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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (2000) correlaciona o elevado índice de dependência
química à carência de tratamentos psicossociais realmente eficazes. É sabido que os
profissionais da área da saúde, principalmente da saúde mental, devem ser hábeis em
identificar quadros patológicos de abuso de substâncias, bem como propor medidas de
intervenção e encaminhamento para tratamentos específicos, na prática isto ocorre? Este
questionamento impulsionou a realização deste estudo, que objetivou investigar quais
estratégias são empregadas por profissionais da saúde indígena para identificação e
enfrentamento do abuso de álcool e outras drogas nas aldeias de Vilhena (RO), Aripuanã
(MT), Cacoal (RO) e Juína (MT). O método utilizado foi entrevistas semiestruturadas,
adaptadas a partir do modelo proposto por Paulino (2014), com roteiro pré-definido,
gravadas e transcritas para análise qualitativa dos dados. Foram realizadas 41
entrevistas. 34% dos participantes eram do sexo feminino; 25 profissionais recusaram
participar da pesquisa. O tempo médio de serviço na instituição entre os entrevistados
foi de 06 anos ou mais. Outro dado relevante dessa pesquisa é que 22% dos
profissionais participam de cursos e capacitação para atuar na prevenção do uso de
álcool e outras drogas nas aldeias e 15% alegaram que fazem os cursos mensamente e
semestralmente, 2% anualmente e 7% nunca fizeram capacitações. Diante dos
resultados observa-se a urgência de capacitações específicas sobre a temática “álcool e
outras drogas” com os profissionais da saúde indígena, no intuito de subsidiar
intervenções eficazes, bem como diagnóstico e tratamentos eficientes.
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