamente e imagiologicamente a DMB, tendo a sua distinção implicações importantes no
tratamento e no prognóstico.10-12
Pretendemos com este trabalho fazer uma revisão dos conhecimentos atuais sobre a doença
de Marchiafava-Bignami, nomeadamente sobre a sua fisiopatologia, epidemiologia, sinais,
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sintomas, diagnóstico, tratamento e prognóstico, assim como de outras condições que
possam mimetizar esta entidade e que são importantes no seu diagnóstico diferencial.
Material e Métodos
Foi realizada uma pesquisa não sistemática da literatura até dezembro de 2021 através
da Pubmed e Google Scholar, utilizando as palavras-chave: Marchiafava-Bignami; mimics.
Os artigos foram avaliados e o seu conteúdo selecionado de acordo com a sua relevância
e com os objetivos desta revisão.
Resultados
Fisiopatologia
A etiologia da DMB não é completamente conhecida, sendo classicamente descrita como
uma complicação rara do alcoolismo.6,7 É caracterizada pela degeneração, necrose e
atrofia do corpo caloso, a maior estrutura de substância branca no cérebro, que está
localizada na fissura longitudinal e conecta os dois hemisférios cerebrais, facilitando a
transmissão inter-hemisférica de informação sensitiva, motora e cognitiva. 3,5-7,13,14
Anatomicamente, o corpo caloso tem quatro subdivisões: o esplénio (porção posterior),
o corpo (porção central), o genu (porção ântero-superior) e o rostrum (porção ântero-inferior). O córtex motor envia fibras através do rostrum e do genu do corpo caloso,
enquanto os axónios das regiões auditivas passam pelo esplénio e a informação visual,
auditiva e somatossensorial passam através do corpo.13
Patologicamente, na DMB, verifica-se desmielinização da porção central do corpo caloso
que se pode estender lateralmente de forma simétrica e envolver áreas adjacentes do
centrum semiovale, poupando as áreas dorsais e ventrais. Também pode ser observada
desmielinização nas comissuras anterior e posterior e nos pedúnculos cerebelosos
médios, assim como alterações quísticas nas mesmas áreas.3,15
O mecanismo subjacente à DMB, a sua patogénese e progressão permanecem desconhecidos.16,17 No entanto, estudos realizados em tecido cerebral e em animais sugerem
a presença de um mecanismo sinérgico entre os efeitos neurotóxicos induzidos pelo
etanol e a hipovitaminose B, sobretudo tiamina ou vitamina B1, necessária à atividade
dos neurónios e células da glia.3,13,18 A deficiência de vitamina B1 está também associada

62

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 3, N.º 2

a outras doenças do sistema nervoso central (SNC) relacionados com o consumo crónico
e excessivo de álcool, como a síndrome de Wernicke-Korsakoff.19,20
O consumo de álcool por si só prejudica a plasticidade neuronal, interfere com o metabolismo lipídico e afeta a expressão de proteínas responsáveis pela integridade do citoesqueleto na substância branca cerebral. 3 Apesar de ser maioritariamente metabolizado
no fígado (em até 90%), o etanol sofre transformação noutras estruturas anatómicas,
incluindo o SNC, contribuindo para o dano oxidativo cerebral.3,21 Estudos usando modelos animais e tecidos humanos evidenciam que o metabolismo do etanol no SNC ocorre
através de um processo oxidativo, resultando na produção de acetaldeído por três enzimas: o álcool desidrogenase (ADH), o citocromo P450 2E1 (CYP2E1), e a catalase. 22-24
A ADH3 e a ADH4 são as principais isoformas da ADH responsáveis pela metabolização
do álcool no cérebro, especialmente no cerebelo e hipocampo.23 Estas enzimas utilizam
a nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) na oxidação do etanol, reduzindo-a em
NADH e aumentando o rácio NADH/NAD+, levando a alteração do estado oxirredutivo
celular e a patologias no SNC relacionadas com aumento do stress oxidativo.25,26
Apesar de ser expresso sobretudo no fígado, o CYP2E1 também está presente em humanos nos neurónios do córtex cerebral, nos neurónios piramidais do hipocampo e no
cerebelo em células granulosas e células de Purkinje.27 Utilizando nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato reduzido (NADPH) e oxigénio, converte etanol em acetaldeído e
espécies reativas de oxigénio (ERO), sendo a sua expressão induzida pela consumo de
etanol e estando a sua atividade aumentada em pessoas com consumo moderado de
etanol.28-30 Este aumento de expressão e atividade da CYP2E1 promove grandes aumentos nas concentrações locais de acetaldeído e ERO, causando stress oxidativo, disfunção
mitocondrial, mutações no DNA e dano neuronal.3,31,32
Evidência acumulada ao longo dos anos aponta a catalase como principal enzima metabolizadora de etanol no cérebro, mediando até 60% do metabolismo do etanol em estudos realizados em ratos.22,33-35 A catalase é uma enzima antioxidante que forma um
complexo com o peróxido de hidrogénio (H2O2) convertendo o etanol em acetaldeído,
oxigénio e água, num processo que não é dependente de NAD+.3 Alguns estudos em ratinhos alimentados cronicamente com etanol mostram uma redução da atividade da
catalase no cerebelo e hipotálamo.36,37 Por outro lado, outros estudos demonstram que
o consumo agudo ou crónico de etanol aumenta a atividade da catalase no SNC, o que é
potencialmente perigoso por levar ao aumento das concentrações locais de acetaldeído.33,34
Estas três vias culminam na produção de acetaldeído que, pela sua elevada reatividade,
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interage com uma variedade de estruturas celulares e moleculares como a mitocôndria
e proteínas microssomias, provocando disfunção celular, formação de ERO, peroxidação
lipídica e stress oxidativo.22,34,38 O acetaldeído produzido por estas enzimas leva à ativação da xantina oxidase, aumentando a produção de ERO e causando lesão da barreira
hematoencefálica mediada por stress oxidativo.27,28 A produção excessiva de acetaldeído
e ERO leva ainda ao aumento da expressão da óxido nítrico síntase induzível, produzindo
óxido nítrico que, por sua vez, vai reagir com as ERO originando peroxinitrito, um radical altamente reativo que inativa diversas enzimas e prejudica a função mitocondrial.28,29
Um estudo aponta ainda o papel direto do etanol no aumento da actividade da NADPH
oxidase, promovendo a geração de ERO e o dano oxidativo no SNC.39
Além de estimular os mecanismos pro-oxidantes, o etanol também reduz a atividade
das enzimas do sistema anti-oxidante, nomeadamente da superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e glutationa reductase.13,40
A tiamina ou vitamina B1 é um nutriente essencial utilizado por todos os tecidos do
organismo, sendo encontrada em elevadas concentrações no cérebro.19,41 O corpo humano
não é capaz de produzir tiamina, pelo que esta tem que ser obtida através da dieta.19 Nos
países desenvolvidos, em que habitualmente a população obtém quantidades adequadas
de tiamina através da dieta, a causa mais comum de défice de tiamina é o abuso do
álcool.41 A tiamina, depois de absorvida pelas células, é fosforilada em tiamina difosfato
ou tiamina pirofosfato, a sua forma activa.42 Tem um papel ativo na glicólise, no ciclo
de Krebs ou do ácido cítrico e na via das pentoses, atuando como coenzima respetivamente da piruvato desidrogenase, da alfa-cetoglutarato desidrogenase e da transcetolase.19,20 A redução dos níveis de tiamina leva a uma diminuição desta atividade
enzimática, cuja redução é dependente do tipo de enzima e do tipo de célula.41
A tiamina tem assim um papel chave no metabolismo dos hidratos de carbono, possibilitando nos neurónios e células da glia a síntese de ácidos nucleicos, neurotransmissores, NADPH, mielina e adenosina trifosfato (ATP), responsável por sustentar
energeticamente os processos celulares.3,19,41,43 Determinadas áreas cerebrais e tipos
celulares têm necessidades energéticas acrescidas, com consequentes necessidades
acrescidas de tiamina.3,44 Apesar de a substância branca utilizar menos energia que a
substância cinzenta, há um elevado custo na mielinização e manutenção do potencial
de repouso dos oligodendrócitos, para além de que a síntese de mielina necessita indiretamente da presença de tiamina para ocorrer.19,41,43,45
Relativamente à síntese de neurotransmissores, o défice de tiamina resulta na diminuição da atividade da piruvato desidrogenase com consequente diminuição da síntese
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de acetilcoenzima A, utlizada na produção de mielina e de acetilcolina.19,20,42 Níveis reduzidos de acetilcolina têm sido associados a perturbação neurocognitiva e a síndrome
confusional agudo.3 No ciclo de Krebs, a diminuição da actividade da alfa-cetoglutarato
leva a uma redução na produção de glutamato e de ácido gama-aminobutírico (GABA)
e aspartato.3,19,46 A diminuição de produção de ATP causa inibição de catecol-O-metiltransferase, enzima responsável pela degradação da dopamina, aumentando assim os
seus níveis e podendo causar síndrome confusional agudo, alucinações ou delírios.3,47,48
A tiamina tem um efeito antioxidante ao atuar como cofator da transcetolase, catalizando a reação que produz ribose-5-fosfato e NADPH a partir da glicose-6-fosfato.19,48
O défice de tiamina provoca diminuição do NADPH, que tem por sua vez um papel importante na produção de glutationa provocando acumulação de H2O2, peroxidação lipídica,
oxidação proteica e dano neuronal.19,49
A diminuição dos níveis de tiamina que ocorre em doentes com abuso do álcool é reflexo
de mecanismos sinérgicos e alterações sistémicas que ocorrem no alcoolismo crónico que
vão além de uma dieta nutricionalmente pobre.3,19 O estado alcoólico crónico diminui a
absorção de tiamina pelas células duodenais por inibição direta de proteínas transportadoras pelo etanol; interfere na utilização de tiamina pelas células; reduz a reabsorção de
tiamina nas células tubulares renais; aumenta o catabolismo proteico; altera o metabolismo lipídico; e a presença de cirrose hepática interfere com a metabolização de tiamina
na sua forma ativa e reduz a capacidade de armazenamento da mesma em até 73%.19,50,51
Há evidência que nem todas as pessoas apresentam a mesma sensibilidade à deficiência
de tiamina e às suas consequências, e apesar de ter sido proposto que tal se deve à predisposição genética de alguns indivíduos, os resultados têm sido inconsistentes.19
Epidemiologia
A DMB é mais frequentemente diagnosticada em homens entre os 40 e os 60 anos não
tendo sido encontradas diferenças associadas a grupos étnicos ou localização geográfica.4-6,52 Apesar da maior frequência no sexo masculino, não existem dados conclusivos
relativamente a uma suscetibilidade ligada ao género para o desenvolvimento da doença,
sendo provável que esta diferença ocorra porque o consumo de álcool é mais frequente
em homens.1,3,53
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Diagnóstico
A DMB manifesta-se por uma constelação de sintomas neuropsiquiátricos que é variável de doente para doente. Os sintomas da DMB incluem alteração do estado de consciência (confusão, alterações mnésicas e/ou desorientação), ataxia, disartria, sinais
piramidais, reflexos primitivos, rigidez, paralisia do olhar ou diplopia, convulsões e
síndrome de desconexão inter-hemisférica, que inclui sintomas como neglect do hemicorpo esquerdo, agnosia, dislexia e acalculia.8,15,16,58,59 Também estão descritas alterações
comportamentais como apatia ou agressividade, sintomas psicóticos e depressivos.3,16
São habitualmente descritas duas formas de apresentação, aguda e subaguda, tendo a
primeira uma evolução rápida para estupor e coma e a segunda uma evolução mais indolente e sem progressão para coma.3,15,18 Menos frequentemente e de forma mais controversa, é referida uma forma crónica, que cursa com síndrome demencial.3,17,58 Existe
alguma divergência na literatura quanto aos subtipos da DMB. Uma subdivisão clássica
proposta em 1977 postula a existência de 3 formas clínicas: aguda, caracterizada por
alteração súbita do estado de consciência, convulsões, mutismo e evolução rápida para
a morte; subaguda, caracterizada por um quadro demencial de início súbito com progressão para estado vegetativo e eventual morte; e crónica, com demência progressiva, alterações comportamentais e sinais de desconexão inter-hemisférica.3,60 Outra
classificação mais recente, que tem em conta a apresentação clínica e imagiológica
identifica dois tipos: o tipo A com alterações imagiológicas mais extensas associadas a
diminuição do nível de consciência, convulsões, disartria e hemiparésia; e o tipo B com
lesões calosas parciais que condicionam alteração menos marcada da consciência e
estando associado a melhor prognóstico.3,52
Clinicamente, importa distinguir a DMB de outras doenças causadas por consumo excessivo crónico de álcool e estados de desnutrição, como a síndrome de Wernicke-Korsakoff,
pelagra e encefalopatia hepática.16
Imagiologicamente, na ressonância magnética cerebral (sequências FLAIR, T2 e de difusão) verifica-se, na apresentação aguda, aumento da intensidade do sinal (sem efeito de
massa) na camada média do corpo caloso, ao longo de toda a sua extensão, incluindo o
genu, corpo e esplénio; em alguns casos há extensão simétrica destas alterações a ambos
os lados do corpo caloso.3,15,59 Estas lesões parecem traduzir a presença de edema citotóxico nessas localizações (segundo dados recolhidos com ressonância magnética de
difusão).8 Na apresentação subaguda (clinicamente mais ligeira), as alterações imagiológicas são tendencialmente mais limitadas, podendo verificar-se apenas alterações
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focais do genu, corpo ou esplénio.15 A longo prazo, na sequência T1 da ressonância magnética, podem observar-se lesões quísticas correspondentes às anomalias agudas, assim
como atrofia do corpo caloso, que persistem muito tempo após a recuperação clínica.15,59
Estudos com PET e SPECT demonstraram hipometabolismo e hipoperfusão cerebral em
indivíduos com recuperação escassa ou parcial, refletindo lesão cerebral permanente.8
O avanço das técnicas imagiológicas tem permitido a deteção de lesões sugestivas de DMB
mesmo na ausência de sintomas típicos, permitindo uma abordagem terapêutica precoce.8
Porém, deve ser tido em consideração que existem múltiplas entidades imagiologicamente
mimetizadoras da DMB em doentes sem perturbação de uso de álcool, muitas das quais
potencialmente tratáveis. As etiologias mais comuns são: atividade epilética (em relação
sobretudo com a descontinuação de fármacos antiepiléticos); infeções cerebrais (encefalite);
distúrbios metabólicos como hipoglicémia e hipernatremia; e edema cerebral de elevada
altitude.54 Outras causas incluem doenças neoplásicas (astrocitoma, linfoma), doenças
desmielinizantes (esclerose múltipla),3 intoxicação por monóxido de carbono, sépsis, anemia
falciforme, malária cerebral por infeção por Plasmodium falciparum,5 cirurgia a carcinoma
cardíaco,55 intoxicação por cianeto,55 diabetes7,56 e neurolupus.56,57
Algumas diferenças podem ajudar a distinguir a DMB dos seus mimetizadores: os casos
de DMB encontram-se quase sempre associados a dependência de álcool ou desnutrição
(ao contrário dos mimetizadores); a DMB normalmente apresenta sintomas mais graves
e de recuperação lenta (por vezes incompleta) enquanto as outras entidades tendem a
apresentar sintomas ligeiros e com recuperação em cerca de uma semana; imagiologicamente os mimetizadores tendem a apresentar lesões localizadas no esplénio, enquanto
a DMB só apresenta lesões isoladas nessa porção do corpo caloso em um terço dos casos.8
Terapêutica e Prognóstico
O tratamento consiste na abstinência alcoólica, nutrição adequada e suplementação com
vitaminas do complexo B, como a tiamina (B1) ácido fólico (B9), cianocobalamina (B12)
e nicotinamida (B3) - mesmo que os seus níveis estejam dentro dos limites normais.3,18,15,16
Embora não haja consenso quanto à dose (75-1000mg/kg) e duração (1-12 semanas) da
terapia de substituição da tiamina, está provado que o seu início precoce melhora o
prognóstico da DMB.3,8
Também são frequentemente usados anti-inflamatórios esteróides, assumindo-se uma
etiologia inflamatória para as alterações do corpo caloso (especificamente meltilprednisolona por via intravenosa na dose de 500mg/dia durante 5 dias ou 1000mg/ dia durante 3
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dias ou ainda prednisolona 30mg/dia).3 Estes fármacos parecem ajudar na redução do edema,
desmielinização e inflamação, assim como na estabilização da barreira hemato-encefálica.
Ainda que a sua eficácia não tenha sido definitivamente demonstrada, não parecem existir importantes efeitos adversos na adição de corticosteróides ao plano terapêutico.8
Por fim, foi proposto que a associação com antidepressivos, em particular a mianserina,
pode ser útil para os doentes com sintomas neuropsiquiátricos como delirium ou humor
deprimido.59
Previamente ao desenvolvimento de técnicas imagiológicas modernas, assumia-se um
desfecho fatal na maioria dos casos, com base em dados de autópsias. Com base nos casos
publicados até 2001, estimou-se uma mortalidade de cerca de 90%, embora esta percentagem se possa dever em parte ao subdiagnóstico.3 Hoje em dia, é estimado que os casos
agudos apresentem uma mortalidade de cerca de 20%, com os restantes 80% a apresentar graus variáveis de recuperação ao longo de semanas ou meses. Na apresentação subaguda, o prognóstico é mais favorável, não estando descritas fatalidades e observando-se
um melhor desempenho cognitivo, em alguns casos com recuperação total.15
O prognóstico é pior em doentes com perturbação de uso de álcool3,8 e é melhor nos casos
em que se inicia o tratamento precoce com tiamina, como referido acima, sendo que um
estudo demonstrou que a suplementação nas primeiras duas semanas após o início dos
sintomas se associou de forma significativa a menor taxa de outcomes negativos (quando
comparado com casos com suplementação tardia).8
Discussão
A DMB é uma complicação rara das perturbações de uso de álcool, de provável etiologia
tóxica ou nutricional. A desmielinização do corpo caloso, que se traduz imagiologicamente por hiperintensidade na RM cerebral, é a causa do quadro clínico associado. Esta
alteração é causada por alterações fisiopatológicas induzidas pelos efeitos tóxicos do
etanol e o défice de vitamina B. A DMB apresenta-se clinicamente de modo heterogéneo,
incluindo alteração do estado de consciência, diversos sintomas neurológicos e neuropsiquiátricos incluindo o síndrome de desconexão inter-hemisférica. O prognóstico é
reservado, embora dependente do tipo de apresentação e extensão das lesões do corpo
caloso. O tratamento assenta na administração precoce de tiamina, sendo que quando
é realizada nas primeiras duas semanas melhora o prognóstico. Este achado vem reforçar a importância do diagnóstico precoce para uma gestão adequada da doença.
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Conclusão
Conhecer as características clínicas e imagiológicas da DMB é de extrema importância
perante um doente com sintomas neuropsiquiátricos e consumos crónicos excessivos
de álcool uma vez que a melhoria do prognóstico só é possível caso exista uma deteção
precoce desta entidade clínica, fundamental para o início atempado do tratamento.
Financiamento
Não existiu qualquer contribuição de bolsa, subsídio ou outras fontes de financiamento
externo na elaboração deste artigo.
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Os autores declaram que na elaboração deste artigo foi respeitada a proteção de pessoas
e animais, confidencialidade dos dados e consentimento informado, não existindo
quaisquer conflitos de interesse.
Referências
1

World Health Organization (2019) Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization

2

Teixeira J. Pharmacological (2021) Treatment of Alcohol Withdrawal. Acta Med Port; 34:13.

3

Fernandes LMP, Bezerra FR, Monteiro MC, Silva ML, de Oliveira FR, Lima RR, et al (2017) Thiamine deficiency,
oxidative metabolic pathways and ethanol-induced neurotoxicity: how poor nutrition contributes to the alcoholic syndrome, as Marchiafava–Bignami disease. Eur J Clin Nutr;71(5):580–6.

4

Bignami A ME (1903) Spora unalterazione del corpo calloso osservata in soggetti alcoolisti. Riv Patol Nerv
Ment;8:544–9.

5

Boutboul D, Lidove O, Aguilar C, Klein I, Papo T (2010) Marchiafava-Bignami disease complicating SC hemoglobin disease and Plasmodium falciparum infection. Presse Medicale Paris Fr 1983;39(9):990–3.

6

Tung C-S, Wu S-L, Tsou J-C, Hsu S-P, Kuo H-C, Tsui H-W (2010) Marchiafava-Bignami disease with widespread lesions and complete recovery. AJNR Am J Neuroradiol;31(8):1506–7.

7

Suzuki Y, Oishi M, Ogawa K, Kamei S (2012) A patient with Marchiafava-Bignami disease as a complication of
diabetes mellitus treated effectively with corticosteroid. J Clin Neurosci;19(5):761–2.

8

Hillbom M, Saloheimo P, Fujioka S, Wszolek ZK, Juvela S, Leone MA (2014) Diagnosis and management of Marchiafava–Bignami disease: a review of CT/MRI confirmed cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry;85(2):168–73.

9

Namekawa M, Nakamura Y, Nakano I (2013) Cortical Involvement in Marchiafava-Bignami Disease Can Be a
Predictor of a Poor Prognosis: A Case Report and Review of the Literature. Intern Med Tokyo Jpn;52:811–3.

69

Pedro Tomé Casimiro, Filipa Fernandes Martins, Joana Teixeira
Aspetos Diagnósticos e Terapêuticos da Doença de Marchiafava-Bignami e seus Mimetizadores

10

Kosaka K, Aoki M, Kawasaki N, Adachi Y, Konuma I, Iizuka R (1984) A non-alcoholic Japanese patient with
Wernicke’s encephalopathy and Marchiafava-Bignami disease. Clin Neuropathol;3(6):231–6.

11

Hillbom M, Pyhtinen J, Pylvänen V, Sotaniemi K (1999) Pregnant, vomiting, and coma. Lancet Lond
Engl;353(9164):1584.

12

Leong ASY (1979) Marchiafava-Bignami disease in a non-alcoholic Indian male. Pathology;11(2):241–9.

13

Kashem MA, Etages HD, Kopitar-Jerala N, McGregor IS, Matsumoto I (2009) Differential protein expression
in the corpus callosum (body) of human alcoholic brain. J Neurochem;110(2):486–95.

14

Hoshino Y, Ueno Y, Shimura H, Miyamoto N, Watanabe M, Hattori N, et al (2013) Marchiafava-Bignami disease mimics motor neuron disease: case report. BMC Neurol. 2013;13(1):208.

15

Moore DP, Puri BK (2012) Textbook of Clinical Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience 3rd edition. CRC
Press.

16

Helenius J, Tatlisumak T, Soinne L, Valanne L, Kaste M (2001) Marchiafava-Bignami disease: two cases with
favourable outcome. Eur J Neurol;8(3):269–72.

17

Carrilho PEM, dos Santos MBM, Piasecki L, Jorge AC (2013) Marchiafava-Bignami disease: a rare entity with a
poor outcome. Rev Bras Ter Intensiva;25(1):68–72.

18

He X, Sullivan EV, Stankovic RK, Harper CG, Pfefferbaum A (2007) Interaction of thiamine deficiency
and voluntary alcohol consumption disrupts rat corpus callosum ultrastructure. Neuropsychopharmacol;32(10):2207–16.

19

Martin P, Singleton C, Hiller-Sturmhöfel S (2003) The Role of Thiamine Deficiency in Alcoholic Brain Disease.
Alcohol Res Health;27:134–42.

20

Suttie JW, Gregory III JF, Stover PJ (2013) Handbook of Vitamins. CRC Press.

21

Panchenko LF, Pirozhkov SV, Popova SV, Antonenkov VD (1987) Effect of chronic ethanol treatment on peroxisomal acyl-CoA oxidase activity and lipid peroxidation in rat liver and heart. Experientia;43(5):580–1.

22

Zimatkin SM, Pronko SP, Vasiliou V, Gonzalez FJ, Deitrich RA (2006) Enzymatic mechanisms of ethanol oxidation in the brain. Alcohol Clin Exp Res;30(9):1500–5.

23

Galter D, Carmine A, Buervenich S, Duester G, Olson L (2003) Distribution of class I, III and IV alcohol dehydrogenase mRNAs in the adult rat, mouse and human brain. Eur J Biochem;270(6):1316–26.

24

Hansson T, Tindberg N, Ingelman-Sundberg M, Köhler C (1990) Regional distribution of ethanol-inducible
cytochrome P450 IIE1 in the rat central nervous system. Neuroscience;34(2):451–63.

25

Norberg A, Jones AW, Hahn RG, Gabrielsson JL (2003) Role of variability in explaining ethanol pharmacokinetics: research and forensic applications. Clin Pharmacokinet;42(1):1–31.

26

Manzo-Avalos S, Saavedra-Molina A (2010) Cellular and Mitochondrial Effects of Alcohol Consumption. Int J
Environ Res Public Health;7(12):4281–304.

27

Haorah J, Ramirez SH, Floreani N, Gorantla S, Morsey B, Persidsky Y (2008) Mechanism of alcohol-induced
oxidative stress and neuronal injury. Free Radic Biol Med;45(11):1542–50.

28

Haorah J, Knipe B, Leibhart J, Ghorpade A, Persidsky Y (2005) Alcohol-induced oxidative stress in brain endothelial cells causes blood-brain barrier dysfunction. J Leukoc Biol;78(6):1223–32.

29

Albano E. Alcohol, oxidative stress and free radical damage (2006) Proc Nutr Soc;65(3):278–90.

30

Liangpunsakul S, Kolwankar D, Pinto A, Gorski JC, Hall SD, Chalasani N (2005) Activity of CYP2E1 and CYP3A enzymes in adults with moderate alcohol consumption: A comparison with nonalcoholics. Hepatology;41(5):1144–50.

31

Adam-Vizi V (2005) Production of reactive oxygen species in brain mitochondria: contribution by electron
transport chain and non-electron transport chain sources. Antioxid Redox Signal;7(9–10):1140–9.

70

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 3, N.º 2

32

Kumar A, LaVoie HA, DiPette DJ, Singh US (2013) Ethanol Neurotoxicity in the Developing Cerebellum: Underlying Mechanisms and Implications. Brain Sci;3(2):941–63.

33

Aragon CM, Amit Z, Stotland LM (1991). Studies on ethanol-brain catalase interaction: evidence for central
ethanol oxidation. Alcohol Clin Exp Res;15(2):165–9.

34

Eysseric H, Gonthier B, Soubeyran A, Richard MJ, Daveloose D, Barret L (2000) Effects of chronic ethanol exposure on acetaldehyde and free radical production by astrocytes in culture. Alcohol;21(2):117–25.

35

Vasiliou V, Ziegler TL, Bludeau P, Petersen DR, Gonzalez FJ, Deitrich RA (2006) CYP2E1 and catalase influence
ethanol sensitivity in the central nervous system. Pharmacogenet Genomics;16(1):51–8.

36

Somani SM, Husain K, Diaz-Phillips L, Lanzotti DJ, Kareti KR, Trammell GL (1996) Interaction of exercise and
ethanol on antioxidant enzymes in brain regions of the rat. Alcohol;13(6):603–10.

37

Calabrese V, Renis M, Calderone A, Russo A, Reale S, Barcellona ML, et al (1998) Stress Proteins and SH-Groups in Oxidant-Induced Cellular Injury After Chronic Ethanol Administration in Rat. Free Radic Biol
Med;24(7):1159–67.

38

Heit C, Dong H, Chen Y, Thompson DC, Deitrich RA, Vasiliou V (2013) The Role of CYP2E1 in Alcohol Metabolism and Sensitivity in the Central Nervous System. Subcell Biochem;67:235–47.

39

Wang X, Ke Z, Chen G, Xu M, Bower KA, Frank JA, et al (2012) Cdc42-Dependent Activation of NADPH Oxidase
Is Involved in Ethanol-Induced Neuronal Oxidative Stress. PLOS One;7(5):e38075.

40

Reddy SK, Husain K, Schlorff EC, Scott RB, Somani SM (1999) Dose response of ethanol ingestion on antioxidant defense system in rat brain subcellular fractions. Neurotoxicology;20(6):977–87.

41

Singleton CK, Martin PR (2001) Molecular mechanisms of thiamine utilization. Curr Mol Med;1(2):197–207.

42

Calderón-Ospina CA, Nava-Mesa MO (2020) B Vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin. CNS Neurosci Ther;26(1):5–13.

43

Isenberg-Grzeda E, Kutner HE, Nicolson SE (2012) Wernicke-Korsakoff-syndrome: under-recognized and
under-treated. Psychosomatics;53(6):507–16.

44

Lagrue E, Abe H, Lavanya M, Touhami J, Bodard S, Chalon S, et al (2010) Regional characterization of energy
metabolism in the brain of normal and MPTP-intoxicated mice using new markers of glucose and phosphate
transport. J Biomed Sci;17(1):91.

45

Harris JJ, Attwell D. The Energetics of CNS White Matter (2012) J Neurosci;32(1):356–71.

46

Bak LK, Schousboe A, Waagepetersen HS (2006) The glutamate/GABA-glutamine cycle: aspects of transport,
neurotransmitter homeostasis and ammonia transfer. J Neurochem;98(3):641–53.

47

Maldonado JR (2008) Pathoetiological Model of Delirium: a Comprehensive Understanding of the Neurobiology of Delirium and an Evidence-Based Approach to Prevention and Treatment. Crit Care Clin;24(4):789–856.

48

Osiezagha K, Ali S, Freeman C, Barker NC, Jabeen S, Maitra S, et al (2013) Thiamine Deficiency and Delirium.
Innov Clin Neurosci;10(4):26–32.

49

Spector R, Johanson CE (2007) Vitamin transport and homeostasis in mammalian brain: focus on Vitamins B
and E. J Neurochem;103(2):425–38.

50

Hoyumpa AM. Mechanisms of thiamin deficiency in chronic alcoholism (1980) Am J Clin Nutr;33(12):2750–61.

51

Butterworth RF (1995) Pathophysiology of alcoholic brain damage: synergistic effects of ethanol, thiamine
deficiency and alcoholic liver disease. Metab Brain Dis;10(1):1–8.

52

Heinrich A, Runge U, Khaw AV (2004) Clinicoradiologic subtypes of Marchiafava-Bignami disease. J Neurol;251(9):1050–9.

53

Mumenthaler MS, Taylor JL, O’Hara R, Yesavage JÁ (1999) Gender differences in moderate drinking effects.
Alcohol Res Health;23(1):55–64.
71

Pedro Tomé Casimiro, Filipa Fernandes Martins, Joana Teixeira
Aspetos Diagnósticos e Terapêuticos da Doença de Marchiafava-Bignami e seus Mimetizadores

54

Garcia-Monco JC, Cortina IE, Ferreira E, Martínez A, Ruiz L, Cabrera A, et al (2011) Reversible splenial lesion
syndrome (RESLES): what’s in a name? J Neuroimaging;21(2):e1-14.

55

Cui Y, Zheng L, Wang X, Zhang W, Yuan D, Wei Y (2015) Marchiafava-Bignami disease with rare etiology: A
case report. Exp Ther Med;9(4):1515–7.

56

Appenzeller S, Faria A, Marini R, Costallat LTL, Cendes F (2006) Focal transient lesions of the corpus callosum
in systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol;25(4):568–71.

57

Fogel B, Cardenas D, Ovbiagele B (2006) Magnetic Resonance Imaging Abnormalities in the Corpus Callosum
of a Patient With Neuropsychiatric Lupus. The Neurologist;12(5):271–273.

58

Lechevalier B, Andersson JC, Morin P (1977) Hemispheric disconnection syndrome with a" crossed avoiding"
reaction in a case of Marchiafava-Bignami disease. J Neurol Neurosur Ps;40(5):483-497.

59

Fukumoto J, Suzuki T (2007) Marchiafava-bignami disease treated by mianserin hydrochloride in short-term
evaluated by neuropsychological analysis. Psychogeriatrics;7(1):25-32.

60

Brion S. MarchiafavaBignami disease (1977) In: Vinken PJ, Bruyn GW, editors. Handbook of Clinical Neurology.
Amsterdam: Oxford; p 317–29.

Declaração de contribuição dos autores:

Os autores declaram que todos tiveram uma contribuição intelectual substancial, direta,
no desenho e elaboração do artigo; participaram na análise e interpretação dos dados;
participaram na redação do manuscrito, revisão de versões e revisão crítica do conteúdo
e aprovação da versão final; e concordam que são responsáveis pela exatidão e integridade de todo o trabalho.

72

Revista Portuguesa de Alcoologia
Volume 3, N.º 2

A história pouco conhecida
do beribéri e do síndrome
de Wernicke-Korsakoff –
consequências clínicas

Carlos Vasconcelos
Médico Psiquiatra
João Marques

Médico Psiquiatra

73

Carlos Vasconcelos, João Marques
A história pouco conhecida do beribéri e do síndrome de Wernicke-Korsakoff – consequências clínicas

“Não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber a sua história”
Auguste Comte
Introdução
Há cerca de dez milhões de anos, um antepassado do homem desenvolveu uma enzima
capaz de digerir rapidamente o álcool. Era a desidrogenase alcoólica, a partir do gene
ADH4. Isso permitiu ao primitivo Homo sapiens digerir o álcool da fruta fermentada
naturalmente, há mais de cem mil anos. Noventa mil anos mais tarde em pleno período
neolítico, com o aparecimento da agricultura e a descoberta da cerâmica, a produção do
vinho, o seu comércio e o consumo de álcool desenvolveram-se. Podemos referir as civilizações grega, romana e a egípcia entre outras. Descobertas arqueológicas recentes
revelaram que, à exceção da Antártida, em todos os continentes se encontraram registos de produção e consumo de bebidas alcoólicas, com vários milhares de anos. Esta foi
uma das primeiras biotecnologias que o homem criou.
O estudo dos quadros de défice de vitamina B1, que se encontram com maior frequência
em doentes alcoólicos, levou-nos ao estudo destes estados carenciais. Rapidamente nos
confrontamos com o beribéri, com as suas duas apresentações seca e húmida, e com o
síndrome de Wernicke-Korsakoff. Apesar deste ser um quadro clínico bem recordado
dos estudos médicos, não lhe é dada suficiente importância na clínica. Não é um quadro
raro, mas o seu diagnóstico é raro! (Isenberg-grzeda et al., 2012)
Notas Históricas

Figura 1: Os chineses no séc. VII descrevem o jiaoqi

O beribéri é uma doença cuja etiologia está relacionada com o défice da vitamina B1 (a
tiamina). Embora esta etiologia tenha sido esclarecida há pouco tempo atrás o beribéri
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é conhecido há muitos séculos. De acordo com os documentos escritos (os que subsistiram aos autos de fé, às revoluções e guerras) são os clínicos chineses no século VII que
descrevem pela primeira vez uma patologia que designaram de jiaoqi. A descrição deste
quadro é feita com bastante pormenor e precisão. No século XII os médicos japoneses
descrevem o kakke de uma forma similar aos chineses. (Takaki, 2021).
É um médico holandês que trabalhava nas Companhia Holandesa das Índias Orientais,
que no século XVII, descreve, entre outras doenças tropicais, a polineuropatia do beribéri. Chamava-se Jacob de Bondt e é considerado um dos pais da Medicina Tropical.
No final do século XIX, Christiaan Eijkman desenvolveu investigações em Java sobre o
beribéri. Ele observou o aparecimento de uma doença nos frangos do biotério do Laboratório, que apresentavam sinais de uma polineuropatia grave, caracterizada por fraqueza
muscular, incapacidade de manter-se de pé ou de abrir as asas, perda de apetite e finalmente morte. Chamou a essa doença polyneuritis gallinarum e considerou-a equivalente
ao beribéri.

Figura 2: Christiann Eijkman

Inesperadamente, as aves acometidas da doença e que ainda estavam vivas começaram
a melhorar e os sintomas desapareceram completamente. Eijkman, começou a procurar
uma explicação para essa recuperação espontânea das aves e estudou em particular a
sua alimentação. Os frangos doentes estavam a ser alimentados com as sobras da cozinha dos oficiais do Hospital Militar, onde se usava arroz polido da melhor qualidade. A
melhoria e recuperação dos frangos tinha coincidido com a mudança na ração, originada
pela mudança do cozinheiro. Os frangos passaram a receber alimentos de pior qualidade,
inclusive arroz despolido. Para testar a sua hipótese, Eijkman alimentou um grupo de
frangos com arroz polido e outro grupo com arroz despolido. Somente as aves alimentadas com arroz polido desenvolveram polineurite. Na etapa seguinte, Eijkman isolou
da cutícula do arroz uma substância solúvel na água e no álcool, a que chamou de prin75
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cípio antineurítico, que não só prevenia, como curava a polineurite dos frangos. Restava
demonstrar que a causa do beribéri humano era a mesma da polineurite das aves.
Continuando a sua investigação, Eijkman foi informado de que em algumas prisões da
colónia usava-se arroz polido e noutras arroz despolido. Os dados obtidos em 101 prisões
permitiram a Eijkman concluir que a prevalência do beribéri era 300 vezes maior nas
prisões que usavam o arroz polido em relação às que não o usavam. Christiaan Eijkman
recebeu o Prémio Nobel em 1929, devido aos seus trabalhos sobre o beriberi.
A tiamina foi sintetizada em 1936 por Robert Williams, um químico americano.
O síndrome de wernicke- korsakoff uma forma cerebral de beribéri?
São passados 140 anos desde que o neurologista alemão Carl Wernicke fez a descrição
formal da encefalopatia que hoje tem o seu nome. A sintomatologia incluía a letargia,
compromisso cognitivo, oftalmoplegia e ataxia. Poucos anos depois o psiquiatra russo
Sergei Korsakoff apresentava a sua tese de doutoramento sobre a “Paralisia Alcoólica”,
uma amnésia que ocorria em certos casos de alcoolismo crónico.
Só 100 anos depois, foi descoberto um elo comum entre as duas condições clínicas a deficiência de tiamina.
A Encefalopatia de Wernicke (EW) é uma doença degenerativa do cérebro causada pela
deficiência da vitamina B1. Esta deficiência resulta do abuso alcoólico e outras causas
definidas mais à frente no texto. Ocorrem lesões no tálamo e no hipotálamo. A sintomatologia inclui confusão mental, problemas de visão, hipotermia, baixa de pressão
arterial e descoordenação motora (ataxia).
Podemos definir o Síndrome Korsakoff (SK) como um síndrome residual e irreversível,
causado por uma severa deficiência de tiamina e que ocorre mais frequentemente depois
duma recuperação incompleta duma EW, em contexto de abuso alcoólico e/ou desnutrição. O SK afeta as células nervosas, as células de suporte do cérebro e da espinal medula,
e a parte do cérebro envolvida com a memória. Caracteriza-se por um estado mental
anormal em que a memória episódica está especialmente afetada, num paciente que
está reativo e alerta, e que apresenta também disfunções executivas, embotamento do
afeto, apatia, falta de consciência mórbida e confabulações fantásticas, na fase precoce.
Outros sintomas incluem o tremor, coma, desorientação e problemas de visão.
As características principais do SK são os problemas em adquirir informação nova ou em
estabelecer novas memórias caracterizando um quadro demencial e dado o caráter irreversível deste quadro, confere uma incapacidade definitiva para o trabalho.(Kessels, 2017)
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A EW e o SK são estádios diferentes da mesma doença designada de Síndrome de Wernicke – Korsakoff (SWK). A EW representa a fase aguda da doença, ainda tratável, e o SK
a progressão da doença para um estádio crónico e não reversível. Na ilustração em baixo
estão definidas as áreas mais afetadas do cérebro relativamente ao etanol e ao défice de
vitamina B1.
O défice da vitamina B1 não é a única causa do SWK. As perturbações alimentares como
a anorexia e dietas rigorosas (como está na moda), a fome, o cancro em fase terminal,
hapatopatia, a cirurgia bariátrica, o hipertiroidismo, a hemodiálise, a obstrução intestinal são causas comuns. Por outro lado também pode ocorrer quando há uma dose
insuficiente de tiamina na terapia nutricional entérica e parentérica.
Outras causas são a SIDA, gravidez e amamentação ao peito sem suplementos, as doenças sistémicas como tuberculose, uremia, etc., a idade avançada, a diabetes mellitus, a
absorção gastrintestinal diminuída ou perdas gastrintestinais aumentadas.
No entanto o quadro clínico da EW passa muitas vezes despercebido. É preciso suspeitar
da possibilidade da sua ocorrência e na dúvida, suplementar com a tiamina.
Critérios Caine para o diagnóstico da encefalopatia de Wernicke
O diagnóstico de EW deve ser considerado em qualquer paciente com dois dos seguintes:
(Caine et al., 1997)
Deficiência nutricional
Estado mental alterado ou perturbação da memória
Anomalias oculomotoras
Disfunção cerebelar
Há diversos fatores que conduzem ao desenvolvimento da deficiência de tiamina com
uso crónico de etanol:
•

Os alcoólicos tendem a abdicar de comidas ricas em vitaminas e a preferir dietas
com elevado teor de carboidratos.

•

Sem suplementação, o armazenamento de vit. B1 fica esgotado em 2 a 3 semanas.
Há uma absorção reduzida da tiamina no intestino em doentes alcoólicos.

•

As células epiteliais renais são afetadas pelo etanol levando a perdas elevadas de
tiamina através dos rins.
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•

Na doença hepática alcoólica crónica a capacidade de armazenamento do fígado é
reduzida em quase 75%.

•

O etanol reduz a atividade enzimática da tiamina pirofosfoquinase, diminuindo a
quantidade de TPP (tiamina pirofosfato, forma fisiologicamente ativa da tiamina)
disponível.

•

O etanol diminui a absorção da tiamina das bactérias do colon.

•

A hipomagnesemia é comum em pacientes alcoólicos e o magnésio é um cofactor
necessário para a utilização da tiamina.(Pitel et al., 2011)

Uma vez estabelecida a suspeição o diagnóstico de EW o que fazer?
Ter em conta que a EW é uma emergência médica! A suplementação de tiamina deve ser
feita por via e.v. ou IM . O risco de anafilaxia com soluções de tiamina foi contabilizado
1 em 4 milhões de administrações e.v. e 1 em 5 milhões de administrações IM. Trata-se
dum risco muito baixo. A administração da tiamina deve ser feita em doses de 200mg
3x por dia (tendo em conta o tempo de semivida curto da tiamina – cerca de 100 minutos). Corrigir de seguida outras anomalias metabólicas como a hipomagnesemia. Não
esquecer que a administração de soluções glicosadas deve ser feita depois da administração de tiamina. (Mas em situações muito graves de risco de vida, tem de ser feita
em simultâneo).(Pruckner et al., 2019)caused by thiamine deficiency, is a potentially
fatal syndrome characterized by the clinical triad of ophthalmoplegia, ataxia, and
confusion. WE frequently presents in patients with AUD and, if left untreated, can
progress to Wernicke-Korsakoff syndrome, which constitutes severe anterograde amnesia, confabulation, and behavioral abnormalities. Due to oftentimes indistinct clinical
presentation, WE remains undiagnosed in up to 80% of cases. We conducted a review
of current treatment guidelines for AUD in order to identify recommendations for the
use of thiamine. Methods: Three different keyword combinations (“alcohol treatment
guideline,” “alcohol withdrawal guideline,” and “alcohol treatment recommendation”
A Ressonância Magnética Nuclear
A RMN é um dos exames com elevada eletividade para o diagnóstico precoce da EW. Lesões
das regiões adjacentes ao III ventrículo como o tálamo medial, os corpos mamilares e o
hipotálamo, o tectum mersencefálico e a substância cinzenta periaquedutal são carac-
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terísticas da EW. Em situações crónicas aparece atrofia dos corpos mamilares e do
tegmentum mesencefálico, assim como dilatação do III ventrículo.(de Oliveira et al., 2019)

Figura 3: Lesão dos corpos mamilares

Resumo
Mais uma vez: o síndrome de Wernicke Korsakoff não é raro, não é exclusivo de alcoólicos e a tríade clássica é improvável. 75-80% dos casos podem não ser diagnosticados.
Prevenção da Encefalopatia de Wernicke faz-se com a melhoria da dieta (aumento do
conteúdo de tiamina), promoção de métodos de preparar e cozinhar o arroz, para preservar o conteúdo de tiamina, enriquecer o arroz e promover o uso acrescido da tiamina
sintética.
A suplementação com vitamina B1 é altamente aconselhável em pacientes que apresentam abuso do consumo de álcool, mesmo que não tenham iniciado tratamento de desabituação. Os critérios de Caine et al devem estar permanentemente presentes. O risco de
hipervitaminose não se coloca e o risco de alergia medicamentosa é muito baixo.
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