Assistência interdisciplinar a alcoolistas no Município de Vitória de Santo
Antão - PE: um resgate à sociedade - ANO VIII
Coordenadora: Luciana Gonçalves de Orange

E-mail: luciana_orange@hotmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE NUTRIÇÃO

Abrangência: Vitória de Santo Antão
Local de Realização: Hospital APAMI/ Vitória de Santo Antão/ PE

Resumo da Proposta:
O alcoolismo é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, devido suas conseqüências socioeconômicas,
repercussões tóxicas sobre órgãos e tecidos desencadeando diversos mecanismos deletérios e diversas conseqüências
sociais negativas. O município de Vitória de Santo Antão – PE, pode ser considerado uma área de risco para o elevado
consumo de álcool, devido a uma das suas principais atividades econômicas e agroindustriais ser o cultivo da cana-deaçúcar para a produção de bebidas alcoólicas. A partir das observações vem sendo desenvolvidas atividades de extensão
em Instituição hospitalar parceira desde 2010 deste município, que cuida de indivíduos dependentes do álcool, este
Projeto de extensão com ações interdisciplinares e interprofissionais de Educação em saúde. As atividades
desenvolvidas no projeto são pautadas na educação popular em saúde e nos referenciais teóricos de Nutrição,
Enfermagem, saúde coletiva. Vale salientar que a presente proposta tem como eixo temático: Ações de promoção à
saúde e prevenção de doenças grupos vulneráveis e pretende através da pesquisa-ação avaliar os impactos da
dependência do álcool sobre a saúde destes alcoolistas e seus familiares. Ressalta-se ainda a importância para os
discentes e docentes e todos os atores envolvidos, que têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos técnicoscientíficos relacionando a temática com seus componentes curriculares de forma interdisciplinar e multiprofissional.

Objetivo Principal:
Desenvolver ações interdisciplinares e multiprofissional de educação em saúde, numa visão holística, a alcoolistas
atendidos em uma Instituição que cuida de indivíduos portadores de alcoolismo em desintoxicação.

Objetivo Específicos:
Capacitar o aluno para executar a avaliação do estado nutricional ;
Proporcionar aos discentes de vários cursos o conhecimento das Redes de Atenção à saúde ao usuário de álcool e outras
drogas;
Executar ações de educação em saúde para viabilizar a prevenção e/ ou tratamento do abuso de álcool.
Promover atividades de reabilitação psicossocial;
Investigar a mudança percebida de pacientes frente ao tratamento do alcoolismo;
Avaliar a prevalência e as medidas de acurácia de diagnósticos de enfermagem presentes nos pacientes;

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 um aprendizado sobre o processo do
cuidar a usuários de álcool atendidos em instituições hospitalares;
Criar espaço de discussão, estudo e pesquisa sobre o alcoolismo e suas conseqüências para seus usuários e familiares;
Estimular a reflexão crítica de docentes, acadêmicos e profissionais acerca do cuidar de alcoolistas;
Possibilitar um intercâmbio entre docentes, acadêmicos e profissionais, visando a ampliação dos conhecimentos sobre o
alcoolismo e suas consequências;
Desenvolver ações de educação continuada para os profissionais da Instituição acerca da temática.
Orientar os pacientes sobre noções básicas de higiene dos alimentos, bem como do aproveitamento integral dos
mesmos.
Conhecer a expectativa de vida desses indivíduos, bem como despertar a importância da qualidade de vida.
Desperta o alcoolista quanto ao conceito de família e da sua importância no tratamento.

