
Qualificação para o cuidado no âmbito das Redes de Atenção 

em situações de uso/abuso de álcool e outras drogas. 

 

EMENTA DO CURSO 

Módulo 1 
 

Conteúdo Programático  Professor(es) 

Modelos de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas Lannuzya 

A Política Nacional sobre Álcool e Outras Drogas Ana Karenina 

A Rede de Atenção Psicossocial do SUS Miranice Crives 

O Rede de Assistência Social do SUAS Mannuela  

Atividade de Dispersão:  
Estas atividades podem ser realizadas individualmente ou em grupo (até 05 pessoas) para 
serem entregues e, eventualmente, discutidas durante o segundo módulo, sobre: 
1. Descreva um caso apontando problemas e prejuízos sociais decorrentes do não 

acolhimento de algum problema de uso abusivo de álcool e outras drogas pela RAPS 
em seu município.  Explique de que maneira poderia ter sido evitado ou resolvido o 
problema ou, como contribuir para a sua mudança; sistematize o caso, a resposta e 
compartilhe em plenária. 
 

 

Módulo 2 
 

Conteúdo Programático  Professor(es) 

Abordagens clínicas do usuário de Drogas Liege Uchoa 

Conceito e padrões de uso de substâncias psicoativas; epidemiologia 
do uso de drogas 

Adriano  

Discussões sobre os trabalhos de dispersão e continuação da aula da 
manhã 

Liege Uchoa 

Identificação dos principais quadros clínicos decorrentes do uso de 
drogas 

Emerson  

Atividade de Dispersão:  
Esta atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo (até 05 pessoas) para 
serem entregues e, eventualmente, discutidas durante o segundo módulo, sobre: 
1. Com base na sua experiência, discuta um caso de IB em crack, na plenária 
2. Descreva experiências exitosas em álcool e outras drogas (De Braços Abertos, Lua 

Nova, Projeto Teia, Programa Atitude), o Programa “Crack, é possível vencer” e alguns 
projetos em curso como o Redes, #Tamojunto, Famílias Fortes, Jogos Elos. 

3. Sugerimos a leitura da Cartilha online do programa Crack é possível Vencer, disponível 
em:  
http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack/publicacoes/crack-e-possivel-vencer1/view. 
 

 

 

 

http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack/publicacoes/crack-e-possivel-vencer1/view


Módulo 3 
 

Conteúdo Programático  Professor(es) 

O sistema judiciário (Varas da Família e da Infância e Juventude), o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e o Papel do Conselho Tutelar 

Manoel Onofre 

Famílias e Uso de Álcool e Drogas nas Sociedades Contemporâneas Miranice Crives 

Estudos de caso de exemplos bem sucedidos de Redução de Danos e 
Consultórios de/na Rua 

Rossana Rameh 

Discussões sobre os trabalhos de dispersão e continuação do tema da 
manhã 

Rossana Rameh 

 


