PROJETOS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO DO ÁLCOOL DESENVOLVIDOS POR ENFERMEIROS EM PORTUGAL
identificados no Concurso Álcool e Saúde dinamizado pela Ordem dos Enfermeiros em 2010/2011
Foram submetidos a apreciação oito projetos, dos quais apenas um não se encontra ativo.
Considerando a apreciação cega de dois revisores, considerou-se que se deveria conferir a
todos os projetos o título de «Boa Prática».
RESULTADOS:
1. INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL
1º Signatário do Projeto
Enfº Ricardo Ribeiro

Centro de Saúde de Ponte da Barca

Mail: uccpontedabarca@gmail.com - ricardosousaribeiro@hotmail.com
Telef: 258452134
Desenvolvido a partir de um Centro de Saúde e apresentado como integrando as seguintes
áreas de intervenção: Promoção da saúde; prevenção; Minimização de Risco/Minimização
danos; tratamento e inclusão social.
Apreciação global dos revisores: «Trata-se de um projecto muito meritório, organizado
cooperativamente e em rede territorial com os recursos públicos instalados, que poderá vir a
servir de modelo-base para a operacionalização da Rede de Referenciação para os Problemas
Ligados ao Álcool».

2. CONSULTA DE DESABITUAÇÃO ALCOÓLICA EM CENTRO DE SAÚDE (INACTIVO)
1º Signatário do Projeto

Centro de Saúde de Vagos

Enfª Maria da Glória Butt
Mail: csvagos@csvagos.min-saude.pt - gloriaduraobutt@gmail.com
Telef: 234799700
Desenvolvido a partir de um Centro de Saúde e apresentado como integrando as seguintes
áreas de intervenção: Promoção da saúde; prevenção; tratamento e inclusão social.
Apreciação global dos revisores: «A Consulta de Alcoologia nos Cuidados de Saúde Primários é
um projecto muito pertinente do ponto de vista da proximidade e da continuidade de
cuidados… Apesar de se encontrar inactivo e com necessidade de reformulação de alguns dos
indicadores sugere-se a sua reactivação».
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3. SABER BEBER
1º Signatário do Projeto

ACES AVE III - Famalicão

Enfª Lurdes Silva
Mail: acesfamalicao@csfamalicao1.min-saude.pt - fmoreira@csfamalicao1.min-saude.pt
Telef: 252980270
Desenvolvido a partir de um Centro de Saúde e integrando as seguintes áreas de intervenção:
Promoção da saúde; prevenção; Minimização de Risco/Minimização danos.
Apreciação global dos revisores: «Trata-se de um projeto globalmente muito positivo e que vai
de encontro a um dos grandes desígnios do PNRPLA».

4. INTERVENÇÃO EM ÁREA DIA PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL
1º Signatário do Projeto
Enfª Lídia Moutinho

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa – Polo
Hospital Júlio de Matos

Mail: administracao@chpl.min-saude.pt - lidiamoutinho@live.com.pt
Telef: 217917000
Desenvolvido a partir de um Centro Hospital Psiquiátrico e apresentado como integrando as
seguintes áreas de intervenção: tratamento e inclusão social.
Apreciação global dos revisores: «O Projeto está inserido nas áreas de intervenção definidas
como prioritárias, mais especificamente nas que dizem respeito ao tratamento e reinserção,
na medida em que aliado ao tratamento existe uma preocupação acrescida relativamente à
necessidade de um bom equilíbrio individual e é atribuída ainda grande importância a
capacitação individual, dos envolvidos, para a tomada de decisões do que pretendem para a
sua vida».

5. ANTES QUE TE QUEIMES
1º Signatário do Projeto

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Enfª Irma Brito
Mail: esenfc@esenfc.pt - irmabrito@esenfc.pt
Telef: 239802850
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Desenvolvido a partir de uma Escola Superior de Enfermagem e apresentado como integrando
as seguintes áreas de intervenção: Promoção da saúde; prevenção; Minimização de
Risco/Minimização danos.
Apreciação global dos revisores: «O projeto integra de forma clara e completa, todos os itens
em avaliação. É um projecto no domínio do álcool e que concorre para os objectivos do
PNRPLA. É muito interessante a dinâmica implementada. O ser desenvolvido por pares
sensibiliza quem recebe mas essencialmente quem faz, o que neste caso e porque são alunos
de Enfermagem os ajudará sem dúvida a desenvolver competências que lhes serão de grande
utilidade na sua vida profissional. Os peritos sugerem que dada a excelência do projecto este
deve ser mantido e se possível alargado a todo o país. Dada a sua qualidade, deve ser objecto
dos maiores cuidados por parte das entidades financiadoras deste tipo de projectos, para que
não deixem de ser implementados».

6. CONSUMOS CONTROLADOS – INTERVENÇÃO REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS
ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL EM CONTEXTOS RECREATIVOS

1º Signatário do Projeto
Enfº Helder são João

Centro de Respostas Integradas de Viana do
Castelo

Mail: cri.vianacastelo@idt.min-saude.pt - heldersaojoao@gmail.com
Telef: 258009214
Desenvolvido a partir de centro de respostas integradas e apresentado como integrando as
seguintes áreas de intervenção: Promoção da saúde; prevenção; Minimização de
Risco/Minimização danos.
Apreciação global dos revisores: «Projeto em execução, que já conta com algum tempo de
desenvolvimento. Insere-se numa preocupação actual de minimização de danos relacionados
com o consumo inadequado de álcool durante as festas académicas. A estratégia de
intervenção utilizada tem sido proposta por diferentes autores e utilizada em diferentes
contextos. A mobilização de recursos, de pares educadores, é uma parte importante do
projecto, que pode constituir uma tarefa específica do seu desenvolvimento. Como em muitos
projectos deste tipo é difícil explicar e medir o seu impacto directo, pelo que estes se deduzem
de dados indirectos. Pelo descrito, trata-se de um EXCELENTE PROJECTO, muito pertinente,
muito criterioso e bem desenvolvido, baseado nos recursos dos parceiros e da comunidade,
que se processa em CONTINUIDADE e quase AUTOSUSTENTÁVEL».
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7. EFICÁCIA DE INTERVENÇÕES BREVES PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO NOCIVO DE ÁLCOOL
DESENVOLVIDAS POR ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EM ESMP NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
1º Signatário do Projeto

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Enfª Teresa Barroso
Mail: esenfc@esenfc.pt - tbarroso@esenfc.pt
Telef: 239802850
Desenvolvido a partir de um Centro de Saúde em parceria com uma Escola Superior de
Enfermagem e apresentado como integrando as seguintes áreas de intervenção: Promoção da
saúde; prevenção universal, selectiva e indicada.
Apreciação global dos revisores: «A relevância do projeto é clara e sem dúvida concorre para
os objectivos do PNRPLA. O projeto tem elevada pertinência particularmente na área em que
se encontra inserido (cuidados primários de saúde – intervenção comunitária), onde há um
longo trabalho a desenvolver junto dos profissionais de saúde, particularmente os
enfermeiros, no sentido de aumentar a sua formação / motivação para o desenvolvimento
deste tipo de intervenções que não requerem um grande investimento financeiro mas
oferecem grande eficácia».

8. ÁLCOOL: VERDADES E CONSEQUÊNCIAS
1º Signatário do Projeto

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Enfª Teresa Barroso
Mail: esenfc@esenfc.pt - tbarroso@esenfc.pt
Telef: 239802850
Desenvolvido a partir de um Centro de Saúde em parceria com uma Escola Superior de
Enfermagem e apresentado como integrando as seguintes áreas de intervenção: Promoção da
saúde; prevenção.
Apreciação global dos revisores: «Projeto muito interessante pela dinâmica imprimida e pelas
parcerias estabelecidas no seu desenvolvimento. Concorre claramente para os objectivos do
PNRPLA. Permite avaliar conhecimentos no domínio do álcool e desmistificar conceitos».

