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INTRODUÇÃO
- Usuário
- Sistema
Consequências
complexas

- Resolução nº. 562/12 CIB/RS
- Portaria GM 148/12

Aumento
da
demanda

Temática da
dependência
química
- Rede de Atenção
Psicossocial
(MS, 2012);

JUSTIFICATIVA
A realização da pesquisa motivou-se a partir
da experiência de trabalho como Assistente
Social de um Hospital de Grande Porte do Sul do
Estado do Rio Grande do Sul, onde sempre
chamou-me atenção o fato da
inexistência de um protocolo de
atendimento ao dependente químico
internado.

OBJETIVOS DA PESQUISA
Identificar a percepção da equipe multidisciplinar
sobre a importância do protocolo de atendimento
ao dependente químico internado no hospital geral.

Contribuir com a equipe
multidisciplinar do hospital geral
na avaliação do cuidado ao
dependente químico internado;

Apontar as questões relevantes
que devem compor o protocolo
de atendimento ao dependente
químico internado no hospital
geral;

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
LEGISLAÇÃO
Política Nacional de
Álcool e outras Drogas;
Política de Saúde Mental
do Ministério da Saúde;

• Inclui o uso abusivo de drogas como questão de saúde pública, e
admite a necessidade do tratamento, recuperação e reinserção social
do usuário de álcool e outras drogas Santos e Oliveira (2012, p.87).
• Lei 10.216/02.
• Preconiza a proteção e os direitos dos portadores de sofrimento
psíquico entre eles os usuários de álcool e outras drogas.

Portaria GM 148/12;

• Define as normas de funcionamento e habilitação dos Serviços
Hospitalares de Referência.

Resolução nº. 562/12
CIB/RS;

• Define a forma de atenção e financiamento como os hospitais devem se
organizar e adequar as modalidades de cuidado e a formação da equipe
que deve oferecer a assistência prestada ao dependente químico internado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO
Maior
incidência de
estudos na área
da Saúde

Gestão e
Organização
de Serviços

Protocolo
de
Atendimento

Instrumentos

Enfrentamento
de Problemas

Werneck (2009)

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
HUMANIZAÇÃO PARA CUIDAR
O cuidado deve ser
compreendido como uma
parte fundamental do modo
de ser das pessoas, para o
autor, cuidar implica ter
intimidade,
é
necessário
acolher, sentir e acima de
tudo ter respeito.
BOFF in WERNECK (2010)

METODOLOGIA
ESTUDO
de campo
ABORDAGEM

Qualitativa

AMOSTRA
Nove Colaboradores de
um Hospital Geral

FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA
METODOLÓGICA
Análise de Conteúdo

CONSIDERAÇÕES
ÉTICAS
- Comitê de Ética do
Hospital;
-Autorização do Provedor
do Hospital;
- Consentimento Livre e
Esclarecido;

ANÁLISE DOS DADOS
CATEGORIAS
1

• REFLETINDO A RELEVÂNCIA DO PROTOCOLO;

2

• RECONHECENDO DÉFICIT NA ESTRUTURA
FÍSICA;

3

• SENTINDO QUE EQUIPE ESPECÍFICA É
IMPRESCINDÍVEL;

4

• ESTABELECENDO ITENS PARA A COMPOSIÇÃO
DO PROTOCOLO

REFLETINDO A RELEVÂNCIA DO
PROTOCOLO
Percebe-se que 30% dos colaboradores
classificaram o protocolo como importante
documento para organização e execução do
trabalho:
“... evitar atendimentos isolados e dar prosseguimento”
(SCIH 1);
“... orientar a enfermagem que sente-se despreparada para
tal atendimento” (TE 1).

RECONHECENDO DÉFICIT NA
ESTRUTURA FÍSICA
Contatou-se
que
80%
dos
colaboradores concluíram que a estrutura física
atual não é a ideal:

“... uma unidade só pra dependente químico,
acho que ai seria muito melhor” (I3)
“... acredito que tem que ter uma estrutura
física condizente, o que não ocorre aqui” (E1)

SENTINDO QUE EQUIPE ESPECÍFICA
É IMPRESCINDÍVEL
Nota-se que 100% dos colaboradores apontaram que
equipe específica é imprescindível:
“... acho que um oficineiro, uma assistente social, uma psicóloga pra eles né”
(TE1)
“...uma equipe pré estabelecida de pessoas que vão trabalhar, uma
equipe multiprofissional, que tenha um espaço, um horário diferenciado né. A
equipe acredito que possa ser composta por médico, psicóloga, assistente social,
enfermeiro e técnico de enfermagem, acredito que um terapeuta ocupacional seja
bem interessante, acredito que oficineiros também poderiam compor esse
equipe” (SCIH1)

SENTINDO QUE EQUIPE ESPECÍFICA
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ESTABELECENDO INTENS PARA
COMPOSIÇÃO DO PROTOCOLO
Todos os colaboradores (100%) sugeriram itens para a
composição do protocolo com base na realidade do trabalho
existente:
“ ... qualificação pro profissional para lidar com a abstinência,
conhecer a linguagem utilizado pelo paciente dependente
químico”(TE 1)
“ ... acolhimento, humanização, redução de danos, controle de
infecções principalmente referente a DSTs e ao HIV” (SCIH 1)
“... avaliação e adequação nutricional” (SCIH 1)
“ ... referência e contra referência” (E 1)
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composição do protocolo com base na realidade do trabalho
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CONSIDERAÇÕES
A partir deste estudo torna-se fácil compreender a
necessidade do tratamento, recuperação e reinserção social
do usuário de álcool e outras drogas, buscando o resgate de
cidadania destes pacientes que enfrentam situações de
vulnerabilidades extremas.
Amarante (2007) argumenta que não basta só falar sobre
direitos e cidadania, como também aprovar leis, pois não se
determina que as pessoas sejam cidadãs por decreto. A
construção da cidadania é um processo coletivo, sendo
necessário mudar mentalidades, atitudes e relações sociais.

“De volta à cidade, senhor cidadão”
Paulo Mendes Campos
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