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CENPRE

• O Centro Regional de Estudos, Prevenção e
Recuperação de Dependentes Químicos -
CENPRE é um programa permanente da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG.
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CENPRE
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Tratamento da Dependência Química

• A multicausalidade relacionada ao consumo
de drogas exige o acesso e a articulação de
diversas políticas públicas e propostas de
tratamentos multidimensionais (Rodrigues
Júnior, 2013).

• Alto índice do abandono do tratamento.
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Busca Ativa

• Neste projeto buscou-se contatar os egressos
realizando o convite de retorno ao CENPRE a
fim de identificar os fatores que levaram ao
abandono para se refletir acerca das causas de
evasão e propiciar o aprimoramento do
serviço.
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Busca Ativa

• Objetivos:

– Realizar a identificação de fatores que levam ao
abandono do tratamento.

– Refletir à cerca dos fatores de evasão e o possível
aprimoramento do serviço.

– Realizar o convite de retorno à instituição.
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Busca Ativa

• Método:

- Estudo transversal realizado no período de abril à
agosto de 2013.

- Público Alvo: pacientes que tenham realizado
tratamento no CENPRE e que estejam ausentes há, no mínimo,
três semanas, sem limites no tempo de ausência.

- Materiais Utilizados: questionário de aplicação para o
entendimento do motivo de abandono; ficha de registro das
ligações; ficha de estudo do caso; ficha para pastas individuais.
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Busca Ativa

• Método:

- Contato: são feitas três tentativas de contato telefônico

com cada um, em dias e horários alternados, para

agendar uma entrevista no CENPRE, a fim de identificar

as causas de abandono e, caso o paciente não esteja

participando de outro tratamento, convidá-lo a retornar.

- Análise dos dados: foram utilizados os dados dos

prontuários e dados colhidos através de entrevista

estruturada.
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Busca Ativa

• Resultados
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Busca Ativa
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Busca Ativa
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Busca Ativa
• Motivos relatados pelos pacientes:

- Dois pacientes relataram que o motivo do
abandono foi o emprego.

- Um paciente relatou ter abandonado o
tratamento, pois buscava internação em
hospital geral para tratamento da
dependência química.

- Um paciente relatou não ter realizado o
tratamento por falta de recursos financeiros.
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Dois dos pacientes entrevistados relataram a possibilidade de retorno ao
CENPRE caso haja a possibilidade de liberação no horário de trabalho.



Busca Ativa

Considerações Finais:
• Pode-se perceber que há dificuldade em contatar os antigos

pacientes da instituição e por este motivo tonar-se difícil identificar
as causas do abandono do tratamento.

• Deve-se ressaltar a importância da reflexão a respeito de
intervenções focadas ao retorno e à continuidade do tratamento e
cuidado, e a necessidade de um contato o mais cedo possível com
aqueles pacientes que por ventura venham a abandonar o
tratamento.

• Percebeu-se também que há uma escassez de publicações sobre o
tema abandono ao tratamento de dependência química. E que este
projeto pode ser útil para identificação de alguns fatores para este
abandono além de servir como referência para outras instituições
que trabalham com essa demanda.
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