
Face à suspensão temporária das consultas presenciais de alcoologia, todo o apoio
necessário aos doentes será assegurado por contacto telefónico e através da PEM.

As situações de urgência deverão ser encaminhadas para os Serviços de Urgência de
Psiquiatria

Perturbação do Uso de Álcool durante a fase atual da pandemia COVID-19

Orientações * - abril de 2020 – versão nº1 

Contactos da Unidade de Alcoologia de Coimbra

Telefone:
- 239 006 860

- 239 006 872

- 239 006 874

- 239 006 809

endereço eletrónico (email):
- alcoologia.uac@arscentro.min-saude.pt

- ualcoologia@arscentro.min-saude.pt

* Adaptado de Ana Feijão e Alexandra Almeida – Unidade de Alcoologia de Coimbra
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1. Para as equipas das ETs e outros técnicos de saúde

Pessoas com dependência ligeira, com elevada motivação e suporte familiar efetivo poderão ser aconselhadas a iniciar 
desintoxicação em ambulatório. 

Nas restantes situações, para prevenção de eventuais riscos, deverá optar-se pelo não início, nesta altura, da desintoxicação 
e suspensão dos consumos.

A - 1. Guia para desintoxicação alcoólica em ambulatório

A desintoxicação, em ambulatório, está indicada nos doentes com dependência ligeira a moderada, com suporte familiar e
social adequado. Faz-se no domicílio ou em instalações supervisionadas.

A - 1.a) Critérios para desintoxicação em ambulatório
- Ausência prévia de crises convulsivas, síndroma de privação severo, Delirium Tremens ou comorbilidade física e mental

significativas
- Estar em ambiente livre de álcool.
- Ter suporte fiável de cuidador(es) que possa(m) monitorizar a evolução do doente, pelo menos nos primeiros 3-4 dias.
- Acompanhamento por profissional de saúde com competência na área das dependências, que deverá ser proactivo e

contactar o acompanhante ou o próprio por telefone, diariamente, nos primeiros 3 dias e em dias alternados (adequar a
cada caso) nos dias consecutivos.

- Fazer supervisão regular da medicação, com redução ou suspensão das benzodiazepinas se o doente beber.
- O doente e/ou o acompanhante devem ter acesso telefónico ao serviço especializado.

A. Dependência ligeira



A - 1. b) Medidas gerais

 Supressão total do álcool

 Hidratação oral abundante e refeições pequenas e regulares

 Doente e família devem ser informados sobre:

- a natureza e a duração expectáveis dos sintomas da privação de álcool

- o papel da medicação e os seus efeitos secundários

- as estratégias para lidar com os sintomas e o craving

- as estratégias para se evitarem situações de risco

 Ambiente familiar - tranquilo, pouco estimulante, sem álcool ou outras drogas disponíveis. Manter uma iluminação
suave permanente no quarto do doente durante toda a noite. Os familiares (ou cuidadores) devem falar de forma
calma e amistosa, evitando confrontação e discussões, evitando atitudes de censura, ou ansiedade, vigilância,
proibição, valorizando as melhoras obtidas

 Suspensão do trabalho nestes dias - em geral é útil, mas mais ainda nesta ocasião.

A desintoxicação em ambulatório deve ser sempre articulada com um tratamento de desabituação a efetuar por técnicos
especializados no tratamento de dependências.

Neste período de pandemia, o suporte terapêutico pode ser feito telefonicamente, sendo muito importante esclarecer
dúvidas, explicar sintomas, reforçar positivamente, manter a motivação , exprimir empatia e dar segurança

As Equipas de Tratamento dos CRIs , tal como as Unidades de Alcoologia, têm essas competências.



A - 1.c) Exemplo de tabela terapêutica aconselhada

Deve ser adaptada em função da avaliação clínica, do peso e do estado de saúde do doente.

Vitaminoterapia – Neurobion - comprimidos, desde o primeiro dia - 3 comprimidos/dia (300mg de tiamina) durante 5 dias;
depois, 1 comprimido/dia (100mg de tiamina) até acabar os 60 comprimidos.

Benzodiazepina de longa duração de ação – para redução da sintomatologia de privação e ansiedade – Diazepam ou
Lorazepam ou Oxazepam, principalmente se houver algum grau de insuficiência hepática.
Mesmo para consumos não muito elevados, em pessoas pouco dependentes, as doses a utilizar, consoante a
benzodiazepina selecionada, poderão ser:

:

Em seguida, far-se-á a diminuição para metade da toma da noite e finalmente suspende-se a Benzodiazepina.

Ácido Fólico – Pode ser útil a administração de ácido fólico – 5mg/dia.

Acamprosato – Campral – desde o início na dose de 2+2+2 comp/dia em pessoas com mais de 60kg e 2+1+1 comp/dia se
peso inferior a 60kg. Suspender em caso de prurido intenso ou diarreia persistente.

Dia Diazepam 10 mg Lorazepam 2,5 mg Oxazepam 50 mg

1 1+1+1 2 a 3/dia 1+1+1

2 1+1+1 2 a 3/dia 1+1+1

3 1+1+1 2 a 3 /dia 1+1+1

4 ½ + ½ +1 ½ + ½ + 1 ½ + ½ + 1

5 ½ + ½ +1 ½ + ½ + 1 ½ + ½ + 1

6 ½ + ½ +1 ½ + ½ + 1 ½ + ½ + 1

7 ½ + 0 + 1 ½ + 0 + 1 ½ + 0 + 1

Nos casos em que haja lugar a algum grau de 

agitação psicomotora ou de desorientação, uma vez 

calculados os riscos, é aconselhável a utilização de 

um neuroléptico (Haloperidol – 5 mg 1 ou 2 vezes 

por dia, OU Risperidona – 2 mg à noite, OU 

Olanzapina – 5 mg duas vezes por dia) a adaptar 

pelo médico.



Quando não se verifiquem os pressupostos para desintoxicação em ambulatório é preferível não a iniciar, embora tentando 
obter-se redução do consumo com o recurso a apoio medicamentoso e psicoterapêutico, por telefone e com a colaboração 
de familiares e/ou instituições e entidades de apoio.

Os consumidores deverão ser aconselhados a tentarem reduzir os consumos, podendo o podem recorrer a aconselhamento 
telefónico especializado nas ETs ou na UAC.

Alguns exemplos de estratégias para redução dos consumos:
– Tentar que a pessoa aceite acordar num determinado consumo diário.
– Negociar a possibilidade de aceitar que o consumo seja supervisionado por um familiar. 
– Explicar medidas que podem ajudar - não encher o copo, misturar gasosa na bebida, intercalar bebidas sem álcool (água, 

chá, sumo), consumir bebidas menos graduadas…
– Explicar que não devem partilhar copos, garrafas ou latas de bebidas

Pode minimizar-se a gravidade da situação tentando uma redução de consumo que pode obter-se com a prescrição de 
Tiaprida, uma Benzodiazepina em dose baixa e sempre Tiamina (Neurobion - 100mg/dia).

O aconselhamento deve ter em conta que a situação de pandemia e as medidas decorrentes geram muita ansiedade. 
Explicar aos doentes e familiares que devem informar-se em sítios credíveis  (da DGS e do Governo), como proteger-se e 
como manterem/melhorarem a sua saúde mental. Isto aplica-se aos doentes, familiares e aos profissionais de Saúde.

Perante comportamento agressivo, os familiares/vítimas devem fazer de imediato pedido de ajuda/denúncia às 
entidades/autoridades competentes, uma vez que o isolamento social, o medo e a ansiedade geradas pela situação atual 
podem precipitar/agravar situações de violência doméstica ou de género. 

Em caso de privação os familiares devem recorrer diretamente à urgência psiquiátrica ou contactar as ETs ou a UAC que 
devem avaliar a situação e encaminhar para urgência de Psiquiatria. 

B. Dependência moderada a grave



Ter em conta que a ansiedade gerada pela situação de pandemia pode ser um importante fator de recaída. 

Não desmarcar e adiar consultas, mas fazer a consulta não presencial, por telefone, e marcar nova consulta não 
presencial com um intervalo curto para voltar a contactar a pessoa e ela sentir que está a ser apoiada.

Recomendar a esses utentes que :

• Cumpram as regras de isolamento social e de higienização neste contexto de pandemia, e tranquilizar.

• Aproveitem para consolidar o seu processo de reabilitação, lendo e  informando-se sobre aspetos de Saúde 
(que não apenas os respeitantes ao coronavírus SARS COV-2)

• Entrem em contacto telefónico com os seus terapeutas sempre que acharem necessário

• Contactem por telefone ou redes sociais, etc, companheiros de tratamento e/ou o grupo de doentes tratados 
que lhes dá apoio

• Mantenham uma dieta equilibrada

• Não tenham, de preferência, bebidas alcoólicas em casa

• Tentem manter-se ocupados, apesar do confinamento em casa, encontrando tarefas que lhes deem prazer

• Aproveitem para fortalecer uma relação de diálogo e confiança com a família

C. Doentes dependentes tratados e em abstinência



2. Aconselhamento às famílias e entidades de suporte social

Explicar que este momento não é o momento adequado para o início de tratamento porque as unidades estão 
a funcionar principalmente em atendimento não presencial e o internamento especializado suspenso, para 
proteção dos próprios doentes e seus familiares, na tentativa de contenção da pandemia.

Se têm um familiar ou acompanham alguém com dependência moderada a grave o que há a fazer é minimizar 
danos e reduzir riscos. Com muitos estabelecimentos de restauração fechados e para manter o isolamento 
social possível, é preferível manter um abastecimento de álcool, de preferência negociado, àqueles que de todo 
não podem ou não conseguem para de consumir. 

Pessoas sem abrigo

As equipas que apoiam pessoas sem abrigo deverão seguir as linhas de orientação recomendadas pelo SICAD 
sendo que, caso se revele necessário, podem contactar as ETs ou as Unidades de Alcoologia para 
aconselhamento. Estaremos disponíveis para desintoxicação inicial de alguém que esteja a entrar em privação.



3. Primeiras consultas em Alcoologia

A maior parte das pessoas referenciadas não tem uma verdadeira motivação para se tratar. Por isso é 
importante que não decorra demasiado tempo entre a marcação e um contacto por parte dos técnicos.

A escassa motivação condiciona a abordagem a fazer e mais ainda tratando-se de uma abordagem não 
presencial.

Muitas destas pessoas são alvo de pressão externa para se tratarem - família, entidade empregadora, 
Tribunais…

As questões judiciais estão, as  mais das vezes,  relacionadas com violência doméstica, intervenção de CPCJs ou 
crimes de condução em estado de embriaguez.  

Os doentes  pressionados a vir à consulta podem estar, não só, pouco motivados mas reactivos, pelo facto de 
terem esta marcação de consulta. 

Por tudo isto é muito importante uma abordagem empática, aberta e pouco intrusiva. 

Por outro lado, muitas vezes o contacto de que dispomos é o de um familiar e pode ser este/a a atender a 
chamada telefónica, o que implica uma abordagem diferente. 

3.1 - Introdução



3. Primeiras consultas em Alcoologia

Guião para a abordagem telefónica de doente com marcação de 1ª primeira consulta (1)

A - Contacto com a pessoa que tem a consulta marcada

• Cumprimentar a pessoa pelo nome
• Pedir o n.º do Cartão de Cidadão ou o n.º de utente do SNS para confirmação de com quem se está a falar.
• Dizer que uma vez que tem uma primeira consulta marcada estamos a telefonar para explicar que neste momento 

não há atendimento presencial no serviço. Mas, uma vez que a consulta estava marcada, queremos saber se 
podemos ajudar nalguma coisa enquanto não retomamos a consulta presencial.

• Pergunta se se importa de conversar um pouco connosco.
• Perguntar se foi o próprio/a que teve a iniciativa de pedir ajuda ou se houve alguma razão/imposição para fazer a 

marcação 
• Comentar que toda esta situação de pandemia mundial SARS Cov-2 é muito complicada e perguntar como é que está 

a viver tudo isto, se está muito assustado, se acha que é muito perturbador… Ouvir.
• Explicar que só deve informar-se em sítios credíveis e tranquilizar, reforçando a necessidade da colaboração de todos.
• Perguntar se  tem tido tosse, febre, se tem dormido bem, se se tem alimentado bem, se está a trabalhar… e comentar 

que esta situação torna a vida difícil e faz adiar outros tratamentos de que a pessoa também precisa.
• Perguntar se está mesmo interessado em vir a ter uma consulta presencial e dizer que, nesse caso, podemos fazer já a 

sua inscrição (recolher os dados) e que lhe enviaremos uma nova data. 



3. Primeiras consultas em Alcoologia

Guião para a abordagem telefónica de doente com marcação de 1ª primeira consulta (2)

B - Dependendo da avaliação que o técnico fez até aqui, prosseguir:

• Perguntar se já alguma vez fez algum tratamento para deixar de beber
• Perguntar “ E gostaria de fazer alguma coisa, desde já?” 
• Perguntar se já alguma vez teve crises convulsivas (“ataque epilético”) ou se já esteve desorientado (avaliar a 

gravidade da eventual privação)
• Caso a pessoa mostre algum interesse, explicar que esta altura de isolamento social é uma altura propícia para tentar 

uma redução de consumos - não se pode sair de casa, os cafés estão fechados e não se pode estar com os amigos.
• Tentar avaliar o suporte sociofamiliar (com quem vive, que apoios tem, quem é o médico de família, se costuma lá ir, 

se tem boa relação com ele/a)
• Fazer aconselhamento tendente a reduzir desde já os consumos, exemplificando estratégias para a sua redução.
• Tentar que a pessoa aceite acordar num determinado consumo diário.
• Negociar a possibilidade de aceitar que o consumo seja supervisionado por um familiar. 
• Explicar medidas que podem ajudar, tais como, não encher o copo, misturar gasosa na bebida, intercalar bebida sem 

álcool (agua, chá, sumo), com as bebidas alcoólicas, consumir bebidas menos graduadas…
• Explicar que não deve partilhar copos, garrafas ou latas de bebidas.
• Explicitar a nossa disponibilidade para ir falando mais vezes e, no caso de a pessoa estar interessada agendar, desde 

logo, uma nova conversa telefónica.



3. Primeiras consultas em Alcoologia

Guião para a abordagem telefónica de doente com marcação de 1ª primeira consulta (3)
C - Contacto com o familiar que atende o telefone

• Perguntar se é familiar de… (nome do doente), qual o seu n.º do Cartão de Cidadão ou de Utente do SNS, ou a sua 
morada (verificação da identidade).

• Perguntar o grau de parentesco.
• Perguntar se foi quem marcou a consulta e o processo de marcação (foi o próprio/a que pediu, foi o médico de família 

que sugeriu, foi imposição do tribunal…)
• Explicar que este não é o momento adequado para iniciar tratamento - unidades sem atendimento não presencial e 

internamento especializado suspenso - para proteção dos doentes e familiares, na tentativa de contenção da pandemia.
• Tentar avaliar qual a situação de dependência do doente - se anda a beber muito, se diminuiu consumos por causa da 

pandemia, se sai de casa, mesmo assim, para ir beber, se é agressivo…
• Nos doente com dependência moderada a grave explicar que, para já, importa minimizar danos e reduzir riscos. Com o 

encerramento dos cafés e bares, e para manter o isolamento social possível, é preferível manter um abastecimento de 
álcool, de preferência negociado, àqueles que de todo não podem ou não conseguem parar de consumir. 

• Informar que  nos casos em que a pessoa está a consumir, se revelar comportamento agressivo os familiares/vítimas 
devem solicitar imediato pedido de ajuda/denúncia às entidades/ autoridades competentes, uma vez que o isolamento 
social, o medo e a ansiedade geradas pela situação atual podem precipitar/agravar situações de violência doméstica ou 
de género. 

• Informar que  quando as pessoas entrem em privação os familiares podem recorrer diretamente à urgência psiquiátrica, 
ou contactar as ETs ou a UAC, que devem avaliar a situação e encaminhar para a urgência de Psiquiatria. 

• Manifestar a nossa disponibilidade para falar com o doente ou voltar a ligar e/ou agendar logo um novo contacto.



4. Pessoas a aguardar internamento nas Unidades de Alcoologia

A nossa sugestão vai no sentido de que seja feito um contacto telefónico semelhante e um aconselhamento às 

pessoas que estão a aguardar internamento, uma vez que o tempo de espera aumentou significativamente com 

a suspensão dos internamentos


