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USO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - USO 

Competência técnica: Psicologia e Serviço Social 
Conhecimentos relacionados: Diagnóstico das Dependências Químicas 

 
Objetivo Geral 

Desenvolver nos participantes a capacidade diagnosticar a dependência 
química. 
 
Objetivos Específicos 

 Identificar nas situações que chegam ao Judiciário as implicações do uso e 
abuso das drogas e a interface com o cotidiano profissional. 

 Estabelecer a relação entre a legislação e as políticas públicas de 
atendimento aos dependentes de substâncias psicoativas.  

 Reconhecer as possibilidades e limites da intervenção no campo 
sociojuridico. 

 Refletir sobre os instrumentos de atuação e a intervenção qualificada. 
 
Metodologia e Recursos 

Aula expositiva, apostilas, projeção de textos, dinâmicas de grupo e debates 
sobre experiências vivenciadas no espaço ocupacional. 
  
Conteúdo Programático 

 
 A cultura jurídica sobre as drogas  
 Drogadição: uso e abuso de substâncias psicoativas na contemporaneidade. 
 Legislação brasileira sobre drogas. 
  Família, rede assistencial e políticas de atendimento aos usuários de 

drogas. 
 Projeto ético-político, instrumentalidade, avaliação e intervenção qualificada. 
 Relação entre drogadição e violência doméstica. 
 Construção de conhecimento: limites e possibilidades da intervenção no 

Judiciário. 
 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
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Carga horária:  

21 horas 
 
 
 
 
 


