Dependências Químicas: da Prevenção ao Tratamento
O aluno será capaz de:
Ainda um desafio aos profissionais de saúde, às famílias, à sociedade e às autoridades, a
dependência química carece de uma maior compreensão e possibilidade de atuação e
intervenção profissional mais eficaz. Este curso é multi-objetivo em sua formulação. A ideia
é formar e capacitar o aluno para: 1. Identificar, diagnosticar, abordar e construir
oportunidade de tratamento ao usuário e/ou dependente; 2. Orientar, aconselhar e tratar
famílias que vivam esta problemática; 3. Atuar em empresas e escolas em programas de
prevenção e tratamento de usuários; 4. Favorecer a compreensão e construção de
políticas públicas para intervenções eficazes; 5. Capacitação prática, com estágio
supervisionado e supervisão clínica de casos atendidos.




Conhecimentos: O aluno contará com o mais moderno
suporte teórico e prático para apreender conceitos relacionados à
dependência química. Com o curso, o aluno será capaz de
intervir na temática com eficácia, tanto com prevenção,
tratamento e/ou reinserção social.

Habilidades: Com o suporte teórico e a capacitação prática,
o aluno poderá ter maiores habilidades de intervenção e atuação na área, com
base nas competências descritas acima.
Atitudes: O trabalho na área de dependência química exige capacitação constante,
conhecimento prático específico para bom manejo das situações clínicas e
trabalho em equipe. Esta especialização visa favorecer ao aluno esta
instrumentalização fundamental para seu trabalho.

Descrição do curso
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico feito pela Associação Americana de
Psiquiatria, a dependência química é classificada, atualmente, como um transtorno por uso
de substâncias psicoativas. Para abranger o campo de estudo, o curso propõe, uma visão
teórico-prática do tratamento e da prevenção à dependência química, promovendo visitas
técnicas a instituições, palestras com profissionais de referência nacional e internacional e
práticas supervisionadas. Além de contar com o mais atualizado e completo suporte teórico
para estudos a área.

Diferenciais


Único curso de Especialização com visitas técnicas.



Relatos de experiência e palestras com profissionais de renome nacional e
internacional.



Prática supervisionada com metodologia desenvolvida por professores mestres e
doutores.

Mercado de trabalho
Trazendo relatos e experiências de profissionais com expertise na área de dependência
química, o curso abarca alunos e professores de diversas formações na área da Saúde.
Apresentando, por meio das visitas técnicas, a atuação em contexto escolar, empresarial e
clínico. Dessa forma, o egresso sairá pronto para atuar com dependência química, seja em
contextos de prevenção, tratamento ou reinserção social.






























MÓDULO I - Modelos de compreensão e discussões sobre drogas e
dependência
MÓDULO I - Conceitos introdutórios à Dependência Química
MÓDULO I - Neurofisiologia aplicada ao consumo de substâncias psicoativas
MÓDULO I - Farmacologia e Comorbidades
MÓDULO II - Diferentes perspectivas da dependência I
MÓDULO II - Diferentes perspectivas da dependência II
MÓDULO II - Diferentes perspectivas da dependência III
MÓDULO III - Legislação
MÓDULO IV - Consumo em populações específicas - Adolescentes
MÓDULO IV - Consumo em populações específicas - Mulheres
MÓDULO V - A dinâmica familiar no abuso e dependência
MÓDULO VI - Modelos de tratamento I
MÓDULO VI - Modelos de tratamento II
MÓDULO VII - Estratégias de Avaliação I
MÓDULO VII - Estratégias de Avaliação II
MÓDULO VII - Estratégias de intervenção I
MÓDULO VII - Estratégias de intervenção II
MÓDULO VII - Estratégias de intervenção III
MÓDULO VII - Estratégias de intervenção IV
MÓDULO VII - Estratégias de intervenção V
MÓDULO VIII - Tópicos especiais - substâncias
MÓDULO VIII - Tópicos especiais - outras dependências
MÓDULO IX - Prevenção: evidências científicas e estratégias de intervenção
MÓDULO IX - Abordagem específica - contexto escolar
MÓDULO IX - Abordagem específica - contexto organizacional
MÓDULO X - Temas Livres
MÓDULO X - Prática supervisionada
MÓDULO COMPLEMENTAR - Metodologia de Pesquisa



MÓDULO COMPLEMENTAR - Elaboração de Artigo científico

Carga horária total: 360 Horas

