
Formação em Saúde Mental (crack, álcool e outras drogas) 
para agentes comunitários de saúde e auxiliares/técnicos de enfermagem da Atenção Básica

Conceitos



Os agentes comunitários 
e auxiliares/técnicos 
de enfermagem da 
Atenção Básica são 
atores importantes 
na integralidade do 
cuidado e na ampliação 
das possibilidades de 
atenção ao usuário.

Cuidado



Os agentes comunitários 
e auxiliares/técnicos de 
enfermagem da Atenção 
Básica seguem o princípio 
da equidade e a diretriz da 
redução de danos.

Cuidado



Os trabalhadores seguem 
uma prática de intervenção na 
perspectiva da clínica ampliada 
e humanizada.

Cuidado



As diretrizes das reformas 
sanitária e psiquiátrica 
oportunizam a escuta 
das singularidades e o 
reconhecimento da cidadania.

Cuidado



A formação está centrada nas necessidades 
de saúde e demandas sociais, priorizando 
o vínculo para conseguir diminuir o uso 
prejudicial de drogas.

Cuidado



Lembrando o lema da 
III Conferência Nacional 
de Saúde Mental:
Cuidar, sim. Excluir, não.

Cuidado



Não existe uma fórmula pronta para o 
cuidado. São processos, caminhos múltiplos 
como a diversidade, a complexidade social 
e cultural que atravessam as relações 
humanas.

Caminhos



A formação ocorrerá de 
forma descentralizada 
e em parceria entre 
estados e municípios, 
respeitando a 
especificidade e os 
pactos de cada local. 
Os vários “caminhos” 
serão percorridos 
de acordo com a 
diversidade de culturas 
e situações que podem 
ser encontradas.

Caminhos



Esses caminhos também sugerem 
o movimento, a mobilização para 
a mudança. O desafio de cuidar e 
garantir a cidadania dos usuários 
de drogas.

Caminhos



Quando se cruzam, estes caminhos 
podem ser os da articulação da rede 
de atenção e da rede comunitária.

Caminhos



“E aprendi que se depende sempre
De tanta muita diferente gente
Toda pessoa sempre é as marcas
Das lições diárias de outras tantas pessoas

E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente
Onde quer que a gente vá
E é tão bonito quando a gente sente
Que nunca está sozinho
Por mais que pense estar

É tão bonito quando a gente pisa firme
Nessas linhas que estão
Nas palmas de nossas mãos

É tão bonito quando a gente vai à vida
Nos caminhos onde bate 
Bem mais forte o coração”
Trecho da música “Caminhos do Coração” de Gonzaguinha

Caminhos do Coração 
Gonzaguinha

Uma inspiração
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Crack, é possível vencer através dos Caminhos do Cuidado



Pacto

A execução deste projeto pressupõe a articulação entre as 
instituições do SUS que têm protagonizado essa formação: 

• Parceria entre Estados e Municípios

• Escolas Técnicas do SUS

• Escolas de Saúde Pública



Formação e 
capacitação

1.000 tutores 

7.261 turmas

290.760 alunos

32.440

114.532

20.657

86.998

35.570

Número 
de alunos 
por região



Passos do 
Caminhos do Cuidado

• Parcerias com diferentes atores do campo da saúde

• Operacionalização técnica, política e pedagógica que garanta 
as condições de sustentabilidade e execução para o Projeto 
Caminhos do Cuidado

• Capacitação de orientadores e tutores para realização do 
Curso para formação dos 290.760 mil agentes comunitários 
de saúde e auxiliares e técnicos de enfermagem da Atenção 
Básica em Saúde Mental (crack, álcool e outras drogas) 
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