
Projeto Caminhos do Cuidado  
 

Objetivo do evento:  
 

 Lançamento do projeto Caminhos do Cuidado que visa a formação de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em saúde mental, com 

ênfase no crack, álcool e outras drogas. Esse projeto, pactuado pelo Ministério da Saúde consta 

entre as prioridades da Presidência da República no Plano de enfrentamento ao Crack. A meta 

é oferecer formação para a totalidade dos Agentes Comunitários de Saúde do país e um 

Auxiliar/Técnico de Enfermagem por Equipe de Saúde da Família, perfazendo 290.760 alunos. 

Inicialmente o projeto acontecerá em 6 Estados: Acre, Distrito Federal, Pernambuco, Para ná, 

Rio Grande do Sul e São Paulo. 

A proposta de formação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Auxiliares e Técnicos 

de Enfermagem da Saúde da Família em Saúde Mental com ênfase em Crack, Álcool e outras 

Drogas, está em consonância com a Política Nacional da Atenção Básica, da Saúde Mental, assim 

como está inserida dentro do “Plano crack, é possível vencer” do Governo Federal, pactuado com 

termos de compromisso entre os Estados. Dentre as ações do plano de governo, está a 

qualificação. Tendo o Departamento de Gestão da Educação na Saúde DEGES/SGTES/MS, em 

parceria com a FIOCRUZ – ICICT, Escola Grupo Hospitalar Conceição – GHC - RS e a Rede de 

Escolas Técnicas do SUS (RETSUS), a responsabilidade pelas ações de Educação Permanente. 

 

Estrutura do Curso: 
 

A formação no projeto Caminhos do Cuidado para os ACS, Aux. e T. Enf. será de 40h 

presenciais e 20h de atividades de dispersão no território, com turmas de 40 alunos, ministrados 

por dois tutores para cada 40 alunos.  

Para os 6 Estados iniciais, o projeto realizou a formação de 37 Orientadores de 

aprendizagem e 242 Tutores, sendo 40 horas presenciais e terão ainda 80h de acompanhamento  

de Ensino à Distância (EAD), totalizando 120 horas de formação.  

 

O curso: 

 O curso de formação pretende oferecer um conjunto de estratégias e conhecimentos, 

que possibilitem aos ACS, auxiliares e técnicos de enfermagem em saúde mental (crack, álcool e 

outras drogas) acolher e cuidar de forma integral do usuário.  

Para isso, o agente deverá estar qualificado a reconhecer a partir do seu processo de 

trabalho as práticas e vivências do seu próprio território, descobrindo novos caminhos e criando 

melhores alternativas para enfrentar os desafios que envolvem o tema da saúde mental, do crack, 

álcool e outras drogas. 



Data de início da formação nos 6 Estados: A partir do dia 24 de Outubro de 2013 

nos 6 Estado iniciais:  Acre, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

 

Recursos previstos em reais:  

• Valor total do investimento: R$115.000.000,00, sendo distribuídos nos Estados 

de acordo com o número de ACS, a saber: 

 

UF ACS ESF Investimento 

AC 1195 153 R$ 532.435,00 

DF 772 169 R$ 371.755,00 

PE 12825 1705 R$ 5.739.475,00 

PR 10726 1876 R$ 4.978.020,00 

RS 7725 1301 R$ 3.564.895,00 

SP 21255 3531 R$ 9.790.745,00 

 

 
Data do preenchimento: 21/10/2013 
Responsável pelo preenchimento: Monica Diniz Durães  
 


