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Descrição
A ação teve por objetivo conscientizar os discentes acerca dos malefícios fisiológicos relacionados ao uso de drogas. Considerando
o contexto alarmante de uso de drogas entre o público jovem conforme evidenciado em estudos e a elevada freqüência de queixas
de drogadição entre jovens e adolescentes ao setor de saúde do Instituto Federal do Ceará campus Umirim, e atendendo a
solicitação de cumprimento do calendário determinado pela Diretoria de Assistência Estudantil (DAE) do IFCE, associado ao fato de
que a escola deve propiciar aos aprendizes um ambiente saudável e seguro para o pleno desenvolvimento, protegendo-os de
fatores que ponham em risco a sua saúde física e mental, o serviço de enfermagem aos 06/06/2018 realizou no pátio externo do
restaurante acadêmico a palestra denominada: implicações fisiológicas do uso de drogas, tendo início às 13:30h e término às
14:20h. Previamente a ação (10/05/2018), foi enviado memorando as coordenações de ensino, direção geral e infra-estrutura a fim
de obter a liberação dos alunos de sala de aula, disponibilidade do profissional técnico em áudio visual e disposição das cadeiras no
pátio externo ao restaurante, respectivamente. Para tal, foi utilizada uma apresentação de slides elaborada no Microsoft Power Point
2010 a qual versava sobre as 10 principais drogas presentes na sociedade, a saber: álcool, tabaco, inalantes, ansiolíticos,
anfetaminas, esteroides anabolizantes, maconha, LSD, ecstasy, cocaína e o crack. Foi explicada a comunidade acadêmica o que é
a droga, quais os seus efeitos no organismo e as repercussões fisiológicas nos diversos sistemas orgânicos do corpo humano
(neurológico, respiratório, cardiovascular, gastrintestinal, endócrino e gênito-urinário), para tanto, estimulou-se a participação dos
alunos na apresentação convidando-os a fazer a leitura dos slides que continham as informações acerca dos danos para a saúde.
Em seguida, realizou-se a exposição de um documentário acerca de um ex-usuário de drogas da cracolândia em São Paulo,
intitulado “Mais forte que o crack”. Apesar de parte dos alunos acima de 18 anos não terem permanecido na escola para participar
da palestra, consideramos bastante positiva a ação desenvolvida, tendo em vista que atingimos um número considerável do público
alvo, apresentando um nível satisfatório de atenção/concentração e participação dos alunos na atividade proposta.
Histórico
#1 - 08/01/2019 14:50 h - hobson.cruz
- Fator alterado de F2. Fatores Internos à Instituição para F1. Fatores Individuais
Alterado o valor do campo Fator de "F2. Fatores Internos à Instituição" para "F1. Fatores Individuais" visto que as medidas de intervenção de MI1 a
MI52 pertencem a este fator.
Referências:
Fator F1 - MI1 a MI52
Fator F2 - MI53 a M254
Fator F3 - MI255 a MI269
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