3. Curso de Atualização sobre Intervenção Breve e Aconselhamento Motivacional em Crack e
outras Drogas para Agentes Comunitários de Saúde e Redutores de Danos, Agentes Sociais
profissionais que atuam nos Consultórios de Rua, modalidade presencial, com carga horária
de 60 horas – Duas turmas, com 60 alunos cada uma.
EMENTA: Este curso traz conceitos e elementos básicos sobre intervenção breve e entrevista
motivacional e seus campos de aplicação. Aborda sobre as estratégias e como utilizá-las em
populações específicas e com usuários de drogas específicas, nas práticas clínicas dos profissionais
das unidades básicas, serviços de emergências e hospitais gerais.
As disciplinas serão distribuídas em 7 módulos mensais de oito horas/aulas por mês e 1 módulo de
quatro horas em um mês, totalizando 60 horas.

Temas
Oficina para levantamento de dificuldades no cotidiano das suas atividades

Carga
Horária
04h00

Espaço para discussões e dinâmica de possibilidades e limites de intervenção.
Levantamento de expectativas.
Aspectos históricos e sócio-antropológicos do uso de SPAS.

04h00

A dependência de drogas na clínica (craving, intoxicação aguda, abstinência,

04h00

tolerância, dependência).
As substâncias psicoativas, os seus efeitos e possíveis complicações.

04h00

Abordagens aos dependentes químicos (preventivas, redução de danos, abstinência,
terapêuticas, psicoterapias em grupo e individuais, etc.

06h00

A possibilidade de recaída (como parte do processo) e o retorno ao tratamento
02h00
Conhecendo a rede de atenção ao usuário de drogas
As intervenções breves, detecção do problema, motivar o paciente a
alcançar determinadas ações, como por exemplo, iniciar um tratamento,
melhorar seu nível de informação sobre riscos associados ao uso de
substâncias, estratégias de redução de danos.

04h00

Entrevista motivacional: princípios, estágios de mudança, exercícios,
escalas, etc.
Intervenções breves para populações especificas: jovens, mulheres, crianças,
adultos, psicóticos, etc.

04h00

Intervenção breve para usuários de drogas específicas

04h00

04h00

Atenção a familiares de usuários de drogas:

04h00

Perspectivas para contribuir a adesão do usuário e/ou do familiar ao tratamento,

04h00

bem como para atender a demanda dos familiares.
Estudos sobre intervenção breve no Brasil e no mundo, e suas evidências.

04h00

Estudo de caso e aplicabilidade das técnicas de intervenção breve, apresentação.

08h00

Carga Horária Total 60h00

