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Introdução: Esta pesquisa tem como objetivo humanizar o atendimento no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD, que atua em parceria com a
Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina (SPDM), na região Central de São Paulo, prestando assistência médica, apoio social e quando necessário a admissão
na unidade de Observação para possibilidade de transferência e internação em serviços conveniados. Devido a demanda e a particularidade de cada paciente a equipe de saúde
do CRATOD é composta

por profissionais

especialistas em dependência química e/ou transtornos mentais. Identificou-se a necessidade de otimizar o instrumento de

classificação de risco com intuito de garantir a segurança do paciente, permitindo uma escuta qualificada por meio da avaliação do enfermeiro na pré consulta, explorando suas
necessidades respeitando sua individualidade com a perspectiva de não limitar a fala de usuário, de acordo com suas queixas relatadas, sendo encaminhado para o acolhimento
com a equipe técnica, avaliação psiquiátrica ou avaliação clínica.
Método: Trata-se de uma análise de um instrumento de Acolhimento com Classificação de Risco com propósito de realizar uma consulta de enfermagem, sendo um estudo
qualitativo e descritivo.

Resultados: O instrumento obteve informações que possibilitaram realizar uma abordagem mais humanizada, explorando questões como a inclusão social/diversidade, hábitos
de consumo de substâncias psicoativas, alterações psíquicas e/ou clínicas, paciente vivendo com HIV/AIDS (PVHIV/AIDS) e tuberculose, perfil de usuários em situação de
vulnerabilidade social. Esta implantação favoreceu a escuta, fortalecendo os laços vinculares, na medida em

que valorizou e permitiu a expressão do sofrimento, das

necessidades, das dúvidas e dos afetos, proporcionando alívio e a sensação de resolutividade, auxiliando o usuário em sua terapêutica, sendo realizada qualificadamente, com o
propósito de transmitir confiança, favorecendo a adesão ao tratamento.
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