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Introdução: A acolhida é uma atividade do projeto “Crack em debate” realizada
no Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes
Químicos – CENPRE que é um programa de extensão permanente da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O Centro tem como missão,
através de estudos e do envolvimento do acadêmico, construir um processo de
conscientização e promover o resgate da dignidade humana. Baseia-se na
prevenção e recuperação dos transtornos relacionados, ao uso de substancias
químicas, buscando formas de facilitar o desenvolvimento da auto estima, da
autoconfiança e da auto–ajuda, sem perder de vista o ser humano sujeito de
sua própria história, em seus aspectos biopsicosocial e espiritual buscando
atuar de forma integrada com a família. O acolhimento caracteriza-se por ser
diretivo, breve e empático. O foco é direcionado no individuo e na problemática
de sua dependência. Esse tipo de intervenção motiva o paciente à mudança do
comportamento e na melhoria do planejamento do tratamento e tem a
vantagem de ser uma metodologia de fácil entendimento e baseada em
princípios do senso comum.

Metodologia: Um plano de ensino foi apresentado aos acadêmicos
matriculados na disciplina abordagem multidisciplinar da Dependência Química
(16047) e em seguida houve a capacitação e treinamento para o formato
acolhimento realizado no formato de plantão com todos os usuários ou “crack”
que compareceram ao CENPRE.
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A capacitação foi através de exposição teórica baseada em documento
“Atendimento dos usuários de crack (“crack em debate”)” de autoria do Prof.
Rodrigo Sinnott Silva. O treinamento foi realizado no mesmo dia, dividindo-se a
turma em pares que foram as duplas que realizaram o acolhimento em dias e
horas agendados para o plantão, sob a orientação de um profissional ou
monitor. Fez parte do treinamento uma prática (encenação) realizada entre os
próprios estudantes da disciplina. A acolhida constou de atividades de:
Preenchimento da ficha com dados pessoais do paciente e abertura de pasta
para arquivamento do material do mesmo; Preenchimento de registro de
produtividade para cada paciente atendido; realização de encaminhamento
externo e agendamento de encontro com o próximo profissional. Por fim, na
agenda da semana foi marcado o próximo atendimento para que os mesmos
sejam posteriormente relembrados por contato telefônico.

Resultado: A implantação desse novo sistema de atendimento tem
proporcionado uma maior adesão por parte do público alvo do tratamento
ambulatorial oferecido pelo CENPRE. Dos 204 pacientes atendidos em 2008,
60% aderiram ao tratamento. Enquanto que na realização da recepção padrão
apenas 18% dos usuários retornou ao CENPRE. Dessa forma, o benefício
também se estende a comunidade acadêmica, visto que, somente nesse
semestre 41 acadêmicos foram participaram deste formato de interação e
retribuição a comunidade.

Gráfico 1. Comparativo de adesão entre o modelo de recepção padrão e o
formato acolhimento

Conclusão: “Uma crise ocorre quando uma pessoa se depara com um
obstáculo na vida que é, por um período de tempo, intransponível através da
utilização dos métodos habituais de resolução de problemas. Um período de
desorganização se segue, um período de perturbação durante o qual são feitas
muitas tentativas malogradas de solucionar o problema”(Caplan, 1961). Mais
do que um conjunto de estratégias persuasivas e encorajadoras, a acolhida é



um modo de estar com o paciente e bem recebe-lo quando em seu momento
de desespero. Cabe a quem faz o acolhimento criar um ambiente favorável á
mudança escutando reflexiva e habilidosamente o usuário de crack, sem
imposições e julgamentos. Logo, uma metodologia que envolve empatia
promove pouca resistência e mudanças a longo prazo, aumentando a adesão
dos pacientes e abre um novo leque de possibilidades para formatos de
atendimento a esse público.


