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Objetivos
Objetivo Geral:
Desenvolver ações interdisciplinares de educação em saúde numa visão holística a
alcoolistas atendidos na APAMI no município da Vitória de Santo Antão PE.
Objetivos Específicos:
Capacitar o aluno para executar a avaliação do estado nutricional e do estágio
motivacional dos alcoolistas; Executar ações de educação em saúde para viabilizar a
prevenção e/ ou tratamento do abuso de álcool. Promover atividades de reabilitação
psicossocial; Ministrar palestras educativas sobre hábitos alimentares saudáveis e
Exercício Físico; Possibilitar aos acadêmicos dos cursos de Nutrição e Enfermagem 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
consequências 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.
Capacitar os profissionais
da Unidade de Alimentação e Nutrição deste hospital sobre noções de controle higiênico
sanitário de alimentos;
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.
Realizar diagnóstico e relatórios periódicos mensais, para verificar as
conformidades e não conformidades, no que se refere ao cumprimento de
procedimentos de higiene adotados na cozinha do hospital. Despertar o alcoolista quanto
ao conceito de família e da sua importância no tratamento.

Resumo
O alcoolismo é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, devido suas
consequências socioeconômicas, repercussões tóxicas sobre órgãos e tecidos

desencadeando diversos mecanismos deletérios e diversas consequências sociais
negativas. Propõe-se atender os pacientes do hospital APAMI (Associação de Proteção a
Maternidade e a Infância), na sua maioria de sexo masculino, com idade entre 19 e 65
anos, oriundos de Vitória de Santo Antão e cidades circunvizinhas, além da capital,
como, também, atendimento a clientela indígena (FUNAI), composta na sua maioria por
desempregados, analfabetos. As atividades desenvolvidas no projeto estarão pautadas
na educação popular em saúde e nos referenciais teóricos de Nutrição e Enfermagem,
sendo realizadas através de diagnóstico situacional, procurando identificar o perfil
sócio-demográfico, o nível de dependência alcoólica e o estado nutricional dos usuários.
Espera-se que por meio do projeto exista incremento no tratamento de usuários de
álcool; cultura no acadêmico do planejamento, organização, participação e avaliação
de atividades educativas a usuários de álcool; incentivo entre os estudantes ao trabalho
interdisciplinar, bem como à produção acadêmica; observação e caracterização do
estágio motivacional da clientela atendida; tratamento do abuso de álcool e
reabilitação psicossocial, educação sobre alimentação e nutrição, como também a
importância do conceito de família para essa população. Uso de drogas e dependência
química. Na sua maioria são pessoas de sexo masculino, com idade entre 19 e 65 anos,
oriundos de Vitória de Santo Antão e de cidades circunvizinhas, além de pessoas
provenientes da capital, região metropolitana e outras cidades do Agreste e Sertão,
como também atendimento a clientela indígena (FUNAI).

