
INTRODUÇÃO

• Em Portugal, 7% da população são doentes alcoólicos (síndrome de dependência de álcool) e 9% da população são bebedores excessivos (síndrome de abuso de álcool)1.

• O Plano Regional de Saúde do Norte 2008-20102, aponta como necessidade prioritária para a região do Minho-Lima “reduzir a taxa de mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool”, visto que na região Norte as taxas de

mortalidade por estas patologias, “embora tenham apresentado uma tendência evolutiva decrescente, apresentaram valores superiores aos observados para o Continente, e para ambos os sexos”.

• Do levantamento efectuado entre Janeiro e Abril de 2009, junto das equipas de saúde e da técnica do serviço social do Centro de Saúde de Ponte da Barca, identificaram-se 129 indivíduos com problemas ligados ao álcool (PLA)

inseridos em 53 agregados familiares.

• No ano lectivo 2008-2009, da aplicação da “Escala de envolvimento com o álcool para adolescentes”3 a 115 alunos pertencentes a amostras representativas dos alunos do 7º, 8º e 9º anos de escolaridade do Agrupamento

Vertical de Escolas de Ponte da Barca, com idades entre os 12-16 anos, concluiu-se que 39,1% refere ter bebido pela primeira vez aos 10-13 anos e 60% da amostra são bebedores habituais com ou sem manifestação de

problemas.

• Perante este cenário de PLA no concelho e do número de instituições que, de uma maneira ou de outra, acompanham utentes/famílias com estes problemas, surge a necessidade de uma intervenção multidisciplinar para a

redução dos PLA, com início em Novembro 2010, integrada na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Ponte da Barca. (Fig. 1)

OBJECTIVOS

• Caracterizar e avaliar o utente no que diz respeito ao envolvimento com o álcool e suas consequências;

• Acompanhar o utente/família de acordo com o nível de risco obtido;

• Encaminhar de acordo com a avaliação efectuada e as respostas existentes.

METODOLOGIA (Fig. 2)

• Admissão de utentes através da referenciação;

• Avaliação dos utentes através de entrevista/questionário e da aplicação do AUDIT4;

• Atendimento multidisciplinar;

• Definição do coordenador de caso;

• Acompanhamento do caso em trabalho cooperativo entre os intervenientes e visita domiciliária;

• Encaminhamento e articulação com outras instituições;

• Follow-up dos utentes.
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Fig. 1 – Equipa multidisciplinar PLA e proveniência dos seus elementos 

Quadro 1 - Caracterização amostra (n=45) n %

Sexo Masculino 32 71,1

Estado civil Casado/união de facto 25 55,5

Grupo etário 40-59 anos 36 80,0

Habilitações literárias Analfabetos

1º ciclo

9

20

20,0

44,4

Situação profissional Desempregado 36 80,0

Descendência Sim 33 73,3

Motivação Sim 22 48,9

Tratamento em ambulatório Sim 25 55,6

Vigilância de saúde Sim 30 66,7
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Fig. 2 - Metodologia utilizada pela Equipa multidisciplinar PLA

RESULTADOS

• Desde Novembro de 2010, a equipa multidisciplinar PLA teve intervenção junto de 45 indivíduos.

• Uma elevada percentagem (75,5%) são beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) e 15,5%

tinham processo instaurado na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ);

• A amostra é predominantemente masculina, casada/união de facto com descendentes, em idade produtiva

mas em situação de desemprego e sem escolaridade ou apenas básica (Quadro 1).

• Metade dos indivíduos encontram-se motivados para a intervenção com a equipa multidisciplinar PLA,

estão em tratamento em ambulatório e com vigilância de saúde pela equipa de saúde familiar (Quadro 1).

• Os indivíduos caracterizam-se quanto ao tipo de consumo nos seguintes níveis do AUDIT (Fig. 3):

• Nível I – Abstinente e bebedor de baixo risco (33,3%);

• Nível II – Bebedor de risco (28,9%);

• Nível III – Bebedor com consumo nocivo (11,1%);

• Nível IV – Bebedor dependente (26,7%)

• A intervenção da equipa multidisciplinar PLA, de acordo com os níveis de consumo, foi:

• Educação sobre o álcool (33,3%)

• Aconselhamento simples (28,9%);

• Aconselhamento simples + Intervenção breve + monitorização contínua (11,1%);

• Encaminhamento para especialista (26,7%).

Fig. 3 – Percentagem por tipo de consumo e intervenção correspondente
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DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

• Com a criação da equipa multidisciplinar PLA, integrada numa UCC, foi possível iniciar uma

intervenção conjunta e em rede assente num objectivo comum;

• A intervenção desta equipa baseou-se na caracterização e avaliação de utentes quanto ao seu

envolvimento com o álcool e consequências; acompanhou o utente/família de acordo com o nível de

risco obtido; e, encaminhou-o de acordo com a avaliação efectuada e as respostas existentes;

• Os benefícios deste tipo de intervenção traduzem-se numa melhoria da prestação de serviços,

permitindo a rentabilização de recursos humanos e materiais, bem como uma melhor articulação que

diminui a duplicação de tarefas e, consequentemente, uma maior satisfação dos utentes;

• Esta abordagem interactiva permite uma visão do indivíduo/família numa perspectiva ecológica5.


