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Introdução: O Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de
dependentes químicos (CENPRE), no Rio Grande, RS, é um programa extensionista
permanente da Universidade Federal do Rio Grande - FURG com: Serviço de
Prevenção, desenvolvido em três níveis, para a região; Serviço de Tratamento,
gratuito, com equipe multidisciplinar de profissionais que aborda, na forma
ambulatorial, a dependência nos aspectos bio-psico-sociais e Banco de Dados, que
coleta informações, analisa e subsidia os demais serviços. O CENPRE está
instalado no Hospital Universitário “Dr Miguel Riet Correa Jr” e as atividades são
acompanhadas por alunos da FURG. Existe atualmente, no Brasil, uma
preocupação em estudar o perfil da população usuária de substâncias psicoativas
que acessa os serviços de saúde, pois o aumento da procura por tratamento dos
usuários destas substâncias exige a reestruturação e organização dos serviços de
tratamento e prevenção a fim de suprir esta necessidade de atendimento e combater
o problema de forma mais efetiva.

Objetivo: O presente trabalho objetiva-se a avaliar o perfil dos pacientes atendidos
no CENPRE, identificados como de primeira entrada para o atendimento no Serviço
de Tratamento (N=466), através de estudo quantitativo e de análise estatística
realizada a partir do Banco de Dados, no período de 2000 ao primeiro semestre de
2009. Esta análise permitirá um controle evolutivo do problema social do uso de
substâncias psicoativas assim como traçar metas para a adequada manutenção dos
serviços de Prevenção e Tratamento realizados pelo CENPRE.

Metodologia: Os dados são coletados de pacientes em atendimento pelos
profissionais do CENPRE, analisados e transpostos para uma planilha padronizada
com simples identificações numéricas. A seguir, os dados são digitalizados pelos
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bolsistas do CENPRE, em um Banco de Dados próprio para análise estatística
constituído em formato de planilha eletrônica, permitindo o processamento dos
resultados. Este processamento, realizado através do programa Statistica versão
6.0, constou de testes estatísticos descritivos e de freqüências para análise
exploratória dos dados e teste de Pearson para análise inferencial com nível de
significância de 5%.

Resultados: Os dados obtidos neste período apontam para uma população de
predominância masculina (80,5%), solteiros (49,6%), originários da periferia (82,2%),
com idades variando entre 15 e 60 anos e com baixo nível de escolaridade (50,6% -
ensino fundamental incompleto). Entre estes pacientes, apenas 19,5% possuem
emprego. A maior parte dos pacientes empregados possui boas condições
econômicas (47%). Quanto à natureza do encaminhamento, houve maiores
freqüências entre o espontâneo (23,4%) e pela família (21,9%). O reconhecimento
da dependência química mostrou-se o principal motivo de procura pelo serviço entre
os pacientes (56,4%). Em relação ao uso de drogas na vida, pelos pacientes do
CENPRE, destacam-se: o Álcool (70%), a Maconha (52,8%), o Tabaco (45,1%) e a
Cocaína (34,3%). Entre os pacientes de baixa escolaridade (50,6%) os primeiros
envolvimentos com drogas se deram entre os 12 e 18 anos (19,9%). A faixa etária
predominante para os usuários de Álcool encontra-se entre 35 e 48 anos (46,6%) e
para os usuários de Maconha entre 15 e 20 anos (36,2%). A faixa etária dos
usuários de Cocaína possui valores dispersos entre 16 e 48 anos (89,4%). Entre os
usuários de Álcool, apenas 20,9% tem vínculo empregatício e entre os que fazem
uso da Maconha, este número é ainda menor, 19,9%.

Análise e discussão: A partir dos dados coletados, pode-se concluir que a
população usuária de drogas psicoativas que é atendida no CENPRE é oriunda da
periferia do Rio Grande, composta de jovens e adultos do sexo masculino e que
estão, em sua maioria, desvinculados do mercado formal de trabalho ou
desempregados. Os resultados encontrados confirmam a predominância de usuários
de Álcool observada em outros estudos brasileiros. Cabe ressaltar a relação entre a
baixa escolaridade e o envolvimento precoce com as drogas evidenciando o papel
da escola no desenvolvimento sadio da criança e do jovem. É importante observar a
baixa faixa etária encontrada entre os usuários de Maconha, sugerindo a
necessidade de abordagem do problema desde a adolescência.

Considerações finais: O presente trabalho, além de constituir uma estimativa
importante da população que é atendida no CENPRE do Rio Grande, permite
planejar de forma clara e objetiva a manutenção e qualificação das ações,
delineando de forma mais efetiva o plano preventivo e terapêutico para esta clientela
em seus diferentes níveis de atenção.


