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Resumo
Efeitos deletérios do abuso do álcool são amplamente conhecidos e descritos. A prevenção ao abuso de álcool

Palavras-chave: abuso de álcool; bombeiros; intervenção breve 

Abstract
. Deleterious

effects of alcohol abuse are widely known and described. Prevention of alcohol abuse is particularly

Keywords:

Oconsumo anual médio e o padrão de uso de álcool 

termos de saúde pública: em média são consumidos 
6 litros de álcool puro per capita

binge drinking

problemas de saúde e danos biopsicossociais associados ao 
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universo tenham freqüentado algum serviço para tratamento 

dependência ao álcool está em quinto lugar entre os principais 

os transtornos por uso de álcool ocupam a primeira posição em 

pacientes internados em hospitais gerais apresentam problemas 

no desenvolvimento de instrumentos de triagem associados às 

de saúde. Os instrumentos de triagem visam detectar problemas 

desempenho possam ser superiores aos de outras intervenções 

Um dos instrumentos de triagem para o uso de álcool mais 
Alcohol Use Disorders 

Algumas ações de triagem associada a ações de intervenções 
breves vêm sendo propostas e avaliadas em todo o mundo. A 

para a redução do uso de risco de álcool nos serviços de saúde 

quanto ao uso de álcool. A ênfase de tais estudos tem sido na 

conclusivos quanto à adequação desta estratégia na prevenção 

Para que uma disseminação de estratégias de implementação 

As pesquisas de avaliação de processo sobre a implementação 

.

., .,

uso nocivo de álcool. 
Particularmente
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de Minas Gerais. Sua área de abrangência compreende toda 

militares. A primeira etapa da implementação está ocorrendo na 

DP = 

DP

DP

prevenção e promoção da saúde. 

Divulgação da proposta no Corpo de Bombeiros

detecção precoce e práticas preventivas ao uso disfuncional de 

forma de um seminário no qual foram resumidamente discutidos 

e se candidataram a participar do treinamento.

nos serviços.

se uma diferença marcante em comparação aos outros serviços 

envolvimento direto dos gestores e coordenadores do serviço 
em relação aos problemas relacionados ao uso de álcool e suas 
conseqüências para o trabalho dos bombeiros. A partir dessa 

Organização da avaliação do uso de álcool 

o retorno do resultado e as ações de prevenção ao uso de álcool 

dos participantes; 

Alcohol Use Disorders 

dados coletados na etapa anterior; 

condição atual de saúde dos bombeiros do batalhão; 
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288

sobre uso de álcool dos participantes. 

As várias estratégias de intervenção e sua aplicação 

feedback

todos os bombeiros do setor se reuniram com toda a equipe 

O feedback foi baseado no modelo de intervenção breve para 

abstinentes
ou uso de baixo risco uso de risco uso nocivo

provável dependência

para corroborar ou refutar os resultados anteriores obtidos na 

o

acordo com a quantidade e intensidade de doses ingeridas foi 

ainda uma avaliação mais detalhada e encaminhamento para 

Figura 1

et al.,
e mesmo do estado. 

Os resultados alcançados colaboram para um melhor 

formação de recursos humanos e mudanças de crenças e atitudes 
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levados em consideração. Um segundo ponto a ser considerado 

ao abuso de álcool foi implementado como uma ação geral de 

os bombeiros teriam algum tipo de resistência ao responder 

deveu principalmente à forma como a proposta foi divulgada 

que ações como estas tenham sucesso.
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