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Introdução

• O álcool a companha a humanidade desde os 
primórdios;

• Na maioria das vezes, faz parte da cultura, e não 
traz problemas;
• Isso traz dificuldades para lidar com o fato de 

que, para cerca de 30% das pessoas, o uso se 
torna abusivo e gera problemas, inclusive a 
dependência.



Introdução

• No mundo, cerca de 4% das mortes (6,2% para
homens e 1,1% para mulheres) são atribuídas ao
álcool, mais do que HIV/Aids ou tuberculose.

• O consumo de bebidas alcoólicas está diretamente
associado às mortes e invalidezes por causas externas,
negligência e abuso a crianças, além de absenteísmo
laboral.

• O consumo de álcool no Brasil segue um padrão em
que
• 48% são abstinentes;
• 24% bebem frequentemente e de modo excessivo;
• 29% são bebedores pouco frequentes e não fazem uso

excessivo.



Introdução

• Cerca de 12% da população brasileira têm algum problema
concreto com o álcool;

• É o principal transtorno mental nos diversos níveis
assistenciais, devendo estar em igual prioridade ao
problema da hipertensão na APS;

• Está principalmente relacionado ao sexo masculino, em
especial, a adultos jovens, porém, em crescente escala no
sexo feminino.

• Entre os jovens, o álcool está envolvido com absenteísmo
escolar, vandalismo, problemas com a polícia, traumas e
com atividade sexual de risco.



Introdução

• Caso o foco do cuidador esteja voltado apenas para as
doenças clínicas decorrentes do uso danoso, muitos não
terão o problema identificado.

• Os fatores envolvidos na decisão de beber ou em problemas
temporários com a bebida serão diferentes dos fatores que
contribuem para os problemas severos e recorrentes.

• Existem diversos modelos e teorias para a compreensão de
pessoas em uso prejudicial do álcool, com repercussões
específicas no tratamento oferecido.



Teorias para a compreensão do uso 
prejudicial do Álcool



Refletindo sobre o problema

• O problema costuma ser identificado em estágios
avançados, quando já diminuíram as chances de um
cuidado mais adequado e oportuno.

• Ainda prevalece o tratamento das complicações sem
intervir na causa base, desperdiçando a oportunidade de
abordar o uso abusivo do álcool.

• Desvalorização do problema, julgamentos morais - "ele
bebe porque quer" - e a descrença de que é possível lidar
com o problema contribuem para a deficiente assistência
aos usuários.



O que fazer na APS - ANAMNESE

• O consumo do álcool deve ser abordado na consulta de 
forma respeitosa:

• Estabelecer vínculo e uma relação de confiança com 
o usuário. 

• Investigação aprofundada:

• Determinar o padrão atual do consumo (quantidade, 
frequência e repercussões na vida da pessoa);

• Investigar história pregressa e familiar. 

• Para isso, questionários foram criados para orientar
as perguntas e são capazes de detectar o uso
abusivo e estabelecer critérios para o padrão do
consumo, sendo assim, mais efetivos que os exames
laboratoriais.



CAGE

• O CAGE é um questionário curto, podendo
ser utilizado largamente como triagem. Sua
sigla é composta por palavras-chave de
cada pergunta do teste:



AUDIT

• O AUDIT (teste para identificação de problemas
relacionados ao uso de álcool), criado pela OMS
nos anos 1980, é um questionário longo e, por
isso, pouco utilizado na atenção básica como
rotina.

• É composto por 10 perguntas que avaliam o
padrão de consumo nos últimos 12 meses.





O que fazer na APS?

Para a organização do atendimento, é interessante,
na perspectiva da intervenção breve, utilizar o CAGE
para a detecção do uso abusivo e, em um segundo
encontro, aplicar o AUDIT para definir o padrão do
consumo recente e pactuar intervenções



O que fazer na APS - EXAME FÍSICO

• O exame físico deve ser completo assim como é 
realizado em pessoas que não fazem uso abusivo 
do álcool. 

• Alguns achados reforçam a hipótese de uso 
excessivo crônico de álcool:
• Tremores; 

• Telangiectasias;

• Elevação da pressão arterial.



O que fazer na APS? - EXAMES 
COMPLEMENTARES

• Em geral, a utilidade dos testes laboratoriais para o
diagnóstico do abuso de álcool é limitada.

• Importante papel para a vigilância de complicações
orgânicas decorrentes do álcool e para o usuário se
perceber em acompanhamento, o que lhe dá segurança
e estímulo para as metas a serem alcançadas.

• Assim como o exame físico, nenhuma alteração precisa
estar presente para confirmar o diagnóstico.

• As alterações comumente esperadas são a
macrocitose, elevação das transaminases e gama-GT.



O que fazer na APS - EXAMES 
COMPLEMENTARES

• Macrocitose:

• Cerca de 90% dos alcoolistas (VCM entre 100 e 110 
fL) antes mesmo da anemia aparecer. 

• Essa alteração pode ser induzida pela ingestão
regular de 80 g/dia de álcool (p. ex., uma garrafa de
vinho). Após abstinência, os valores voltam à
normalidade com 2 a 4 meses;

• Elevação do gama-glutamil-transferase (gama-GT):

• É um indicador precoce da disfunção hepática. 

• Pode ser evidenciada mesmo antes das alterações 
clínicas.

• O gama-GT também é usado como marcador de 
abstinência em pessoas em tratamento.



O que fazer na APS - EXAMES 
COMPLEMENTARES

• A doença hepática alcoólica pode estar associada a uma
série de alterações laboratoriais.

• Elevação desproporcional da AST (TGO) comparada com
a ALT (TGP)

• Padrão mais comum de alterações hepáticas em
pessoas com hepatite alcoólica.

• Esta razão é geralmente superior a 2,0, valor
raramente visto em outras formas de doença
hepática.

• Rastreamento para as IST (infecções sexualmente
transmissíveis):

• HIV, a sífilis e as hepatites B e C

• Uso do álcool pode estar associado a comportamentos
sexuais de risco, o, deve ser oferecido ao indivíduo



Indicadores do Consumo Excessivo do 
Álcool



Indicadores do Consumo Excessivo do 
Álcool



Indicadores do Consumo Excessivo do 
Álcool



Complicações Agudas do uso Excessivo 
do Álcool - Intoxicação alcoólica



Complicações Agudas do uso Excessivo 
do Álcool - Intoxicação alcoólica



Complicações Agudas do uso Excessivo do 
Álcool

• Síndrome de Abstinência Alcóolica:

• Nível I:

• Quando o comprometimento é leve/moderado
e, portanto, apresenta uma síndrome de
abstinência leve/moderada;

• Nível II:

• Quando o comprometimento é grave e,
portanto, apresenta uma síndrome de
abstinência grave



Complicações Agudas do uso Excessivo do 
Álcool

Critérios Diagnósticos 

para a Síndrome de 

Abstinência Alcóolica:



Complicações Agudas do uso Excessivo do 
Álcool

• SAA Nível I: Comprometimentos:

• Biológicos: leve agitação psicomotora; tremores
finos de extremidades; sudorese facial discreta;
episódios de cefaléia; náuseas sem vômitos;
sensibilidade visual, sem alteração da percepção
auditiva e tátil.

• Psicológicos: o contato com o profissional de
saúde está íntegro; o paciente encontra-se
orientado temporoespacialmente; o juízo crítico da
realidade está mantido; apresenta uma ansiedade
leve; sem relato de episódio de violência auto ou
heterodirigida.



Complicações Agudas do uso Excessivo do 
Álcool

• SAA Nível I: Comprometimentos:

• Sociais: mora com familiares ou amigos e essa convivência
está regular ou boa; sua atividade produtiva vem sendo
desenvolvida, mesmo que atualmente esteja desempregado/
afastado, a rede social está mantida.

• Comórbidos: sem complicações e/ou comorbidades clínicas
e/ou psiquiátricas graves detectadas ao exame clínico-
psiquiátrico geral.

• OBS: A intervenção deverá ser psicoeducacional e clínica,
isso é, o paciente deve ser informado com clareza sobre o
diagnóstico, recebendo orientações sobre a dependência do
álcool e sobre a síndrome de abstinência, além de
tratamento específico para a fase de privação aguda de
acordo com a necessidade



Complicações Agudas do uso Excessivo do 
Álcool

• SAA Nível II: Comprometimentos:

• Biológicos: agitação psicomotora intensa; tremores
generalizados; sudorese profusa; cefaléia; náuseas
com vômitos; sensibilidade visual intensa; quadros
epiletiformes agudos ou relatados na história
pregressa.

• Psicológicos: o contato com o profissional de saúde
está prejudicado; o paciente encontra-se desorientado
temporoespacialmente; o juízo crítico da realidade está
comprometido; apresenta-se com uma ansiedade
intensa; refere história de violência auto ou
heterodirigida; o pensamento está descontínuo, rápido
e de conteúdo desagradável e delirante; observam-se
alucinações auditivas, táteis ou visuais



Complicações Agudas do uso Excessivo do 
Álcool

• SAA Nível II: Comprometimentos:

• Sociais: o relacionamento com familiares ou amigos está
ruim; tem estado desempregado, sem desenvolver qualquer
atividade produtiva; a rede social de apoio é inexistente ou
restrita ao ritual de uso do álcool; não possui familiares
auxiliando no tratamento.

• Comórbidos: com complicações e/ou comorbidades clínicas
e/ou psiquiátricas graves detectadas ao exame geral.

• OBS: O paciente será encaminhado para tratamento
hospitalar especializado, sendo que a família deverá receber
uma intervenção psicoeducacional.



Complicações Agudas  do uso Excessivo do 
Álcool

• Síndrome de 

Abstinência



Complicações Agudas do uso Excessivo do 
Álcool

• Cuidados com a

Síndrome de 
Abstinência



Complicações Crônicas do Álcool

• As principais complicações físicas que acarretam maior
morbimortalidade são as doenças hepáticas como a
cirrose e as psiquiátricas como os transtornos de
humor, que podem levar ao suicídio.

• São também complicações do álcool:
• As cardiovasculares: hipertensão, cardiopatia isquêmica,

arritmias e miocardiopatias;

• As gastrintestinais: diarreia crônica, pancreatite, hepatite
alcoólica, cirrose, insuficiência hepática, gastrite aguda,
cânceres gástrico, esofágico e hepático, refluxo esofágico,
esôfago de Barrete lacerações de Mallory-Weiss.



Complicações Crônicas do Álcool

• As neuropsiquiátricas: demência de Korsakoff, delirium
tremens, convulsões, cefaleia, distúrbios do sono, déficit
de memória, neuropatia periférica e transtornos
psiquiátricos;

• Outras complicações: desnutrição, disfunção sexual,
síndrome

• alcoólica fetal, desemprego, violência e disfunção
imunológica que pode acarretar tuberculose



Quando encaminhar?

• Detectado o problema com o uso do álcool, na
perspectiva da Redução de Danos, a pessoa pode estar
disposta a parar de beber ou diminuir o uso do álcool,
tornando-o menos deletério;

• O profissional de saúde deve considerar:

• Necessidade de desintoxicação e suas opções na rede:
centros de desintoxicação, tratamento ambulatorial,
acompanhamento residencial;

• Avaliação de transtornos psiquiátricos associados;

• Farmacoterapia para ajudar a abstinência (no caso desta
ser a opção do usuário) e a prevenção de recaídas;

• Encaminhamento para CAPSad (se houver) ou CAPS II ou
III, ou programas para manter abstinência (caso seja a
opção) como o AA.



Quando encaminhar?

• Uma vez a pactuação estabelecida e a pessoa mantém ou
agrava o problema, esta deve ser encaminhado para uma
avaliação especializada.

• Essa atitude poderá auxiliar na adesão ao tratamento e
manutenção do vínculo, tendo em vista o papel relevante
da equipe multiprofissional em saúde mental.

• E importante ressaltar que após a referência, a equipe de
saúde da família permanece responsável pelo
acompanhamento do tratamento deste usuário.



CAPS AD

Serviço da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que trabalha
com uma equipe multiprofissional (médico clínico, psiquiatra,
terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social) e atende
pessoas com transtornos decorrentes do uso e da
dependência de álcool e de outras drogas. Atua sob a lógica
do território, realiza atenção matricial oferecendo suporte à
equipe de saúde da família na elaboração do projeto
terapêutico dentro da própria comunidade, além de utilizar a
estratégia de redução de danos.

Funciona diariamente com atendimento individual
(medicamentoso e psicoterápico), atendimento em grupos
(como oficinas terapêuticas de trabalho, cultura e lazer),
visitas domiciliares, condições para repouso e desintoxicação
ambulatorial, buscando, dessa maneira, a reintegração social,
familiar e comunitária.



Importante!

Focar os esforços das políticas públicas de enfretamento 
aos problemas do álcool apenas no setor da saúde é 

reforçar a visão reducionista do problema. Deve-se buscar 
uma colaboração intersetorial das políticas de outros 

setores (p. ex., educação, cultura, transportes, judiciário, 
esportes) e da sociedade a fim de encontrar soluções mais 

efetivas.. 
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