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Intoxicação Aguda por Álcool 
 
 é uma droga psicotrópica que afeta o humor, julgamento, 
comportamento, concentração e consciência.  

 

Muitos são adultos jovens ou > 60 anos de idade. 
 

 elevada prevalência do alcoolismo na emergência.  
 

 Seu tratamento requer paciência e longo prazo. 
 

 Comum, menores e estudantes universitários chegarem a 
emergência com intoxicação por álcool devido ao consumo 
excessivo. Com muita frequência, o resultado é a morte. 
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Álcool ou etanol é uma toxina multissistêmica e 
depressora do SNC que provoca sonolência, coordenação 
prejudicada, turvação da fala, alterações súbitas do humor, 
agressão, beligerância, grandiosidade e comportamento 
desinibido.  

 
Em excesso, ele também pode provocar estupor, coma e 
morte.  
 
Emergência = paciente é avaliado para o traumatismo 
craniano, hipoglicemia (que mimetiza a intoxicação) e 
outros problemas de saúde.  
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O possível diagnóstico de enfermagem incluem: 
 
 o padrão respiratório ineficaz relacionado com a 
depressão do SNC e o risco para a violência (autodirigida ou 
dirigida para os outros) relacionado com a intoxicação grave 
por álcool. 
 
O tratamento envolve a desintoxicação da intoxicação 
aguda, recuperação e reabilitação.  
 
Comumente, o paciente usa mecanismos de negação e 
defesa.  
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A enfermeira deve abordar o paciente de uma maneira 
isenta, usando uma atitude firme, consistente, de aceitação 
e razoável. Falar de modo calmo e lento é valioso porque o 
álcool interfere nos processos de raciocínio. 
 
Quando o paciente parece intoxicado, a hipoxia, a 
hipovolemia e o comprometimento neurológico devem ser 
excluídos antes que se suponha que o paciente está 
intoxicado.  
 
amostra de sangue é obtida para análise do nível de álcool 
no sangue. 
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Quando sonolento, deve-se permitir que o paciente durma 
para sair do estado de intoxicação alcoólica. Durante esse 
período, são essenciais a manutenção de uma via 
respiratória permeável e a observação para os sintomas de 
depressão do SNC.  
 
O paciente deve ser despido e mantido aquecido com 
cobertores. Por outro lado, quando o paciente está 
barulhento ou beligerante, a sedação pode ser necessária. 
Quando se emprega a sedação, o paciente deve ser 
monitorado cuidadosamente para a hipotensão e nível de 
consciência diminuído. 
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Além disso, o paciente é examinado para o delírio por 
abstinência de álcool e também para lesões e doença 
orgânica (como o traumatismo craniano, convulsões, 
infecções pulmonares, hipoglicemia e deficiências 
nutricionais), que podem ser mascarados pela intoxicação 
por álcool.  
 
Pessoas com alcoolismo sofrem mais lesões que a população 
geral. As infecções pulmonares também são mais comuns 
em pacientes com alcoolismo, resultando da depressão 
respiratória, um sistema de defesa comprometido e uma 
tendência no sentido da aspiração do conteúdo gástrico.  


