
 

 

 

Projecto nº 96159/2013/36 – Qualificação dos Profissionais de Saúde 

O ÁLCOOL E DEPENDÊNCIAS  

Fundamentação:  

O campo da dependência química é um campo ainda mui repleto de preconceito, empirismo, resistência dos 

formadores de opinião, familiares e também dos próprios profissionais. Há conceitos desatualizados e uma 

grande carga moral no modo como os profissionais de saúde percebem o dependente de álcool e outras drogas. 

Assim, não é por acaso que os dependentes se sentem frequentemente mal atendidos e pouco acolhidos nos 

serviços típicos de saúde mental. Muitos profissionais de saúde não gostam de atender o dependente de álcool e 

outras drogas e aqueles que conseguem se libertar de preconceitos arraigados, o que exige uma formação 

adequada e equilibrada orientada para os objetivos do PNS. 

 

Objectivos:  
Ministrar competências no tratamento das dependências do alcool e outras dependências;  

Promover técnicas de desenvolvimento em técnicas;  

Promover uma pedagogia de prevenção; 
 

Destinatários:  Médicos, Enfermeiros, TSS; Terapeutas, etc 

Entidade Formadora: Fundação Beatriz Santos 

Datas e Horário: Pós-Laboral (a partir das 17h/18h) 

8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 de Setembro (4h/dia) 

 

Total: 36 horas  

 

Conteúdos Programáticos 
 

1. Introdução e caracterização do curso; 

2. Adaptação ao ambiente virtual de aprendizagem/ Noções de epidemiologia/História Clínica e Anamnese 

aplicadas à área das dependências químicas; 

3. Dependência Química: Conceito e Diagnóstico/Modelos Etiológicos da Dependência Química/Neurobiologia 

da dependência química; 

4. Comorbidades Psiquiátricas e Dependência Química: Visão Geral/A cultura do consumo de drogas e da 

dependência; 

5. Evolução do consumo de drogas/Álcool: neurobiologia e aspectos clínicos/Álcool: síndrome de abstinência do 

álcool; 

6. Nicotina: Neurobiologia e aspectos clínicos/Esteróides Anabolizantes: Neurobiologia e aspectos clínicos; 

7. Benzodiazepínicos: Neurobiologia e aspectos clínicos/Opiáceos: Neurobiologia e aspectos clinicos; 

8. Cocaína: neurobiologia e aspectos clínicos/Esteróides anabolizantes e Inalantes: neurobiologia e aspectos 

clínicos; 

9. Anfetaminas, Ecstasy e Club Drugs: Neurobiologia e aspectos clínicos/Maconha: neurobiologia e aspectos 

clínicos; 

10. Alucinógenos: neurobiologia e aspectos clínicos/Abordagens terapêuticas empregadas no campo das 

dependências de álcool e outras drogas; 

11. Entrevista Motivacional/Prevenção de recaídas/Estratégias de Redução de Danos/Terapia Cognitiva 

Comportamental; 

12. Psicanálise aplicada às Dependências Químicas/Grupos de Auto-ajuda/Case Management/Abordagens 

Familiares no campo das Dependências; 

13. Estratégias de Prevenção aplicadas à Dependência de Álcool e Outras Drogas/Políticas Públicas 

relacionadas à Dependência Química: Histórico, Impacto e Horizontes; 

14. Comorbidades Psiquiátricas: Transtornos de Personalidade e DQ/Comorbidades Psiquiátricas: Transtorno 

Afetivo Bipolar, Transtornos Ansiosos e DQ; 

15. Comorbidades Psiquiátricas: Transtornos de Conduta e TDAH/Prevenção nas Escolas/Organização de 

Serviços para o dependente químico/Práticas atuais e fontes de atualização continuada. 

 
*  Para obter aproveitamento o formando deverá apresentar um assiduidade de pelo menos 90% do número de horas da 
formação. 


