
O Ministério da Saúde, em parceria com a  
Fundação Oswaldo Cruz, o Grupo 
Hospitalar Conceição e a Rede de Escolas 
Técnicas do SUS (RET-SUS) oferece, no 
período de 2013 a 2014, o curso de 
Formação em Saúde Mental, com ênfase 
em crack, álcool e outras drogas, para 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em 
todo o território nacional.

O curso

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

Contato:

www.caminhosdocuidado.org

O Ministério da Saúde, em parceria com a  

Hospitalar Conceição e a Rede de Escolas 



Total de
290.197
alunos

Pacto
A execução deste projeto pressupõe a articulação 
entre as instituições do SUS que tem protagonizado 
essa formação, como as Escolas de Saúde Pública, 
as Escolas Técnicas do SUS, as áreas de saúde 
mental e atenção básica dos três entes federativos e 
os Conselhos Estaduais de Secretários Municipais 
de Saúde. 

Meta
Oferecer formação para os Agentes 
Comunitários de Saúde e um Auxiliar/Técnico 
de Enfermagem por equipe de saúde da 
família, totalizando 290.197 alunos.

Primeira etapa
Iniciou em outubro de 2013 com a formação em seis 
estados pilotos: Acre, Distrito Federal, Paraná, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Segunda etapa
Consolidada em dezembro de 2013 com a entrada de 
mais 11 estados: Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais, 
Goiás, Amapá, Bahia, Alagoas e Amazonas.

Terceira etapa
Iniciará em fevereiro de 2014, com os demais estados: 
Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, 
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, 
Roraima e Sergipe.

• O projeto prevê a formação de orientadores e 
tutores de aprendizagem que serão responsáveis 
pela execução do Curso de Formação. 

• O curso terá uma carga horária de 60 horas, das 
quais 40 horas serão desenvolvidas na modalidade 
presencial e 20 horas em atividades práticas. 

• As iniciativas de formação de orientadores, 
tutores e dos ACS e ATEnf em saúde mental 
ocorrerão de forma descentralizada nos estados da 
federação, respeitando a especificidade e os pactos 
de cada local. 

Passos

Contribuir para a formação de Agentes 
Comunitários de Saúde e Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem da Atenção Básica e ampliar as 
possibilidades de atuação no acolhimento e escuta 
embasando suas práticas de cuidado em saúde 
mental, com ênfase nos problemas relacionados ao 
uso de crack, álcool e outras drogas. 

Objetivo principal

• Apropriar-se do processo de reforma psiquiátrica, 
da política de saúde mental com ênfase na rede de 
atenção psicossocial com vistas à produção do 
cuidado, a reintegração social e da cidadania das 
pessoas usuárias de álcool e outras drogas;

• Discutir e construir o papel do ACS e do 
Auxiliar/Técnico de Enfermagem da Atenção Básica 
para o cuidado em saúde mental conforme 
especificidade de cada território, qualificando o olhar 
e a escuta para dar visibilidade à questão das drogas;

• Ampliar a caixa de ferramenta do ACS e 
Auxiliar/Técnico de Enfermagem para o cuidado em 
saúde mental, atuação na rede de atenção e na 
construção de territórios de paz.

Objetivos específicos

construção de territórios de paz.

os Conselhos Estaduais de Secretários Municipais 
de Saúde. 

Meta

Número de alunos 
por região

114.532

86.99835.570

20.657

32.440


