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Resumo da Proposta:
A problemática do consumo de drogas é considerada um grave problema social e de saúde pública, exigindo dos
gestores e profissionais de diversas áreas do conhecimento ações articuladas e integradas que objetivem combater o
tráfico de drogas, como também o cuidado integral ao usuário e o desenvolvimento de ações de prevenção ao consumo
abusivo. Dessa forma, o projeto intitulado 'Ações de prevenção ao consumo de crack, álcool e outras drogas - Ano VI'
visa desenvolver ações de prevenção ao consumo de substâncias psicoativas na perspectiva da interdisciplinaridade e
intersetorialidade, por meio da intervenção de educação em saúde em uma escola da rede municipal da Vitória de
Santo Antão- PE. Pretende-se desenvolver as ações com estudantes com e sem deficiência. As ações serão
desenvolvidas nas seguintes etapas: planejamento, sensiblização e capacitação da equipe, diagnóstico situacional,
execução das ações e avaliação. A equipe executora do projeto é constituída por docentes e discentes dos cursos de
Graduação do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. Espera-se contribuir para a
formação da rede de apoio social, discussão das políticas públicas em saúde mental, especificamente no tocante ao
abuso de substâncias, incrementando a qualidade de vida no Município da Vitória de Santo Antão/ PE. Ademais, esperase colaborar para o incremento da formação profissional dos discentes, capacitando-os para intervenções de prevenção
ao abuso de substâncias. Desta forma, os recursos financeiros e bolsa solicitados serão usados para a execução das
ações planejadas.

Objetivo Geral:
Promover ações de prevenção ao consumo de substâncias psicoativas com estudantes com deficiência.

Objetivos Específicos:
• Desenvolver ações interdisciplinares de prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas em escola pública,
articulando-se com profissionais de saúde e saúde mental;
• Promover acesso a educação em saúde para os estudantes das escolas públicas com deficiência;
• Estimular a participação de estudantes sem deficiência nas ações de prevenção ao consumo de substâncias
psicoativas;
• Inserir professores e pais nas ações de prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas;

• Identificar os determinantes e condicionantes sociais e ambientais relacionados ao uso do crack, álcool e outras
drogas;
• Fomentar a articulação entre ensino e serviço na área de saúde mental, especialmente no campo da prevenção ao uso
de crack, álcool e outras drogas;
• Estimular a formação de profissionais pautada pela competência técnico científica, espírito crítico, pela cidadania,
postura ética, norteada pelo principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
• Contribuir com o desenvolvimento da atenção a saúde mental, especialmente na prevenção do uso de crack, álcool e
outras drogas, no município da Vitória de Santo Antão/ PE.

