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Introdução: O Brasil nos últimos anos vem apesentando transição demográfica significativa com 

alterações nos indicadores de saúde tais como a diminuição das taxas de fecundidade, 

mortalidade e o aumento da qualidade de vida. A dependência química caracteriza-se como uma 

doença crônica e multicausal expressa por um conjunto de fenômenos fisiológicos, 

comportamentais e cognitivos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, comumente 

associada a prejuízos em diversos âmbitos da vida do indivíduo. O CAPS-AD pode se utilizar das 

estratégias de redução de danos em dependência química enquanto ferramenta nas ações de 

prevenção e promoção da saúde. As taxas de abandono de tratamento em serviço psiquiátrico 

variam de 30% a 60%, dependendo das características do serviço. Em particular, os pacientes 

com abuso de álcool e outras drogas estão em maior risco de abandono de tratamento. Objetivo 

(s): Identificar os fatores que caracteriza a interrupção do tratamento de idosos usuários de 

crack, álcool e outras drogas atendidos nos Centros de Atenção Psicossociais Álcool e Drogas 

(CAPS ad) no Distrito Federal – DF.  Métodos: Estudo de coorte prospectivo de métodos mistos 

nos sete Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) no Distrito Federal, em dois 

tempos de “follow-up” coletado em dezembro de 2016 e com término previsto para 2019. Os 

dados foram classificados de acordo com os seis estágios de prontidão a mudança 

comportamental de Prochaska e Diclemente. Foi realizada análise de conteúdo conforme 

descrito por Bardin. Resultados preliminares: 

Conclusões:  As terapias aplicada na reabilitação dos idosos usuários de drogas parece ser 

inespecífica para esse público, abordando os idosos com a mesma dinâmica aplicado aos demais 

públicos etários.  

 

 


