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RESUMO 

 

 

Introdução:  o alcoolismo constitui um assunto prioritário em de saúde pública, 

sendo o 3º maior factor evitável de morbilidade e mortalidade no mundo. A grande 

prevalência registada em Portugal e os problemas que daí advêm, fazem deste um 

assunto emergente, com necessidade de intervenção a vários níveis, nomeadamente no 

âmbito dos cuidados de saúde primários. O médico de família centra o seu trabalho na 

pessoa, na família realizando um trabalho continuado, muitas vezes ao longo de anos. 

Olhar este especialista como actor privilegiado neste contexto, faz não só todo o 

sentido, como coloca ao mesmo um desafio e um papel primordial em relação aos 

demais.  

Objectivos: abordar o papel do médico de família na avaliação dos consumos de 

álcool e na prevenção dos consumos excessivos.  

Metodologia: conhecer o papel do médico de família no âmbito referido, em 

Portugal e nos últimos 5 anos. Optou-se pela revista da Associação Portuguesa de 

Médicos de Clínica Geral, tendo-se seleccionando todos os documentos que abordavam 

o tema, entre Janeiro 2006 e Dezembro 2010. 

O recurso a outras fontes bibliográficas prendeu-se com a necessidade de 

apresentar e enriquecer este documento com noções teóricas acerca da problemática de 

base. 

Conclusões: qualquer doente com hábitos alcoólicos, beneficia de uma 

intervenção próxima, oportuna e singular do seu médico de família, cuja intervenção 

pode ser brevemente resumida em 5 A’s: acompanhar; aconselhar; ajudar; alertar e 

apoiar. 

 

Palavras-chave: álcool; médico de família e prevenção.
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ABSTRACT 

 

 

 Introduction:  Alcoholism is a matter of priority in public health, being the 3rd 

largest factor of avoidable morbidity and mortality worldwide. The high prevalence recorded 

in Portugal and the problems it brings, makes this an emerging problem, requiring 

intervention at various levels, particularly in the context of primary health care. The family 

doctor focuses its work on the person, family problems and not on a particular type, and their 

continuing care, so contact with the patient often extends for several years. Look at this as an 

expert player of this privileged context, it makes perfect sense not only as places to challenge 

and even a leading role in relation to others ...  

Objectives: To address the role of the family doctor in the assessment of alcohol 

consumption and the prevention of excessive consumption, searching, systematizing and 

reflecting, is the main objective of this work.  

Methodology: want to know the role of the family doctor within that, in Portugal and 

in the last five years, was chosen by the magazine of the Portuguese Association of General 

Practitioners, having been selected all the documents that addressed the theme of 

consumption alcohol, between January 2006 and December 2010.  

The use of other bibliographical sources held with the need to present and enrich this 

document with theoretical notions about the basic problem.  

Conclusions: Any patient with alcoholic habits, benefits from an intervention next, 

timely and unique to your family doctor, who may be briefly summarized in five A's: monitor, 

advise, help, support and alert.  

 

Keywords: alcohol; GP; prevention  
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IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

 

Com importantes conotações culturais, económicas e sociais, o alcoolismo e seus 

problemas representa um tema prioritário em Saúde Pública, visto que afecta diversos 

aspectos da vida, constituindo uma fonte comum de processos judiciais, devendo ser encarado 

como um problema individual, familiar, profissional, social e económico (Clemente et al, 

2008; WHO, 2010). 

A União Europeia é a região do mundo que mais produz e consome álcool (Fonseca 

G., 2008), estando este responsável por 30% dos acidentes de viação, 40-60% dos incidentes 

violentos, 20-40% dos suicídios nos homens e 20-40% dos internamentos psiquiátricos 

(Ribeiro, 2008). 

Portugal é um dos países com maior prevalência de problemas ligados ao álcool. Da 

população adulta, 60% (50% mulheres e 80% homens) consome regularmente e 10% 

apresenta graves incapacidades relacionadas com o álcool (Almeida et al, 2009). 

Mais importante que o excesso de peso e que a hipercolesterolémia, o álcool constitui, 

depois do tabaco e da hipertensão arterial, a terceira maior causa de DALYs (Disability 

adjusted life years) nos países desenvolvidos, levando a doença e morte prematura (Ribeiro, 

2008; Colom, et al, 2008; WHO, 2010). Como factor de risco para a saúde, o álcool é cinco 

vezes mais importante que a asma e três vezes mais importante que a diabetes (Anderson, 

2006). 

A dependência do álcool afecta uma proporção pequena, mas significativa da 

população adulta em muitos países (3%-5% nos países industrializados), já o padrão de 

consumo de risco e nocivo afectam uma parcela muito maior da população (15%-40%) 

(Babor et al, 2001). 

O álcool leva à dependência e relaciona-se sensivelmente com 60 tipos de doença 

(Room et al, 2005), desde patologias musculares, ósseas, cardiovasculares, gastrointestinais 

(cirrose hepática), mentais e comportamentais, cancro, perturbações imunológicas e 

infecciosas (VIH/sida e a tuberculose), reprodutivas e peri-natais (prematuridade e baixo 
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peso) (Anderson, 2008, Fonseca, 2008, Ribeiro, 2008, WHO, 2010), bem como prejuízos 

sociais (criminalidade), mentais, emocionais e acidentes de viação, levando ao dispêndio de 

avultadas verbas à sociedade (Anderson, 2006). De tal forma que o álcool provoca danos, não 

só no próprio, como também nas grávidas e familiares. 

 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

 

Internacional 

A área do mundo com mais consumidores de álcool e com níveis mais elevados de 

consumo per capita, corresponde à União Europeia, com cerca de 5% homens e 1% de 

mulheres dependentes (Plano, 2009-2012).  

Globalmente e anualmente, o álcool é responsável por: 

-2,5 Milhões de mortes, ocupando o oitavo lugar entre os principais factores de risco 

(WHO, 2010) e a perda de 58,3 milhões (4% do total) de Anos de Vida Ajustados por 

Incapacidade (DALY), estimando-se que os custos tangíveis do álcool rondem os €125 

biliões, e os intangíveis €270 biliões (Ibidem). 

- Cerca de 320 000 mortes, por ano, em idades entre 15-29 anos, representando 9% da 

taxa de mortalidade nesta faixa etária (WHO, 2010). 

-200 000 Depressões, 50 000 mortes por cancro, 45 000 mortes por cirrose hepática e 

17 000 mortes por problemas neuropsiquiatricos (Ribeiro, 2008);  

- 10 000 Suicídios, 27 000 mortes acidentais, 2 000 homicídios, são da autoria do 

binge drinking, em que mais de 80 milhões de europeus com mais de 15 anos (superior a 1/5 

da população adulta da UE) afirma ter praticado binge drinking, no mínimo uma vez por 

semana (Plano, 2009-2012); 

- 16 % Dos casos de negligência e abuso infantil e 25% dos acidentes de viação 

(Ibidem). 
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Nacional 

Portugal é o 4º consumidor de vinho e o 7º consumidor de álcool, de forma global, 

com aproximadamente 750 000 consumidores excessivos e 600 000 dependentes (Ibidem), 

sendo um dos maiores países consumidores de bebidas alcoólicas (Almeida et al, 2009).  

O consumo de bebidas alcoólicas aumentou de 50,4% em 1998/1999 para 53,8% em 

2005/2006, sendo maior no género feminino (de 37,3% para 42,3%) que no masculino (de 

64,4% para 66,0%) e entre os 45 - 54 anos, com 74,4% (Plano, 2009-2012). 

A proporção da população que iniciou o consumo de bebidas alcoólicas entre os 15 e 

os 17 anos aumentou de 30% em 2001, para os 40% em 2007 (Ibidem). 

O binge drinking sucede em qualquer idade, diminuindo a sua frequência nos grupos 

etários mais velhos; 48,3% dos jovens dos 15-24 anos refere um consumo de 4 a 6 ou mais 

bebidas numa só ocasião, pelo menos uma vez, no último ano (Ibidem). 

 

 

CONCEITOS 

 

 

O conceito de Alcoolismo como doença desenvolve-se na segunda metade do século 

XIX. O início da abordagem médica à doença alcoólica e sua patogenia surge com a detalhada 

descrição do quadro clínico de Delirium Tremens, por Thomas Sutton, em 1813 (Mello et al, 

2001). 

 

Unidade de bebida padrão 

Com o objectivo de quantificar o consumo de álcool foi criado o conceito de bebida 

padrão, que consiste numa forma simplificada de calcular a quantidade de álcool ingerida. 

Apesar das bebidas alcoólicas terem diferentes graduações, a correspondência 

(Ibidem) é aproximadamente a que se apresenta no quadro seguinte: 
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A OMS considera que não se devem fazer consumos que ultrapassem os 20 gr de 

álcool (2 unidades/dia), devendo estar-se pelo menos dois dias por semana sem beber 

qualquer bebida alcoólica. O consumo de 20-40 gr/dia é um factor de risco para acidentes, 

lesões e muitos problemas sociais (Ribeiro 2008; WHO, 2010).  

 

Consumo moderado 

Equivale à ingestão de 30gr de álcool por dia, correspondendo sensivelmente a uma 

bebida na mulher e duas no homem, ou seja 20 e 40 gr, respectivamente (Marinho, 2008).  

 

Consumo de risco (Hazardous) 

Padrão de consumo com potencial dano físico ou mental, se consumo continuado 

(Nogueira e Ribeiro, 2008). 

 

Consumo nocivo (Harmful) 

 Consumo com prejuízos na saúde, quer física quer mental. Contudo, não significa 

dependência (Ibidem). 

 

Binge Drinking 

 Ingestão de grande quantidade de álcool, num curto espaço de tempo, efectuado de 

forma intermitente e crónica, com alterações cognitivas significativas (aprendizagem e 

memória) e danos irreversíveis ao nível do sistema nervoso central, sendo ainda responsável 

por acidentes de viação, mortes e outros (Marinho, 2008; Ribeiro, 2008). 

 

Dependência  

 Consumo formado por aspectos clínicos e comportamentais que podem desenvolver-

se após repetido uso de álcool, cujo desejo intenso e aumento da tolerância leva a descurar 
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outras actividades e obrigações com sintomas de privação quando o consumo é descontinuado 

(Portal da Saúde, 2006). 

 

Síndrome de abstinência 

Resultado da diminuição/cessação súbita do consumo excessivo de álcool, conduzindo 

a alterações do sistema nervoso central através da activação excessiva do sistema 

neurovegetativo. Caracteriza-se por ansiedade, febre, insónia, irritabilidade, náuseas, suores, 

taquicardia, tremores, entre outros. Geralmente os primeiros sintomas ocorrem nas 24 horas 

após o último consumo, sendo o pico atingido entre as 36-48 horas depois e, desaparecendo 

em cinco dias. Nos casos mais graves, podem ocorrer convulsões, alucinações e delirium 

tremens (Ibidem). 

 

Delirium tremens 

Sendo caracterizado por alucinações (visuais, auditivas e tácteis), intensa agitação, 

delírios e podendo, por vezes, ser acompanhado de febre e convulsões. Dos alcoólicos que 

entram neste estádio, 5-10% acaba por morrer (Ibidem). 

 

 

O MÉDICO DE FAMILIA 

 

 

São vários os esforços realizados no sentido de implementar a nível dos cuidados de 

saúde primários, uma ajuda efectiva e eficaz. A OMS incrementou o «Collaborative Project 

on Identification and Management of Alcohol- Related Problems in Primary Health Care» 

(WHO, 2002), a que se seguiu o Primary Health European Project on Alcohol (PHEPA, 

2008), financiado pela Comissão Europeia e com os quais se pretende definir linhas de 

orientação e actuação clínica, sem esquecer a formação dos profissionais. 

Estes projectos vão ao encontro dos objectivos do Plano Nacional para a Redução dos 

Problemas Ligados ao Álcool, 2009-2012, em que se incluem o desenvolvimento de projectos 

de detecção e abordagem precoce dos consumidores excessivos, através do aumento das 
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competências dos profissionais de saúde, nomeadamente daqueles que trabalham nos 

Cuidados de Saúde Primários.  

Os Cuidados de Saúde Primários estão num patamar privilegiado para averiguar os 

hábitos alcoólicos dos utentes (Clemente e tal, 2008), pois 90% dos utentes consultam o 

médico de família, no mínimo uma vez durante cinco anos, e aproximadamente 70% recorre 

ao mesmo, anualmente (Colom et al, 2008; Ribeiro, 2008).  

Como actor de uma medicina preventiva, o médico de família encontra-se numa 

posição singular, uma vez que: acede a uma população previamente definida, possibilitando a 

identificação dos utentes com factores de risco; contacta cada utente, em média, quatro vezes 

por ano; tem a possibilidade de estabelecer uma relação efectiva e de confiança; conhece as 

crenças de saúde dos seus utentes; pode gerir a sua actividade preventiva, combinando-a com 

o diagnóstico e/ou o tratamento e, também, porque presta cuidados continuados (Lima e 

Ribeiro, 2008). 

 

Prevenindo 

Os médicos de família devem ser sensibilizados a privilegiar a sua actuação num nível 

primário de prevenção, investindo e aproveitando todas as consultas para intervir, 

nomeadamente quando está perante grávidas, crianças, adolescentes, jovens, diabéticos e 

hipertensos (Ibidem). 

Para além da prevenção primária, o médico de família pode reconhecer e agir junto 

dos utentes com hábitos alcoólicos de risco, nocivo e dependentes, sem complicações clínicas 

(alterações do estado geral, delirium prévio), patologia psiquiátrica e restrições sociais 

(Nogueira e Ribeiro, 2008), efectuando um trabalho clínico de prevenção secundária, com 

efeitos positivos na saúde e diminuição dos problemas ligados ao álcool, para além de um 

favorável custo-efectividade na abordagem respectiva (Ribeiro, 2008). 

Após instituição do tratamento, e já num nível terciário de intervenção, é fundamental 

o acompanhamento do doente alcoólico, dirigindo o médico a sua acção para a mudança 

persistente de comportamentos e hábitos, com o objectivo de manter a abstinência, prevenir 

complicações e ajudar na reinserção (Lima e Ribeiro, 2008). 

 

Escutando e rastreando  
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Desde 2002 que a Academia Americana de Médicos de Família e o Instituto Nacional 

de Álcool e Alcoolismo recomendavam o rastreio de problemas ligados ao álcool como “ 

parte integrante do questionário do médico de família” (in Ribeiro, 2008: 269), a realizar às 

grávidas, aos adultos e aos adolescentes. 

A grande maioria dos médicos de família, já escutou, em diversas entrevistas, os seus 

doentes responsabilizarem os familiares, os amigos e/ou actividade laboral, pelo consumo de 

álcool excessivo (Lima e Ribeiro, 2008). 

E porque prevenir é melhor que remediar, deve o médico de família estar atento para 

se aperceber de alterações comportamentais, muitas vezes referenciadas em consultas e que 

podem constituir os primeiros sinais de alerta, verificadas nas diferentes esferas do indivíduo. 

Assim, na actividade laboral temos os acidentes, os conflitos, o absentismo e a baixa de 

rendimento; na escola, a desatenção, a sonolência, o desinteresse, a dificuldade em aprender e 

a mudança no grupo de amigos; e na família: os conflitos, as alterações de humor e o 

desinteresse (Ibidem). 

 

(In)formando  

A formação do indivíduo é útil e essencial para a prevenção do alcoolismo, devendo 

resultar de um trabalho multidisciplinar e transversal da sociedade, contrariando a tendência 

sectorial habitual. Assim, o médico de família deve responsabilizar-se e ser responsabilizado 

no sentido de: sensibilizar para o problema do alcoolismo; dar a conhecer conceitos básicos e 

esclarecer, de forma clara, sucinta e adaptada às capacidades da pessoa que tem à frente; 

informar acerca dos malefícios no uso e abuso do álcool e sublinhar que o consumo superior a 

2 copos diários é já um consumo excessivo (Ibidem).  

Dir-se-ia também que cabe ao médico de família, “seduzir” e envolver todos os 

intervenientes, potencialmente capazes nesta tarefa, como pais, irmãos mais velhos, 

professores, etc, unindo-se esforços numa luta que deve ser de todos e para todos. 

 

Desmistificando 

Enraizados num ancestral cultural em que os mitos se misturam com a realidade, é 

preciso não esquecer os mitos alusivos ao álcool. O médico de família deve assim procurar 

conhecer os mitos predominantes em cada região e desmistificar, dizendo que, por exemplo, o 
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álcool não aquece, não mata a sede, não dá força, não ajuda a digestão, não é um alimento, 

nem abre o apetite, não é um medicamento e não facilita as relações sociais. 

No que respeita à suposta protecção cardiovascular derivada da ingestão de álcool, a 

OMS não aceita a promoção deste consumo, mesmo em quantidades moderadas, opinião 

também partilhada pela “International Task Force Prevention of Coronary Heart Disease” 

(Almeida et al, 2009, Marinho, 2008). 

 

Intervenções Breves 

 A natureza da relação utente-médico de família possibilita que as intervenções possam 

ser distribuídas ao longo do tempo, fazendo parte de uma série de consultas (WHO, 2010).  

No âmbito da prevenção secundária, a utilização de questionários de detecção e as 

intervenções breves (Babor, 2001) têm sido usados com potencial de rastreio e intervenção na 

diminuição do alcoolismo e seus problemas, estando cientificamente provada a sua 

efectividade em todos os utentes de consumo nocivo e de risco, mas não em dependentes, 

(Anderson et al, 2008, WHO, 2009) e devendo ser realizadas aproveitando momentos 

oportunos, como um diagnóstico ou um resultado de exame auxiliar de diagnóstico 

(Anderson, 2008¸ Lima e Ribeiro, 2008). 

Da mesma forma é possível estabelecer o diagnóstico de situação quando se averigua a 

frequência e a quantidade do consumo de álcool, constituindo um alerta para o médico acerca 

da urgência em triar, aconselhar, educar, informar, desmitificar, prevenir e alertar (Colom et 

al, 2008; Anderson, 2008).  

Neste âmbito, pode aplicar-se o questionário AUDIT (Anexo I), possibilitando 

conhecer o tipo de consumo e classificar o mesmo em risco, consumo e dependência 

(Anderson, 2008; Lima e Ribeiro, 2008). O questionário CAGE (Anexo II) deve ser aplicado 

sempre que o utente admita o consumo de álcool, no sentido de despistar a sua dependência 

(Lima e Ribeiro, 2008). 

A informação recolhida pode alertar os médicos, para a necessidade de aconselhar os 

doentes cujo consumo alcoólico possa prejudicar a utilização de terapias farmacológicas e a 

triagem ainda oferece a oportunidade de tomar medidas preventivas que se demonstram 

eficazes na redução dos riscos relacionados com o álcool (WHO, 2010).  

Algumas limitações são apontadas na aplicação das intervenções breves, 

nomeadamente: falta de tempo, sobrecarga de trabalho, acreditar que em relação aos 
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dependentes não é possível intervir, receio de se entrar em conflito com os utentes, e 

formação não adequada (Colom et al, 2008; Ribeiro, 2008). 

A falta de tempo tem sido desmistificada, uma vez que a intervenção para a maioria 

dos pacientes requer menos de cinco minutos, podendo chegar aos 15 minutos, em alguns 

casos (Anderson, 2008). Um questionário tipo AUDIT, com o total de dez questões, pode ser 

distribuído aos utentes enquanto aguardam na sala de espera, ou integrado numa consulta de 

rotina, requerendo apenas 1-2 minutos (Ibidem). A pontuação e interpretação do exame leva 

menos de um minuto.  

 É verdade que a educação profissional é muitas vezes inadequada, quando a 

abordagem do doente alcoólico está em causa, no entanto e tal como em relação a todas as 

outras áreas, os conceitos mudam, pelo que a formação deve ser encarada como uma 

necessidade e desafio (Babor e Higgins-Biddle, 2001). 

Outro equívoco comum sobre estas intervenções é de que os doentes se irão manifestar 

agressivos pelo facto de serem questionados acerca dos seus hábitos alcoólicos, ou negarão a 

existência de problemas, resistindo a qualquer tentativa de modificar o seu comportamento. A 

negação e a resistência são por vezes encontradas em doentes com dependência de álcool, 

consumo de risco e nocivo, mas raramente estes não são cooperativos. Pelo contrário, a 

experiência obtida a partir de inúmeras pesquisas e programas clínicos revela que quase todos 

os doentes são cooperativos, e mais sensibilizados perante o rastreio e aconselhamento breve, 

que raramente é refutado, sobretudo quando conduzido de acordo com os procedimentos 

descritos no manual das intervenções breves (Ibidem). 

O propósito das intervenções breves nos cuidados de saúde primários é: identificar os 

doentes alvo; sensibilizá-los para o problema; ajudar os doentes com consumo de risco e 

nocivo, prevenindo a dependência; intervir nos dependentes, numa fase precoce, evitando a 

progressão da sua dependência; estabelecer metas em relação aos consumos, aconselhando 

limites abaixo 280g de álcool/semana para homens e menos de 140g de álcool para as 

mulheres e encaminhar para cuidados especializados, sempre que necessário (ibidem). Deve-

se também ajudar o doente a reconhecer momentos difíceis, a lidar e ultrapassar os mesmos, a 

ter alguém que o ajude e lhe dê suporte e incentivar a não desistir dos seus objectivos. 

 

E os jovens consumidores 
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Na Europa, assim como em Portugal, o álcool é a droga mais usada na adolescência. 

Apesar de não ser aconselhado beber antes dos 18 anos, no nosso país é legalmente permitido 

consumir álcool a partir dos 16 anos (Marinho, 2008). 

Actualmente, o consumo subiu, é mais acentuado nos rapazes, sobretudo dos 16 aos 20 

anos, houve uma diminuição da idade de início e um aumento e generalização no sexo 

feminino (Baptista, 2006, Marinho, 2008, Reis et al, 2010). Verifica-se também um aumento 

e generalização do consumo de risco, sendo o seu início em idades precoces (13 anos) e cada 

vez mais tipo “binge drinking”, com consequências muito graves, nomeadamente danos 

cerebrais irreversíveis, sexo não seguro, violência, homicídios, acidentes de viação e outros 

(Marinho, 2008). 

Para o consumo de álcool, o meio social demonstra-se como um factor pertinente, 

motivado pelo acompanhar dos amigos e do paladar (Reis et al, 2010). 

O desconhecimento dos riscos associados a esta prática é evidente, com 19,7% dos 

jovens a conferir escasso ou nenhum risco ao consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas num 

fim-de-semana (Plano, 2009-2012).  

Os adolescentes devem receber informações adequadas e verdadeiras sobre as 

características do álcool e serem esclarecidos acerca dos perigos do uso e abuso. 

É necessário apresentar alternativas positivas ao consumo de álcool incluindo 

propostas de abstinência total desse consumo, ou seja, deve ser, promovido o facto de que o 

álcool não é necessário ao organismo e não contribui para um melhor relacionamento entre as 

pessoas. 

Do exposto, infere-se que o papel do médico e aconselhamento assertivo deveria ser 

iniciado logo no pré-escolar, continuado na infância/juventude e restantes fases da vida. 

Incentivar o jovem na sua postura crítica a respeito do uso e consumo comedido do álcool e 

ajudar a resistir à pressão do grupo. 

 

E a mulher  

A preocupação referente ao beber no feminino tem aumentado com a mudança de 

papéis de género e com a expansão dos papéis da mulher. O estudo do risco de dano 

provocado pelo álcool na mulher é relativamente recente (Mello et al, 2001). 
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Estudos confirmam que, apesar do consumo de álcool ser menor nas mulheres, estas 

sofrem maiores repercussões que os homens, verificando-se um maior risco de suicídio e 

acidentes fatais (Ismail, 2002). 

As mulheres parecem ser mais susceptíveis aos efeitos do álcool na saúde, uma vez 

que atingem uma maior alcoolemia, mesmo após ingestão de doses de álcool equivalentes e 

adaptadas ao peso corporal. Este facto pode ser explicado pelas diferenças de género, 

verificando-se no feminino uma menor percentagem de água corporal, maior percentagem de 

gordura e uma metabolização mais lenta do álcool. 

O atendimento do alcoolismo feminino implica o conhecimento das suas repercussões 

sobre a esfera endocrinológica, ginecológica e obstétrica e a consciência de uma maior 

estigmatização social, comparativamente com o alcoolismo masculino (Ibidem). 

As mulheres muitas vezes não olham a bebida como o seu problema e queixam-se de 

outros problemas, como por exemplo a depressão. O medo do estigma, reprovação social e 

perda dos filhos podem impedir que procurem a ajuda que necessitam (Edwards et al, 1999). 

Esta estigmatização conduz à vergonha, aliás como afirma Petit, “a própria doente 

sente frequentemente desprezo pelo seu gesto e ausência de auto-estima” (2002: 102). Este 

sentimento de vergonha faz com que a mulher mantenha a alcoolização oculta, mesmo no 

âmbito do apoio médico. Nestas consultas muitas vezes a mulher refere queixas que 

frequentemente se sobrepõe a um diagnóstico de ansiedade ou depressão. Estas mulheres 

sentem também mais desconfiança em relação aos técnicos de saúde, sendo que esta 

desconfiança pode estar associada a vergonha (Ibidem). 

Daí que o médico também possa constituir um obstáculo para o diagnóstico, pois, é 

necessário que esteja preparado para encarar este quadro clínico e para lidar com as suas 

próprias emoções. 

As mulheres alcoólicas são geralmente consideradas mais desviantes e com mais 

perturbações de personalidade, mais difíceis de ajudar e menos motivadas que as suas 

contrapartes masculinas. O diagnóstico quando feito à mulher, identifica queixas relacionadas 

com abuso de álcool, muitas vezes omitidas ou negadas pela mulher. A dificuldade no 

diagnóstico é agravada pela menor percentagem de certas complicações, como perdas de 

consciência transitórias, Delirium Tremens, entre outros (Ismail, 2002). 

 É muito importante existir um diagnóstico e tratamento precoces, aproveitando as 

fases da vida da mulher em que exista motivação ou patologia associada (Ibidem). 
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E as grávidas  

Segundo a OMS, uma mulher não deve consumir álcool, caso esteja grávida ou a 

amamentar, uma vez que a sua prática constitui um risco para a saúde fetal-materna (Fonseca, 

M., 2008).  

Mulheres, com consumo semanal superior a 0,3l vêem aumentada a incidência de 

malformações fetais (Ibidem). Para o futuro ser, o risco de alterações cognitivas, 

comportamentais e físicas, irreversíveis, é potenciado por períodos agudos e prolongados de 

alcoolização da grávida, durante a fase embrionária (Ibidem). 

Após o parto, e nas primeiras 12 horas, o bebé pode sofrer de um síndrome de 

abstinência (síndrome fetal-alcoólico), caracterizado por agitação, tremores, hipertonia 

muscular, perturbações do sono, e, mais raramente convulsões (Ibidem). Este síndrome é a 

consequência major do consumo de álcool pela grávida e constitui a causa mais comum de 

atraso mental, representando em números 12 000 casos /ano (Ibidem). 

O médico de família deve não só prevenir o consumo de álcool na gravidez, 

informando, alertando e sensibilizando para os malefícios respectivos, como também deve ser 

capaz, de reconhecer este síndrome, de modo a prevenir ou minimizar as complicações 

clínicas, nomeadamente cardiopatias, convulsões, alterações dentárias, oftalmologias, 

ortopédicas e psiquiátricas, para ajudar e melhorar prognóstico destas crianças (Ibidem).   

 

E as crianças vítimas do álcool  

São critérios fundamentais para o diagnóstico de síndrome fetal-alcoólico: atraso de 

crescimento pré- ou pósnatal; envolvimento do sistema nervoso, com atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor, alteração do coeficiente de inteligência e do 

comportamento. O dismorfismo facial é outro critério a considerar sempre que existam no 

mínimo dois destes sinais: microcefalia, microflalmia e ou fissura palpebral pequena, filtro 

nasal hipoplásico com lábio superior fino e hipoplasia do maxilar. Podem também estar 

presentes alterações articulares, defeitos de postura dos pés, pectus excavatum, defeitos do 

septo ventricular, tetralogia de Fallot, estrabismo, má oclusão dentária, perdas auditivas, 

dentes pequenos, hipospadia, hidronefrose, hisurtismo infantil, hérnias umbilicais ou 

diafragmáticas (Ibidem). 
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Os defeitos de nascimento relacionados com o álcool, assim como os distúrbios do 

desenvolvimento neural constituem as perturbações da grande maioria (90%) das crianças 

nascidas, cujas mães são alcoólico-dependentes (Ibidem).  

Os sintomas invisíveis de danos neurológicos resultantes da exposição pré-natal, 

podem incluir o défice de atenção e memória, hiperactividade, dificuldade com conceitos 

abstractos, fraca habilidade na resolução de problemas, falta de discernimento no uso do 

dinheiro, dificuldade em aprender com as consequências, comportamento social imaturo, 

amizade imprópria com desconhecidos e descontrolo sobre as emoções, impulsividade/ 

julgamentos (Ibidem). 

 

E os doentes com consumo de risco e nocivo  

 A detecção de utentes com consumo excessivo, na grande parte das situações, ocorre 

de forma rara e característica: hálito característico, olhar enevoado, voz entaramelada e 

gamaglutamil transpeptidase elevada (Santos, 2006). Estes doentes reconhecem os seus 

hábitos excessivos e já tentaram, sem sucesso, deixar ou ingerir menor quantidade (Ibidem. 

Geralmente na história familiar deparamo-nos com um pai alcoólico ou outros casos de abuso 

de álcool na família (Ibidem). 

Perante doentes com consumo de risco, deve o médico de família agir precocemente 

de forma a sensibilizar e motivar a pessoa a alterar os seus hábitos, prevenindo potenciais 

problemas (Nogueira e Ribeiro, 2008). 

O aconselhamento é eficaz, principalmente quando os doentes se sentem aptos para a 

transformação, encontrando-se mais preparados para modificar e intervir sobre o seu 

problema (Santos, 2006). 

 

E os doentes dependentes 

Encarada como uma doença crónica e multifactorial, a dependência alcoólica necessita 

de um investimento e tratamento multidisciplinares, visando o restabelecimento mental, 

físico, relacional, tendo sempre em conta a singularidade e vulnerabilidade de cada doente 

(Nogueira e Ribeiro, 2008). 

O médico de família deve estar consciente do seu dever de referenciar um doente 

alcoólico dependente, no caso deste: ter patologia psiquiátrica; ser consumidor assíduo de 
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outras substâncias que causem dependência; não ter apoio familiar; já ter realizado 

tratamentos prévios e se potencial síndrome de abstinência, moderado a severo (Ibidem). 

O diagnóstico da dependência alcoólica (DSM IV) obedece a determinados critérios: 

uma enorme motivação para ingerir álcool; incapacidade ou comprometimento em controlar o 

inicio, o término, ou os níveis de consumo; quando o consumo de álcool é interrompido ou 

reduzido, ou estado fisiológico de abstinência; tolerância evidente; ingestão persistente com 

problemas e, abandono ou diminuição dos prazeres da vida (Ibidem). 

 Podem identificar-se 3 fases na abordagem da dependência alcoólica: contacto ou 

preparatória, desintoxicação e desabituação ou estabilização. Cada uma destas fases tem 

objectivos e intervenções diferentes, que devem ser do conhecimento do clínico que se propõe 

a ajudar (Ibidem).  

A fase de contacto/preparatória, constitui a 1ª fase, visa a motivação para a mudança, 

sendo o papel do médico, o de desculpabilizar, sublinhado a possibilidade e os benefícios 

desta opção.  

A 2ª fase, de desintoxicação, implica a total e imediata abstinência, sendo instituída 

terapia farmacológica (sedação, hidratação e vitaminoterapia) no sentido de prevenir ou tratar 

a síndrome de abstinência alcoólica, resultante da hiperexcitabilidade do sistema nervoso 

central (agitação, convulsões e inquietação), da hiperactividade do sistema nervoso autónomo 

(hipertensão, náuseas, taquicardia, tremores e vómitos) e das alterações cognitivas (Ibidem). 

Por último, a fase de desabituação/estabilização, pressupõe tratamentos 

farmacológicos, psicoterapia, intervenções sociais, assim como inserção num grupo de auto-

ajuda, para controlar e afastar o desejo de consumir álcool, prevenindo as recaídas (Ibidem). 

Também deve ter-se em consideração que a evidencia revela que os doentes 

dependentes que receberam tratamento têm melhores resultados, com abstinência mais 

sustentada, menores co-morbilidades físicas e psiquicas e vendo melhorada a sua vida 

conjugal, familiar e social. 

 Caso já exista um acompanhamento do doente dependente, pelos cuidados de saúde 

secundários, cabe de igual modo ao médico de família, o encontro e a articulação entre as 

estruturas de cuidados, ajudando e complementando o processo de recuperação (Ibidem). 
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E a farmacoterapia 

 O alcoolismo é considerado uma doença da química cerebral com predisposição 

hereditária e despoletada por factores sociais e psíquicos, pelo que se têm desenvolvido 

agentes terapêuticos capazes de responder às necessidades respectivas (Ibidem). 

 A instituição de terapia medicamentosa deve ter em conta a fase de abordagem em que 

o doente se encontra, de modo a satisfazer necessidades diferentes.  

 

Fase de desintoxicação (Ibidem) 
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Fase de Desabituação ou de Estabilização (Ibidem) 
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E as intervenções psicossociais 

 No âmbito de uma abordagem pluridisciplinar, o tratamento da dependência alcoólica 

apresenta uma dimensão biológica, psicológica e social, objectivando perpetuar a abstinência, 

prevenir recaídas, incrementar a qualidade de vida e diminuir a potencial comorbilidade 

psiquiátrica (Ibidem). 

 Com grande nível de evidência, a abordagem motivacional, a terapia familiar ou de 

casal e as terapias cognitivo-comportamentais constituem intervenções a aconselhar e são 

recomendadas pela Associação Americana de Psiquiatria (Ibidem). 

 

E as intervenções motivacionais 

 Estratégias usadas para melhorar a motivação da pessoa, num período breve, devendo 

usar-se em todo o processo, pois têm um baixo custo e apresentam resultados superiores à 

abordagem médica com aconselhamento clássico (Ibidem). 

 Sendo útil no consumo de risco, nocivo e dependente, estas intervenções são baseadas 

em elementos essenciais como: o envolvimento e responsabilização do doente num 

compromisso terapeutico; disponibilização personalizada da informação; escuta empática e 

reflexiva e a promoção de um discurso auto-motivador (Ibidem). 

 

E a terapia de casal/familiar 

 Intervenção na qual se envolve a família como co-actores de mudança/reorganização, 

sendo fortemente recomendada no tratamento da dependencia alcoólica, para promover a 

comunicação e relação intra e inter familiares, assim como para melhorar a funcionalidade 

familiar/conjugal (Ibidem). 
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CONCLUSÃO 

 

 

A posição privilegiada do especialista em medicina geral e familiar, enquanto 

profissional médico mais próximo do utente, leva a que a sua intervenção seja considerada 

singular, no que concerne ao despiste e modificação de factores de risco evitáveis, como o 

alcoolismo. 

Com custo-efectividade favorável, a intervenção primária torna-se a pedra angular da 

actuação médica, pautada pela escuta atenta, (in)formação e desmitificação; contudo, quando 

a mesma não é possível, a intervenção num nível secundário e terciário deve ser tida em 

consideração.  

Com mais vantagens do que limitações, as intervenções breves representam uma 

forma eficaz de abordar o problema. Quer seja na infancia, na adolescencia ou gravidez, o 

médico de familia encontra uma oportunidade de ajuda. 

A sensibilização, a motivação e a prevenção é potenciada principalmente quando os 

doentes se encontram envolvidos na mudança dos seus hábitos, sejam estes de risco, nocivo 

ou de dependência. Neste último, o diagnóstico e intervenção obedece a determinados 

critérios, devendo aliar-se a terapia psicossocial com a farmacológica, quer na desintoxicação, 

quer na desabituação e reabilitação, uma vez que constitui a abordagem mais eficaz na 

actualidade.  

 A escolha dos fármacos, assim como das intervenções psicossociais deve ser realizada 

tendo em conta as características do doente, o seu nível de dependência e o seu contexto, 

sendo de priveligiar a estratégia e/ou o fármaco que possibilite uma melhor aderência e 

cumprimento da terapêutica, com a melhor integração familiar e socioprofissional possível. 

Apesar dos avanços científicos, os problemas relacionados com o álcool continuam a 

representar um grande desafio para a saúde pública, medicina e médicos de família. 

Por último, reforça-se a necessidade de sensibilizar os médicos de família para a 

importância do seu papel e da necessidade de formação específica e actualização. 


