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Ordem dos Enfermeiros - Mesa Colégio da Especialidade Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica  

Sumário do Compromisso A Ordem dos Enfermeiros enquanto membro fundador do Fórum Nacional Álcool 
e Saúde, comprometeu-se a reforçar as ações necessárias à minimização dos 
danos provocados pelo álcool, nomeadamente nas áreas definidas pelo PNRPLA. 
Neste quadro, e considerando a importância da presença da OE na discussão e 
análise de uma problemática tão relevante propomos o desenvolvimento do 
seguinte projeto. Construção de uma plataforma on line 
(http://www.ordemenfermeiros.pt) para divulgação de estudos científicos no 
domínio do álcool (estudos empíricos e/ou revisões da literatura) desenvolvidos 
por enfermeiros. Com a construção desta plataforma que irá integrar os estudos 
científicos produzidos neste domínio, acreditamos que iremos contribuir com 
evidência científica de relevo para a fundamentação e desenvolvimento das áreas 
de intervenção consideradas prioritárias. 

Último Nome* / Primeiro Nome Barroso/Teresa 
Título / Designação Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 
Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ 
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Ordem dos Enfermeiros  
Alexandra Fernandes  
Secretariado Mesas dos Colégios de Especialidade  
Av.ª Almirante Gago Coutinho, 75  
1700-028 Lisboa  
telf.: 218455230 fax 218455241  
telm.: 963489250  
alexandra.fernandes@ordemenfermeiros.pt  
www.ordemenfermeiros.pt  
Teresa Barroso  
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra  
Avenida Bissaya Barreto | Apartado 7001 | 3046-851 Coimbra  
Telefone: 239 487 200 | Fax: 239 483 378  
tbarroso@esenfc.pt  

E-mail tbarroso@esenfc.pt 

Último nome */ Primeiro nome 
CO-RESPONSÁVEL 

Barroso/Teresa 

Título / Designação CO-
RESPONSÁVEL 

Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ 
Cidade CO-RESPONSÁVEL 

Unidade de Investigação Ciências da Saúde Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra 

Área do Compromisso Considerando os objectivos do projecto, esperamos identificar diversos estudos 
científicos na área do álcool e dos problemas com ele relacionados cuja 
divulgação permitirá contribuir para a compilação de evidências científicas neste 
domínio. 

Histórico do Compromisso Submissão do projecto à assembleia da Ordem dos Enfermeiros em Novembro de 
2010  
Aprovação pela Ordem dos Enfermeiros do projecto e do seu orçamento.  
Construção do formulário para submissão dos estudos científicos.  
Realização de protocolo de colaboração com investigadores para a consecução do 
projecto de identificação dos estudos científicos neste domínio. 

Data de início 02-02-2011 00:00  
Data do final 16-03-2012 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

16-12-2011 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

13-04-2012 00:00  

Actividades do compromisso 1.Promover a identificação e divulgação do conhecimento científico produzido 
pelos enfermeiros neste domínio  
2.Divulgar o projecto, através de circuitos específicos (por. Exemplo envio carta a 
todas as Escolas Superiores de Enfermagem; Unidades de Investigação no 
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domínio da Enfermagem):  
Envio de correspondência (X cartas).  
3.Construção de formulário para submissão dos trabalhos  
4.Divulgar os trabalhos de investigação através do site da Ordem (espaço 
próprio). 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Identificar estudos científicos no domínio do álcool  

Âmbito do compromisso Nacional;  
População alvo: 62433 enfermeiros.  

Objectivos Identificar estudos científicos, no domínio do álcool, desenvolvidos por 
enfermeiros (Junho a Setembro de 2011)  
Divulgar os estudos (a partir de Outubro 2011). 

Relevância A identificação de estudos científicos neste domínio e a sua divulgação irá 
contribui para o aumento das evidências científicas na área do álcool. De realçar, 
ainda, que este projecto contribui directamente para o Directório de Recursos do 
álcool ao fornecer materiais, projectos de boas práticas, investigação, entre 
outros. 

Número de indivíduos 1 enfermeiro;  
Apoio de investigadores da Unidade Investigação. 

Tempo da intervenção 1 ano. 
Custos Assumidos pela organização. 
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas 62433 enfermeiros. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Número de estudos identificados (desconhecido). 

Questionário    
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3 Formulário submissão de estudos ceint. 
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos    
 


