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Consent for Treatment with Disulfiram, Portuguese Translation 
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO COM DISULFIRAM 

Disulfiram (Antabuse) é um medicamento aprovado pela FDA para tratar distúrbios de consumo 
de álcool em indivíduos que pararam o consumo de álcool. Este medicamento faz com que o 
corpo não consiga processar álcool. Quando álcool é consumido, ocorre uma reação dependente 
da dose. Disulfiram NÃO deve ser tomado se você tiver consumido álcool nas últimas 12 horas. 

 
Quanto maior a quantidade de álcool consumida, mais forte é a reação de disulfiram-álcool. A 
reação pode durar de 30 minutos a várias horas, ou o tempo que levar para que o álcool seja 
metabolizado. Uma reação de disulfiram-álcool pode ocorrer por até 2 semanas depois de parar 
com o medicamento. 

 
Uma reação de disulfiram-álcool pode incluir dificuldades para respirar, dor na cabeça e 
pescoço, náusea, vômito, suor, sede, palpitações, fraqueza, tontura, visão borrada e confusão. 
Reações graves podem envolver paradas respiratórias, paradas cardíacas, perda de consciência, 
convulsão e morte. 

 
Até mesmo pequenas doses de álcool podem ser absorvidas de perfumes, higienizadores para 
mãos, alimentos (molhos, vinagres, marinadas, extratos, etc.), e bebidas alcoólicas, causando 
uma reação de disulfiram-álcool. É importante verificar os rótulos dos itens que serão 
consumidos. 

 
Exames de laboratório para monitorar a função hepática serão realizados antes e durante o 
tratamento, pois disulfiram pode afetar o seu fígado. Entre em contato imediatamente com seu 
médico se você desenvolver sintomas, como amarelamento dos olhos/pele, urina escura, dor 
estomacal, pera de apetite, fadiga e mudança nas fezes (inclusive o desenvolvimento de diarreia). 

 
O efeito colateral mais comum de disulfiram é tontura, mas reações adversas graves já ocorreram 
em indivíduos, inclusive problemas hepáticos, irritação dos nervos/neuropatia, psicose, acne, 
erupções cutâneas, impotência e inflamação do nervos óptico. 

 
Há alguns medicamentos que não devem ser tomados com disulfiram (metronidazol, dronabinol, 
e alguns medicamentos para tosse). É importante avisar os médicos que você está tomando 
disulfiram. Não mude as medicações sem consultar o seu médico. 

 
Não se sabe se disulfiram é seguro durante a gravidez ou se pode ser passado no leite materno. 
Um exame de gravidez será feito antes de começar o tratamento. Se você descobrir que está 
grávida, alerte sua equipe médica. Disulfiram não é recomendado durante a amamentação. 

 
Armazene o disulfiram em temperatura ambiente, em um recipiente resistente à luz. Mantenha 
todos os medicamentos longe do alcance de crianças e animais de estimação. 

 
O consumo de álcool é muito perigosos depois de iniciar o tratamento com disulfiram. 
Recomenda-se alertar a sua família, amigos e contatos próximos que você está tomando 
disulfiram e sobre o risco de uma reação grave caso tenha um retorno ao uso. 
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Disulfiram é somente uma parte do tratamento. Recomenda-se buscar serviços de apoio à 
recuperação juntamente com a parte médica do seu tratamento, para ajudá-lo no processo de 
recuperação. 

Nome do paciente Data 

Nome do profissional Data 
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