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 A questão da Cannabis afigura-se atualmente como um desafio político multidisciplinar, a nível 

mundial, conduzindo à imprescindibilidade de convocar a priorização de políticas de drogas que 

privilegiem a saúde pública, a segurança da sociedade, os direitos humanos e liberdades do 

cidadão. Alguns países têm tentado novas abordagens para as políticas de drogas, 

especialmente, para a questão da cannabis, experimentando novos caminhos que vão desde a 

descriminalização de drogas (ex: Portugal), passando pela tolerância às Drogas “Leves”, onde se 

inclui a cannabis (ex: Países Baixos), pela legalização da cannabis para fins medicinais (ex: 

Polónia, Portugal entre outros), à total legalização e regulamentação da cannabis para uso 

recreativo (ex: Uruguai e Colorado).  

Há evidência científica que aponta para a perigosidade do consumo de cannabis, com níveis 

de concentração de THC elevados, o que contraria o atual discurso dominante sobre os inúmeros 

benefícios do uso e a agenda política global pela legalização.  

Objetivos: Proporcionar um campo de reflexão aprofundado sobre definição de cannabis na sua 

dimensão político-legal e sociocultural, identificar padrões de consumo, uso e efeitos. Aspetos 

clínicos e abordagens terapêuticas a consumidores com diagnóstico de risco moderado e grave. 

Programa: 

1. Consumo de substâncias psicoativas em consumidores não problemáticos; 

2. Perfil e padrões de consumo em consumidores não problemáticos; 

3. Consumidores problemáticos de cannabis – definição e conceitos; 

4. Consumidores problemáticos de cannabis: consequências e risco do uso recreativo; 

 

5. Uso terapêutico versus uso recreativo; 

6. Diagnóstico. Intervenção precoce; 

7. Estratégias de intervenção; 

8. Casos clínicos. 
 

Formador: Olga Souza Cruz, Rute Gomes e Neide Urbano 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 14 horas                  

Horário: 9.30h -17.30h 

Informações: formacao@sicad.min-saude.pt      Tel: 21 111 90 00 

Local: Parque de Saúde Pulido Valente - Alameda das Linhas de Torres, n.º 117 - Edifício SICAD - 

1750 -147 Lisboa 

Inscrições:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOfUJD0A1uoV-

Do57dvTwr71QMSdeUK2_XjHlpxeqoDgztiQ/viewform 

O SICAD RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR O CURSO CASO NÃO HAJA FORMANDOS 

SUFICIENTES 
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