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Objetivos
"2.1
Objetivo Geral
Identificar a correlação entre o risco cardiovascular com a capacidade para o autocuidado de
usuários de drogas. 2.1 Objetivos Específicos Caracterizar os participantes da
pesquisa quanto às variáveis socioeconômicas, consumo de drogas e tipo de tratamento; substâncias psicoativas. - Realizar ações de educação em saúde individuais e coletivas voltadas
para a prevenção das doenças cardiovasculares entre os usuários de drogas."

Resumo
O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e drogas (CAPS AD) é um serviço especializado em
saúde mental que atende pessoas com problemas decorrentes do uso ou abuso de álcool e
outras drogas em diferentes níveis de cuidado. Nessa perspectiva e considerando o enfermeiro
como um profissional qualificado, responsável pela promoção, prevenção, recuperação, e
reabilitação dos indivíduos a quem presta os cuidados, a educação em saúde torna-se
componente fundamental da assistência ao usuário de drogas, pois a promoção de sua saúde
está necessariamente atrelada à promoção e fortalecimento do seu autocuidado. Assim, este
projeto é parte de um projeto de mestrado o que tem como proposta, avaliar o risco
cardiovascular e a capacidade para o autocuidado dos usuários de drogas em programa
terapêutico nos CAPS AD no município de Recife-PE, dimensão essencial para subsidiar a
prevenção das doenças cardiovasculares atrelada ao processo terapêutico de combate ao uso
abusivo de substâncias psicoativas, considerando todos os efeitos prejudiciais à saúde que as
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas causam aos que delas fazem uso. Neste sentido, o
objetivo desta proposta é ainda, implementar ações de educação em saúde com a temática
voltada para a prevenção das doenças cardiovasculares na referida população que será
beneficiada com este projeto. Espera-se ao final do projeto, além dos objetivos propostos, criar
uma oportunidade de participação efetiva dos alunos de graduação na prestação da assistência
aos usuários de drogas na rede de atenção psicossocial.

