AMBULATÓRIO DIDÁTICO DO IPQ – PROGREA – HC - FMUSP

1. OBJETIVO GERAL
Atendimento em saúde mental destinado a pacientes com problemas
relacionados ao uso de álcool, tabaco ou outras drogas, realizado por
profissionais em formação e sob supervisão.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1 - Promover atendimento psiquiátrico ambulatorial de pacientes em
dependência química, dentro dos preceitos do Código de Ética e Regimento
Interno dos profissionais envolvidos.
2.2 - Promover aprendizado assistencial e teórico para residentes de psiquiatria
do HC – FMUSP, que posteriormente farão parte de sua rotina como
especialistas.
2.3 - Promover contato dos alunos de medicina da FMUSP com a
especialidade de psiquiatria e conhecimentos mais específicos em
dependência química, aprimorando sua formação como generalistas.
2.4 – Promover aprimoramento profissional e troca de experiências para alunos
de medicina e médicos de outros serviços.
2.5 - Estimular a discussão de casos e a produção científica.
3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
3.1. Pacientes que venham acompanhados por familiares na triagem
3.2. Casos de alta complexidade são considerados prioritários:
- Presença de outras patologias psiquiátricas além da
dependência de substâncias;
- Dependência de múltiplas substâncias;
- Possibilidade de freqüentar o ambulatório semanalmente;
- Infecções pelo HIV e Hepatite C.
4. FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO
4.1 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Terças-feiras das 14h às 17h
(Triagens realizadas das 12 às 14h)
4.2 – PARTICIPANTES
4.2.1.- Corpo clínico de psiquiatras
Prof. Dr. Andre Malbergier (Coordenador)
Ricardo Abrantes do Amaral (mestrado/doutorado)

Hercílio Pereira de Oliveira Junior (mestrado)
Adriana Brazao Pileggi de Oliveira (pós-graduanda)
Jose Eliezio Rodrigues de Aguiar
Bruno Machado
4.2.2.- Corpo clínico de psicólogos
Flávia S. Jungerman (Coordenadora)
(mestrado/doutorado)
Fernanda Carolina Gomes (Especialista em Medicina
Comportamental pela Escola Paulista de Medicina –
UNIFESP)
Mariana Sanches (Especialista em dependência química
pelo Grea-IPQ-HC-FMUSP)
Natalia Gomes Ragghianti
Bruno Aquino
Gisela Granito (Especialista em Neuropsicologia pelo IPQHC- FMUSP)
4.2.3 – Residentes
4 a 6 por mês, conforme escala de férias e outros estágios.
4.2.4 - Internos
Grupos de alunos, de acordo com a grade de turmas do 5º
ano da FMUSP, que ficam de 1 a 2 semanas no
ambulatório.
4.2.5 - Estagiários de outros serviços
Conforme demanda e de acordo com autorização do IPq,
através de inclusão do profissional no Corpo Clínico.
4.3 - FLUXO DE PACIENTES
- Pacientes encaminhados para a triagem do ambulatório didático a
partir de
- Contato telefônico do paciente com o Instituto de Psiquiatria
- Pronto Atendimento
- Diversos setores do Hospital das Clínicas
- Pós-alta de enfermaria do GREA
- Término do protocolo de projetos de pesquisa
- PSF Zona Oeste através de contato telefônico
Triagem por um profissional do corpo clínico de psiquiatras e inclusão no
ambulatório didático

4.4 – FLUXO DE ATENDIMENTO
- Cada dia de ambulatório terá um caso novo para discussão com toda a
equipe, às 16:30h
- Cada residente atenderá 4 pacientes em retorno de consulta por dia,
todos discutidos com os preceptores.
- Os internos e estagiários de outros serviços acompanharão os
atendimentos e discussões.
- a partir da discussão em equipe, o paciente é encaminhado para
psicoterapia que pode ser individual ou em grupo. Neste último, as
modalidades são: álcool, múltiplas drogas e família.

