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PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK
E OUTRAS DROGAS.
O Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes
Químicos - CENPRE é um programa permanente de extensão da FURG, tem como
missão promover a dignidade humana, valorizando a vida. Desenvolve um processo
contínuo de ações flexíveis de prevenção ao uso de drogas psicoativas, tratamento
e recuperação dos transtornos relacionados com a dependência. Atua de forma
integrada com a comunidade, promovendo processos de conscientização, com
vistas a facilitar o desenvolvimento do ser humano em seus aspectos
biopsicossociais e espirituais. O Programa, com uma equipe multidisciplinar, orienta
a formação de recursos humanos, por meio de ações educativas interdisciplinares,
visando à transdisciplinaridade.
Cinco universidades públicas (as universidades federais do Rio Grande (RS), Juiz
de Fora (MG), Alfenas (MG), Mato Grosso aplicarão os recursos na manutenção e
ampliação dos Centros Regionais de Referência já existentes. receberão recursos
para capacitação de profissionais que atuam no enfrentamento de questões
relacionadas ao crack e outras drogas. O investimento, previsto no programa Crack,
é possível vencer, vai gerar 2.700 novas vagas nos cursos oferecidos pelos Centros
Regionais de Referência – pólos de capacitação permanente de profissionais que
atuam no enfrentamento de questões relacionadas ao crack e outras drogas.
Assim sendo, passamos a divulgar informações sobre os Cursos de Extensão
Universitária que serão oferecidos no decorrer dos próximos meses.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
A presente proposta deverá atingir a 3ª e a 7ª Coordenadoria Estadual de Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul e outros municípios a serem convidados, beneficiando
uma população de mais de 1 milhão de habitantes distribuídos em 27 municípios.
Deverão inscrever-se nas capacitações oferecidas pelo CENPRE/FURG os
servidores da Rede de Saúde dos seguintes municípios; Aceguá; Bagé; Candiota;
Dom Pedrito; Hulha Negra; Lavras do Sul
CAPACITAÇÃO
3 Cursos de Atualização sobre Intervenção Breve e Aconselhamento
Motivacional em Crack e outras Drogas, modalidade presencial, com carga
horária de 60 horas – turma, com 80 alunos.

3.1 Coordenação
Eli Sinnott Silva
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3.2 Ementa
A Política Nacional sobre Drogas (PNAD) e a Política Nacional sobre o Álcool;
políticas setoriais de saúde e de assistência social; rede de atenção: SUS (PSF,
NASF, CAPS, HG), SUAS (CRAS, CREAS) e suas inter-relações; níveis de
intervenção: promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação; conceito e
padrões de uso de substâncias psicoativas; epidemiologia do uso de drogas;
identificação dos principais quadros clínicos decorrentes do uso de drogas (com foco
no crack); conceito, princípios, estratégias e aplicações das Intervenções Breves em
distintas populações e situações, com foco em usuários de drogas; conceito,
princípios, estratégias e aplicações do Aconselhamento Motivacional em distintas
populações e situações, com foco em usuários de drogas; estudos de caso de
exemplos bem sucedidos de IB para usuários de drogas; redes de apoio social e
reinserção social do usuário de crack e outras drogas.
3.3 Objetivo do Curso
O curso tem por objetivo qualificar Agentes Comunitários de Saúde, Redutores de
Danos, Agentes Sociais e profissionais que atuam nos Consultórios de Rua, para
utilizarem a Intervenção Breve (IB) e o Aconselhamento Motivacional como
estratégias para mudança de comportamento do paciente.
3.4 Período de inscrição
As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento e envio da ficha de
inscrição. Clique aqui
Período de inscrição até 10/07/2013 data de correio.
Publicação dos selecionados até dia 16/07/2013 no endereço www.cenpre.furg.br
Serão aceitas inscrições após o período se houver vaga disponível.
3.5 Período de realização
Esse Curso será oferecido no período entre 19/07/2013 e 24/08/2013. A
periodicidade das aulas será, quinzenal às sextas-feiras das 13:30h às 22:10 h e
sábados das 08:00h às 13:00h
Data das aulas:
19 e 20 de julho;
02 e 03; 16 e 17; 23 e 24 de agosto de 2013
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