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Resumo da Proposta:
A dependência química na atualidade corresponde a um fenômeno amplamente divulgado e discutido, uma vez que o
uso abusivo de substâncias psicoativas tornou-se um grave problema social e de saúde pública em nossa realidade.
Assim, trabalhar essa questão exige um conjunto de ações específicas que envolvam melhorias tanto no tratamento em
si, no caso da dependência já instalada, quanto em termos de promoção e prevenção ao uso de drogas, de acordo com
o modelo biopsicossocial de saúde, o qual apresenta uma concepção holística do ser humano. Há 8 anos um grupo de
docentes das áreas de saúde do Centro Acadêmico de Vitória- PE (CAV), vêm desenvolvendo ações de educação para
saúde a dependentes químicos nesse município. Inicialmente, em 2010, foi criado o Projeto ' Assistência interdisciplinar
a alcoolistas no município de Vitória de Santo Antão-PE:um resgate a sociedade' que pretendia unir vários atores da
área da saúde para promover essas ações, em uma Instituição hospitalar da cidade que tem como uma das suas
finalidades a desintoxicação de alcoolistas. O objetivo principal da propostas é proporcionar o empoderamento para
que essas pessoas possam cuidar da sua saúde e retomar sua dignidade social e dessa forma, ter uma melhor qualidade
de vida. Nesse ano (2018), o projeto pretende ampliar suas parcerias com outras Instituições governamentais e projetos
existentes no CAV, estendendo essas ações para outros indivíduos com dependência química no município, atendendo
às novas demandas da sociedade, bem como aos critérios das Diretrizes de Extensão da UFPE.

Objetivo Geral:
Desenvolver ações interdisciplinares e multiprofissionais de educação em saúde, numa visão holística, a dependentes
químicos atendidos em Instituições hospitalares que cuidam de dependentes químicos em desintoxicação.

Objetivos Específicos:
- Capacitar o aluno para executar a avaliação do estado nutricional;
- Proporcionar aos discentes de vários cursos o conhecimento das Redes de Atenção psicosocial;
- Executar ações de educação em saúde para viabilizar a prevenção e/ ou tratamento das drogas;
- Promover atividades de reabilitação psicossocial;
- Investigar a mudança percebida de pacientes frente ao tratamento;

- Promover atividades educativas sobre educação alimentar e nutricional para os indivíduos internos e seus familiares;
- Possibilitar aos acadêmicos dos cursos de Nutrição, Enfermagem, saúde coletiva e educação física um aprendizado
sobre o processo do cuidar do usuários de drogas atendidos em instituições hospitalares;
- Criar espaço de discussão, estudo e pesquisa sobre dependência química e suas conseqüências para usuários e
familiares;
- Estimular a reflexão crítica de docentes, acadêmicos e profissionais acerca do tema;
- Possibilitar um intercâmbio entre docentes, acadêmicos e profissionais, visando a ampliação dos conhecimentos sobre
uso abusivo de drogas e suas consequências;
- Desenvolver ações de educação continuada para os profissionais das Instituições acerca da temática.
- Conhecer a expectativa de vida desses indivíduos, bem como despertar a importância da qualidade de vida;
- Despertar nos internos quanto ao conceito de família e da sua importância no tratamento.
- Proporcionar aos usuários oportunidades de conhecimentos e integração com práticas desportistas , permitindo maior
socialização e resgate de valores.

