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O presente treinamento foi pensado e desenhado para auxiliar psicólogo, estudante de
psicologia e/ou outro profissional interessado em aprender como abordar desafios
relacionados ao uso droga. Para tanto, os professores Miguel Borges e Felipe dos Anjos
utilizam referências mundiais nessa temática como os pesquisadores Carl Hart
(estadunidense), Marc Lewis (canadense), Bruce Alexander (canadense); o médico Gabor Maté
(canadense especialista em trabalhar com pessoas que enfrentam desafios relacionados ao
uso de drogas); e os jornalistas Johann Hari (inglês) e Maia Szalavitz (estadunidense). Além
desse referencial teórico atual, os palestrantes desenharam o presente curso com o objetivo
de articular, por meio da exposição e discussão de informações cientificamente relevantes,
teoria prática. Para tanto, o conteúdo programático do curso está assim disposto,
1) Conhecer conceitos (redução de danos, uso indevido, abuso, dependência, vício/adição)
relacionados ao uso de drogas, que são essenciais à prática do psicólogo; justificar a relevância
desses conceitos na prática do psicólogo.
2) Conhecer implicações práticas entre drogas e behaviorismo radical.
3) Diferenciar como as partes do sistema nervoso interferem no comportamento humano;
discutir implicações práticas dessa interferência na prática do psicólogo.
4) Diferenciar como as várias classes de drogas interferem no comportamento humano
(pensamento, emoção, comportamento); articular essas diferenças com a prática do psicólogo
clínico.
5) Apresentar e discutir aspectos de prevenção e de tratamento relacionados à prática do
psicólogo (tipos de prevenção, tipos de tratamento, atuação do psicólogo em instituições,
prevenção/gerenciamento de recaída, trabalhando com adolescentes).

DESAFIOS RELACIONADOS AO USO DE DROGAS:
Treinamento para psicólogos
EMENTA: 1) Apresentação de conceitos que são essenciais à prática do psicólogo relacionados
ao uso de drogas (redução de danos, uso indevido, abuso, dependência, vício/adição);
discussão da implicação desses conceitos na prática do psicólogo. 2) Apresentação e discussão
de implicações práticas entre drogas e behaviorismo radical. 3) Apresentação e discussão da
relação entre sistema nervoso e comportamento. 4) Apresentação e discussão da ação das
drogas no comportamento humano (pensamento, emoção, comportamento). 5) Apresentação
de discussão de aspectos de prevenção e de tratamento relacionados à prática do psicólogo
(tipos de prevenção, tipos de tratamento, atuação do psicólogo em instituições,
prevenção/gerenciamento de recaída, trabalhando com adolescentes).

OBJETIVO GERAL: Treinar o psicólogo ou estudante de psicologia no manejo com pessoas que
enfrentam desafios relacionados ao uso de drogas (lícitas e/ou ilícitas).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) apresentar uma visão geral da relação homem/droga que capacite o psicólogo a abordar os
desafios relacionado ao uso de drogas de formas interdisciplinar e complexa;
2) apresentar e discutir implicações práticas entre drogas e behaviorismo radical;
3) apresentar e discutir relações entre sistema nervoso, especificamente o cérebro, drogas e
comportamentos;
4) apresentar e discutir aspectos de prevenção e de tratamento relacionados à prática do
psicólogo (tipos de prevenção, tipos de tratamento, atuação do psicólogo em instituições,
prevenção/gerenciamento de recaída, trabalhando com adolescentes).
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

1
2
3
4
5

DATA
TEMA
5/4 Apresentação dos professores, da turma, do plano de ensino, de uma visão geral
da relação homem/droga e de estatísticas
12/4 Apresentação e discussão de implicações práticas entre behaviorismo radical e
drogas.
19/4 Apresentação e discussão da relação entre sistema nervoso e comportamento.
26/4 Apresentação e discussão da ação das drogas no comportamento humano
(pensamento, emoção, comportamento).
3/5 Apresentação e discussão de aspectos de prevenção e de tratamento relacionados
à prática do psicólogo (tipos de prevenção, tipos de tratamento, atuação do
psicólogo em instituições, prevenção/gerenciamento de recaída, trabalhando com
adolescentes).
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