PROJETO DE EXTENSÃO
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

Ações de prevenção ao consumo de crack, álcool e
outras drogas -Ano VIII

Edital 2020 - 01 - Edital de Credenciamento de Programas e Projetos de Extensão
COORDENADOR(A): Fernanda Jorge Guimarães
E-MAIL: ferjorgui@hotmail.com
UNIDADE GERAL: CAV - Centro Acadêmico de Vitória
UNIDADE DE ORIGEM: Núcleo de Enfermagem
INÍCIO DO PROJETO: 01/06/2020

FIM DO PROJETO: 28/02/2021

CARGA HORÁRIA: 240 H
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Escola de Referencia em Ensino Medio Antonio Dias Cardoso - R. Dr. José
Augusto - Matriz, Vitória de Santo Antão - PE
OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A problemática do consumo de drogas é considerada um grave problema de saúde pública,
exigindo dos gestores e proﬁssionais, ações articuladas e integradas que objetivem combater o tráﬁco
de drogas, promover o cuidado integral ao usuário e o desenvolver ações de prevenção ao consumo
abusivo. Dessa forma, o projeto intitulado “Ações de prevenção ao consumo de crack, álcool e outras
drogas” tem como objetivo promover ações de prevenção ao consumo de substâncias psicoativas. As
ações estão pautadas 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, espera-se colaborar para o incremento da
formação proﬁssional dos discentes, capacitando-os para intervenções de prevenção ao abuso de
substâncias.

