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RESULTADOS: Os resultados a partir da coleta de 

dados em 6 Hospitais Gerais da Região 

Metropolitana, organização e estruturação da 

pesquisa, realização de 1 seminário de 

integração da pesquisa e 1 seminário de estudo 

sobre grupo focal, revelam as dificuldades 

enfrentadas pelo déficit de conhecimento sobre 

a estrutura de rede que permeiam as ações de 

saúde mental. Ao avaliar os leitos álcool/drogas 

em hospitais gerais foi percebido que poucos 

entrevistados percebem este espaço enquanto 

lugar de construção da integralidade do cuidado, 

por isso a importância do reforço que esta 

pesquisa preconiza atentando a Política Nacional 

de enfrentamento ao crack e outras drogas, 

colocando o hospital geral como integrante 

fundamental para a estruturação de uma rede 

de atenção integral em saúde mental junto ao 

Sistema Único de Saúde e ao enfrentamento da 

lógica manicomial. Os desafios de se inserir em 

nesta pesquisa, com duas universidades 

integradas e com uma rede de hospitais gerais 

em lento processo de consonância com as 

políticas de álcool e outras drogas,  faz deste 

estudo um exercício de aprendizagem constante. 

INTRODUÇÃO: Este estudo vai relatar a inserção da acadêmica de Enfermagem da UFRGS como bolsista no 

processo de realização e coleta dos dados da pesquisa “A Atenção Clínica ao Usuário de Crack no Hospital 

Geral nas Regiões Metropolitana e Norte do Rio Grande do Sul”, em execução pelas Universidades de Passo 

Fundo e Federal do Rio Grande do Sul/Apoio CNPq. A partir das atividades desempenhadas será possível 

avaliar a relação dos hospitais com a rede de serviços e necessidades percebidas desta rede.  

OBJETIVO: relatar as atividades de um bolsista de 
iniciação científica e fazer uma análise reflexiva acerca 
de suas funções desempenhadas ao longo do estudo 
e dos resultados obtidos com as coletas realizadas. 

METODOLOGIA: Utilizou-se da listagem das atividades 
desenvolvidas durante um ano da pesquisa para  
reflexão da percepção pessoal do bolsista acerca das 
vivências no processo de coleta. 

Atividades Desenvolvidas / Tempo 

*Demais atividades desenvolvidas 

Construção de seminários 

Coleta de dados em HG/ CRS 

1ª CRS 
   3 

2ª CRS 
   3 13 

2 

6 

*Demais Atividades Desenvolvidas 

Orçamento, pesquisa e organização de materiais a serem 
utilizados na pesquisa; 

Contribuição na elaboração de resumo enviado para o III 
Congresso Brasileiro de Saúde Mental 

Integração da equipe via reuniões e grupos de email; Contribuição na elaboração de resumo enviado para o 10º 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 

Contato com os Hospitais Gerais envolvidos na pesquisa, 
marcando as coletas de dados; 

Auxílio na elaboração do plano de codificação dos instrumentos 
coletados; 

Realização do orçamento das despesas para deslocamento das 
equipes para as Coletas de Dados; 

Contabilidade das notas fiscais recebidas; 

Relatórios em planilhas das visitas feitas, custeio e equipe; Organização de todos os instrumentos coletados; 

Organização dos materiais coletados; Organização, registro e analise de documentos que consistem 
nos dados secundários da pesquisa. 

  A pesquisa em execução vai tratar de Mapear o perfil da demanda e da oferta de atenção 
em hospitais gerais para usuários de crack em duas macrorregiões do Rio Grande do Sul 
para qualificar a assistência prestada nestes espaços, de modo a consolidar uma política 
de saúde  mental pautada nos princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica. 


