


A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO 
PACIENTE

O tratamento para pacientes com abuso de substâncias

psicoativas pode ter diferentes abordagens que irão

determinar a indicação correta do tipo de tratamento.

Para isso é necessário a realização de uma boa anamnese.



O QUE É ANAMNESE?

É uma entrevista realizada pelo profissional de saúde que

busca relembrar todos os fatos que se relacionam com a

doença e à pessoa doente.



ANAMNESE

Uma anamnese, como qualquer outro tipo de entrevista,

possui formas ou técnicas corretas a serem aplicadas.

Sabe-se hoje que a anamnese,

quando bem conduzida, é

responsável por 85% do diagnóstico

na clínica médica, liberando 10% para

o exame clínico (físico) e apenas 5%

para os exames laboratoriais

complementares.



ANAMNESE

Costuma-se usar o termo HD (Hipótese

Diagnóstica) na primeira anamnese

colhida. Por vários motivos:

1. Nem sempre a primeira entrevista é

feita adequadamente;

2. Depende da situação de como é feita

a entrevista inicial;

3. Quem colheu a história inicialmente;



ANAMNESE

4. O estado físico e mental do paciente naquele momento;

5. Ao longo do tratamento, o diagnóstico pode ser alterado,

confirmado e ser estabelecido mais de um diagnóstico

(comorbidade).

Finalmente, somente ao médico

é dado a competência de conferir

e estabelecer o diagnóstico.



ELEMENTOS DA ANAMNESE

1 – Identificação:

É o início do relacionamento com

o paciente. Adquire-se o nome,

idade, sexo, etnia, estado civil,

profissão atual, profissão

anterior, local de trabalho,

naturalidade, nacionalidade,

residência atual, telefones,

contatos.



ELEMENTOS DA ANAMNESE

2 –Queixa principal (QP):

Em poucas palavras, o

profissional registra a queixa

principal, o motivo que levou o

paciente a procurar ajuda.



ELEMENTOS DA ANAMNESE

4 –História pessoal e social:

Onde trabalha, onde reside, se é

tabagista, alcoolista ou faz uso de

outras drogas e medicamentos.

Viajou recentemente? Possui

animais de estimação? Quais suas

atividades recreativas?



ELEMENTOS DA ANAMNESE

3 –História da doença atual (HDA):

No HDA é registrado tudo que se relaciona quanto à doença

atual: sintomatologia, época do início, história da evolução da

doença, entre outros. Em caso de dor, deve-se caracterizá-la

por completo.



ELEMENTOS DA ANAMNESE

5 – História médica pregressa

(HMP):

Adquire-se informações sobre

toda a história médica do

paciente, mesmo das

condições que não estejam

relacionadas com a doença

atual.



ELEMENTOS DA ANAMNESE

6 – Histórico familiar (HF):

Nesse histórico é perguntado

ao paciente sobre a sua família

e suas condições de trabalho e

vida. Procura-se alguma

relação de hereditariedade das

doenças.



DS, Tarefas 
e Tarefas Específicas

Terapeuta Antonio Tomé

CENTRO DE ESTUDOS
DA



O que são DS ?

DIÁRIO DE SENTIMENTO

É um relato diário do percurso do dia

do paciente, onde o importante é

relacionar os eventos significativos

(internos e externos) e fazer uma

correspondência com o sentimento

relativo as situações ou mesmo

pensamentos descritos.



O que são TAREFAS ?

Primeiro é importante frisar 

que as Tarefas acompanham os 

12 Passos de A.A / N.A .



O que são TAREFAS ?

São questões, perguntas 

formuladas a partir de temas 

relativos ao momento em que o 

paciente se encontra.



AS TAREFAS 

As Tarefas vão acompanhando 

uma evolução (progressão) a 

partir dos 12 Passos.

(do 1º ao 12º Passo)



AS TAREFAS 

Na internação, as Tarefas formuladas e 

executadas são do 1º ao 5º Passo.



AS TAREFAS 

É trabalhado um plano de objetivos (tarefas) 

durante a internação, relacionando as áreas que 

merecem atenção imediata: 

Plano 
de 24H

• Família

•Emprego  financeiro

•Educacional

•Recreação (lazer)

•Grupos

•Situação de moradia

•Espiritual

•Relacionamento afetivo

•Saúde física

•Sexual

•Outros...



AS TAREFAS 

No Tratamento Pós-internação

as tarefas são do 6º ao 12º Passo. 



O PLANO DE TRATAMENTO

Objetivo: Identificar 

sintomas da doença 

na sua vida

1ª Parte

Conscientização da 

Doença



O PLANO DE TRATAMENTO

1º Passo

A IMPOTÊNCIA E PERDA DO CONTROLE

Objetivo: identificar uso e abuso de Substâncias

Químicas e perda de controle da vida. Dentro de cada

Passo abordamos áreas da vida.

No 1º Passo, temos: Finanças, 

Vida Social, Vida Sexual



O PLANO DE TRATAMENTO

2º Passo

HUMILDADE, ESPERANÇA E CONFIANÇA

Objetivo: Admitir a existência 

de um Poder Superior a nós 

mesmos.



O PLANO DE TRATAMENTO

3º Passo

ENTREGAR A VONTADE E A VIDA AOS 

CUIDADOS DO P.S. 

Objetivo:

Boa vontade,                  

Despertar Espiritual



O PLANO DE TRATAMENTO

4º Passo

INVENTÁRIO DE SI MESMO

Objetivo:

Autoconhecimento, Coragem e Confiança



O PLANO DE TRATAMENTO

5º Passo

COMPARTILHAR O INVENTÁRIO DE SI MESMO

Objetivo:

Falar de antigas sensações 

buscando alívio.



O PLANO DE TRATAMENTO

A PARTIR DAÍ, VAMOS PARTIR PARA 

O TRATAMENTO AMBULATORIAL (PÓS-INTERNAÇÃO):

6º AO 12º PASSO 

(CONTINUAÇÃO DO 

TRATAMENTO)



O PLANO DE TRATAMENTO

Existe um outro Plano mais 

resumido respeitando a mesma 

sequência dos Passos e Temas 

consecutivos. 



TAREFAS ESPECÍFICAS

São questões elaboradas a partir de uma dificuldade 

especial (particular) apresentadas pelos pacientes em 

variados momentos do tratamento.



TAREFAS ESPECÍFICAS

Por vezes é necessária a 

introdução deste tipo de Tarefas

para abordar aspectos 

específicos daquele paciente que 

faz com que seu percurso de 

tratamento tradicional seja 

prejudicado.



TAREFAS ESPECÍFICAS

Estas dificuldades podem ser 

identificadas no início, no 

meio ou mesmo mais ao final 

do processo natural das 

Tarefas no Tratamento. 



OBRIGADO !

www.clinicajorgejaber.com.br

tomeflamengo@hotmail.com

• Alegria Sem Ressaca

• Clínica Jorge Jaber

http://www.clinicajorgejaber.com.br/

