ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Assistência interdisciplinar a alcoolistas no Município de Vitória de Santo Antão - PE: um resgate à sociedade.

2-Centro:
Centro Acadêmico de Vitória
4- Nome (Professor Coordenador):

3- Departamento:
Núcleo de Enfermagem
5- Fone:

Florisbela de Arruda Camara Siqueira Campos

81.3466-7636 / 81.9946-3470.

6-Fax:
---

7- E-mail:
florisbelacampos@hotmail.com

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Luciana Gonçalves de Melo/ Mestre/ luciana_orange@hotmail.com

Fernanda Jorge Guimarães / Mestre/ ferjorgui@hotmail.com
Jaqueline Galdino Albuquerque/ Mestre/ jaquelinealbuquerque@hotmail.com
Simara Lopes Cruz / Mestre/ simara.cruz@hotmail.com
Suzana Oliveira Mangueira/ Mestre/ suzanaom@hotmail.com
Keila Fernandes Dourado/ Mestre/ keiladourado@ig.com.br
Roberta de Albuquerque Bento/ Doutor/ robertabentonutricionista@hotmail.com
Cybele Rolim de Lima/ Mestre/ cybellerolim@yahoo.com.br
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome, curso, e-mail e
função no projeto):
00
Alexciane Priscila Silva/ aluno voluntário /Enfermagem
Edivânia Maria da Silva / aluno voluntário/ Enfermagem
Georgina Elida Matias da Silva/ aluno voluntário/ Enfermagem
Jackeline Cristiane Santos/ aluno voluntário/ Enfermagem
Jéssica de Lima Dias/ aluno voluntário/ Enfermagem
Rafaela Teixeira de M. Gomes/ aluno voluntário/ Enfermagem
Renata Kizzis de Barros Ribeiro/ Enfermagem/ aluno voluntário
Silvana Maria Pereira/ aluno voluntário/ Enfermagem
Talita de Andrade Silva/ aluno voluntário/ Enfermagem
Tatiana Maria da Silva/ aluno voluntário/ Enfermagem
Thaise Torres de Albuquerque/ aluno voluntário/ Enfermagem
Vanessa Carolina L. Freire/ aluno voluntário/ Enfermagem
Amanda Costa Lima/ aluno voluntário/ Nutrição
Carolina Helena P. Nascimento/ aluno voluntário/ Nutrição
Débora Joice da Silva/ aluno voluntário/ Nutrição
Elana Maria S. Amorim/ aluno voluntário/ Nutrição
Erikathienne Lopes da Silva/ aluno voluntário/ Nutrição
Gerlane Quércia de Freitas Dantas/ aluno voluntário/ Nutrição
José Rodrigues de S. Filho/ aluno voluntário/ Nutrição
Maria Isabela B. de Souza/ aluno voluntário/ Nutrição
Suellen Nara de M. B. Maciel/ aluno voluntário/ Nutrição
Tacila Mendes da Silva/ aluno voluntário/ Nutrição
12- Área atuação:

11-N° de alunos de PósGraduação (especificar
nome, e-mail e função no
projeto):
00

[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção
13- Local:
APAMI

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[ X ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:
Inicio: 31 de agosto de 2009
Término: 31 de dezembro de 2010

15-Público Alvo:
Na sua maioria são pessoas de sexo masculino, com idade entre 19 e 65 anos, oriundos de Vitória de Santo Antão e
de cidade circunvizinhas, além de pessoas provenientes da capital, região metropolitana e outras cidades do Agreste e
Sertão, como também atendimento a clientela indígena (FUNAI). A maioria de nossa clientela é composta por
desempregados, analfabetos e uma minoria apresenta instrução de nível fundamental, médio ou superior. Com relação a
ocupação profissional, um maior percentual dedica-se ao trabalho de agricultura, auxiliar de pedreiro, marceneiros,
mecânicos e artesões, entre outros.
Identificamos ainda alguns aposentados do serviço publico. Procuram nosso serviço em estado de déficit
nutricional grave, com sintomas da fase de abstinência alcoólica: delírios, tremores, dores epigástricas, desorientação,
alucinações, transtornos de comportamento e muitos outros compatíveis com a abstinência. Verificamos que a maioria de
nossa clientela recebe o apoio da família, enquanto outros são moradores de rua. O grupo do Projeto atenderá os
pacientes no hospital em horário previamente combinado com os participantes respeitando o horário de aula na
Universidade. São 38 pacientes internos e o tempo de internação é, geralmente, 90 dias. Portanto, espera-se que a
população diretamente atendida ao longo da execução do projeto (15 meses) seja de aproximadamente 190 pessoas.
16- Objetivos:
Objetivo geral:
Desenvolver ações interdisciplinares 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 de motivacional dos alcoolistas;
• Implementar a sistematização da assistência de Enfermagem;
• Executar ações de educação em saúde para viabilizar a prevenção e/ ou tratamento do abuso de álcool;
• Promover atividades de reabilitação psicossocial;
•Estimular a autonomia, sociabilização e a qualidade de vida dos usuários de álcool através da prática do autocuidado;
• 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 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 conseqüências;
• Desenvolver ações de educação continuada para os profissionais da Instituição acerca da temática;
Capacitar os profissionais da Unidade de Alimentação e Nutrição 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.
17- Parcerias:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APAMI) da Vitória de Santo Antão/ PE.
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
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. 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 por desempregados, analfabetos. As atividades desenvolvidas no projeto estarão pautadas na educação
popular em saúde e nos referenciais teóricos da Enfermagem e Nutrição, 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; classificação do nível de dependência alcoólica, como, também, do estágio
motivacional da clientela atendida; implementação da sistematização da assistência de Enfermagem no serviço hospitalar; prevenção,
tratamento do abuso de álcool e reabilitação psicossocial.

19- Palavras-chave (5):
Dependência química

Saúde mental

Resgate social

Alcoolismo

Repercussões nutricionais
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