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Atualmente o uso indevido de drogas ilícitas e lícitas vem 
e, consequentemente, na comunidade escolar. Diante o enfrentamento dessa 
problemática, cabe às escolas trabalharem com seus alunos a conscientização 
sobre os efeitos maléficos
prevenção do consumo das mesmas.
responsabilidade social e potencial interlocução com a
presente projeto propõe encontros voltados aos estudantes de
cidade de Divinópolis-MG, c
sobre os danos que o uso de drogas podem ocasionar à saúde humana.
também será abordado sobre os efeitos nocivos que podem ser ocasionados 
quando a gestante faz uso de drogas durante a gesta
do número de grávidas adolescentes. Serão realizadas palestras com uma 
linguagem acessível, mostrando,
que o uso das drogas mais prevalentes no
tabaco, inalantes, anfetaminas, cocaína e crack possam
tendo em vista que quanto mais cedo inicia
risco de causar dependência. Serão apresentados, portanto, os slides de
elucidada pelos integrantes da Liga Acadêmica de Análises Clínicas e Toxicológicas
(LAACT) pertencente à Universidade Federal de São João del
Centro-Oeste Dona Lindu (CCO).
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Atualmente o uso indevido de drogas ilícitas e lícitas vem aumentando na sociedade 
consequentemente, na comunidade escolar. Diante o enfrentamento dessa 

às escolas trabalharem com seus alunos a conscientização 
sobre os efeitos maléficos ocasionados à saúde humana pelo uso de drogas e a 

ção do consumo das mesmas. Nesse contexto, a universidade possui 
responsabilidade social e potencial interlocução com a comunidade, de forma que o 
presente projeto propõe encontros voltados aos estudantes de escolas públicas, na 

MG, com o objetivo de atualizar e aprimorar os
sobre os danos que o uso de drogas podem ocasionar à saúde humana.
também será abordado sobre os efeitos nocivos que podem ser ocasionados 

a gestante faz uso de drogas durante a gestação, tendo em vista o aumento 
grávidas adolescentes. Serão realizadas palestras com uma 

linguagem acessível, mostrando, com base em evidências científicas, os malefícios 
que o uso das drogas mais prevalentes no Brasil, tais como álcool, 
tabaco, inalantes, anfetaminas, cocaína e crack possam proporcionar à saúde, 
tendo em vista que quanto mais cedo inicia-se o uso dessas substâncias, maior o 
risco de causar dependência. Serão apresentados, portanto, os slides de

pelos integrantes da Liga Acadêmica de Análises Clínicas e Toxicológicas
(LAACT) pertencente à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus 

Oeste Dona Lindu (CCO). 
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aumentando na sociedade 
consequentemente, na comunidade escolar. Diante o enfrentamento dessa 

às escolas trabalharem com seus alunos a conscientização 
ocasionados à saúde humana pelo uso de drogas e a 

Nesse contexto, a universidade possui 
comunidade, de forma que o 

escolas públicas, na 
om o objetivo de atualizar e aprimorar os conhecimentos 

sobre os danos que o uso de drogas podem ocasionar à saúde humana. Inclusive 
também será abordado sobre os efeitos nocivos que podem ser ocasionados 

ção, tendo em vista o aumento 
grávidas adolescentes. Serão realizadas palestras com uma 

com base em evidências científicas, os malefícios 
Brasil, tais como álcool, maconha, 

proporcionar à saúde, 
substâncias, maior o 

risco de causar dependência. Serão apresentados, portanto, os slides de maneira 
pelos integrantes da Liga Acadêmica de Análises Clínicas e Toxicológicas 

Rei (UFSJ), Campus 


