
                                    
Formação  

INSTRUMENTOS DE RASTREIO 

21 DE OUTUBRO de 2019 

 Para uma intervenção eficaz no âmbito dos CAD a fase de diagnóstico, de deteção precoce e 

avaliação do risco dos consumos e dos comportamentos aditivos é fundamental. Para intervir 

e/ou referenciar adequadamente é necessário identificar a gravidade das situações e outros 

problemas relacionados. O AUDIT – Alcool Use Disorders Identification Test é um instrumento de 

avaliação, desenhado para ser aplicado no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, que se tem 

revelado de grande utilidade para a adequada triagem e diagnóstico de Problemas Ligados ao 

Álcool. O Assist – Alcool, Smoking and substance Involvement Screening test permite detetar, para 

além do álcool, a gravidade do consumo de todas as substâncias. A sua aplicação pode ser 

isolada ou integrada numa consulta de rotina. Trata-se também de um instrumento de fácil e 

rápida aplicação e os resultados podem ser relacionados com os níveis de consumo e de 

intervenção. O SOGS - South Oaks Gambling Screen é um instrumento de rastreio que permite 

avaliar o grau de patologia em relação ao comportamento de jogo e permite identificar o risco 

de dependência do jogo.  

Objetivos: Dotar os profissionais de competências operacionais para a aplicação de instrumentos 

de rastreio e avaliação. 

Programa: 

1. Especificidades das intervenções em CAD: dependências com e sem substancia, conceitos, 

características, padrões de consumo e de comportamentos aditivos; 

2. Importância da harmonização das intervenções na melhoria da eficácia e da qualidade dos 

cuidados prestados aos cidadãos com CAD; 

3. Instrumentos de rastreio, avaliação do risco e diagnóstico – Assist, Audit, SOGS - características 

e objetivos; 

4. Procedimentos de aplicação, avaliação de resultados e encaminhamento na rede de 

referenciação, respostas. 

Formador: Domingos Duran e João Domingues 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 7 horas                  

Horário: 9.30h -17.30h 

Informações: formacao@sicad.pt      Tel:211119000 

Local: Parque de Saúde Pulido Valente - Alameda das Linhas de Torres, n.º 117 - Edifício SICAD - 

1750 -147 Lisboa 

Inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfypVlp_1C3pBimYZCieG5PY9Al8UuOB9K3BcjNGlO4

eMJp9Q/viewform 

O SICAD RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR O CURSO CASO NÃO HAJA FORMANDOS 

SUFICIENTES 
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