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Introdução: Esse trabalho apresenta a prática vivenciada pelos estudantes de psicologia
em um centro de assistência social situado na cidade de Coronel Fabriciano, que tem
como objetivo a orientação e acolhida de adolescentes usuários de drogas e seus
familiares. Foi abordado temas como abuso sexual na infância, uso de drogas na
adolescência, conflitos familiares e alcoolismo. Também se observou a contribuição da
psicologia comunitária neste espaço. Objetivo: O objetivo da prática foi de promover a
inserção do estudante de psicologia nesse contexto e observar a contribuição do
profissional de psicologia neste ambiente. Metodologia: Foram realizadas oito visitas
quinzenais, supervisionados pela professora da disciplina Psicologia Comunitária ao
longo do primeiro semestre de 2011. Os encontros tiveram a participação dos
estudantes de psicologia, dos adolescentes usuários de drogas, da psicóloga e da
assistente social do centro. A observação das visitas foi condicionada a autorização do
adolescente e sua família, sendo que em quatro visitas as famílias não concederam
permissão para que a observação acontecesse.
 Resultados: Houve a inserção do estudante de psicologia, bem como a observação da
prática e demandas relacionadas à intervenção realizada pelo psicólogo em parceria
com a assistência social, no que diz respeito ao apoio as famílias e usuários de drogas e
o direcionamento dos adolescentes aos projetos do CRAS e centros de recuperação.
Conclusão: Conclui-se que há grande necessidade da atuação do psicólogo, no sentido
de trabalhar na prevenção e tratamento de usuários de drogas e seus familiares. 
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