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RESUMO

 Promoção de saúde de usuários de álcool e outras drogas em debate

O projeto de extensão tem como objetivo promover a saúde e prevenção do uso de drogas através de grupos operativos, além de identificar os fatores que levam as constantes

recaídas destes usuários. Os encontros ocorrem no centro e atenção psicossocial de álcool e outras drogas de Divinópolis uma vez por semana, sendo a duração do encontro de

cerca de uma hora. Os grupos são realizados com os pacientes do local, em média são 10 pacientes por encontro. A metodologia empregada é a realização de grupos

operativos, que tem como objetivo a construção de processos de aprendizagem em grupo para os sujeitos envolvidos. A aprendizagem em grupo significa uma leitura crítica da

realidade, uma abertura para a dúvida e para novas inquietações. O que é pertinente ao se trabalhar sobre o uso de drogas e sua prevenção, pois se retira o foco do indivíduo e

se desloca para o grupo social, colocando-se questões pertinentes para a troca de ideias. O projeto iniciou em julho e tem previsão de término em novembro de 2016. Os grupos

realizados até o momento se mostraram efetivos no objetivo de promoção da saúde e sensibilização quanto aos malefícios do uso de drogas. Os encontros estão promovendo a

autoestima, levando os participantes a questionarem seus hábitos, além do fortalecimento da noção rede de apoio e a sua importância para o tratamento. O projeto além de

promover a saúde dos usuários de drogas, proporciona aos estudantes envolvidos quebra de paradigmas quanto ao convício com usuários de drogas.
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