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Professores participantes 

Maris Feffermann 

 Ementa Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),  droga é 

qualquer substância que, introduzida no organismo, 

interfere no seu funcionamento. Na história da 

humanidade a droga sempre foi utilizada para fins 

recreativos e religiosos. A proibição de algumas drogas e 

não outras tem aspectos sociais, psicossociais e 

econômico. A proposta é discutir: A história social do uso 

de drogas; O uso das drogas na sociedade 

contemporânea; representação social do uso; álcool e 

outras drogas: classificação e efeitos no organismo; 

Experimentação, uso, abuso e dependência de drogas; 

representação social do usuário e do cuidado; drogas e a 

juventude; drogas e violência 

 

 Público alvo 

 

Profissionais da saúde, educação, assistência social, 

judiciário, defensoria ´pública 

Objetivo Desconstruir alguns preconceitos sobre o tema álcool e 

outras drogas e fornecer informações necessárias que 

possibilitem a construção de uma política em rede para a 

prevenção e tratamento do uso abusivo de álcool e outras 

drogas. 

Resultados esperados A proposta que a partir dos pontos discutidos o município 

possa construir uma rede com os profissionais da saúde, 

educação, assistência social e judiciário que possibilite a 

prevenção do uso abusivo de drogas e a atenção ao 

 



usuário abusivo de drogas. 

Número máximo de vagas 

 

40 

 Carga horária  12 horas 

 

 

 Materiais necessários 

 

 

 

 Bibliografia básica a ser utilizada 

e colocada em CD 

 

 

 

As necessidades humanas e o proibicionismo das drogas 

no século XX. Henrique Carneiro 

http://www.neip.info/downloads/t_hen2.pdf 

 Classificação das drogas 

psicotrópicas (em português) 

 Drogas: tipos, princípio ativo e 

efeitos (em português) 

 

Vidas Arriscadas: Os trabalhadores do tráfico de drogas. 

Marisa Feffermann 
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