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

Introdução
de

O projeto de formação
Agentes

Comunitários

de Saúde (ACS) e Auxiliares

e Técnicos de Enfermagem
(ATEnf) em saúde mental,

com ênfase em crack, álcool e outras drogas

Formação
A formação de ACS, que consiste na

é um projeto pactuado pelo Ministério da

maior parte do público, tem uma proposta

Presidência da República no plano de enfren-

Ministério da Saúde que estabelecia três

Saúde que consta entre as prioridades da
tamento ao Crack.

Meta

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 totalizando 290.197 alunos.

de itinerário formativo publicado pelo
módulos. O primeiro módulo foi execu-

tado em parte, na maioria dos estados
brasileiros. Sugere-se que esta formação,
que aborda especificamente a temática

de saúde mental com ênfase em álcool e
outras drogas, constitua-se como parte

desse processo. A execução deste projeto
pressupõe a articulação entre as institui-

ções do SUS que tem protagonizado essa
formação, as Escolas de Saúde Pública e

Escolas Técnicas do SUS, com as áreas de
saúde mental e atenção básica dos três
entes federativos.

Forma
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para agen
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Uso prejudicial de drogas:
Um problema de saúde pública
Nos últimos 20 anos, observa-se

uma intensificação do debate sobre a
presença de drogas ilícitas no Brasil com

uma interpretação de que estas se cons-

tituiriam analisadores privilegiados para

a compreensão de fenômenos bastante

amplos, como o das violências domésticas
e urbanas. Tais interpretações parecem ora

cotidiano, no campo das Políticas Públicas

questão de segurança pública, ora tratar os

das pessoas. Ao se analisar o consumo de

restringir os olhares sobre as drogas como
casos de uso abusivo ou prejudicial, como
um problema de saúde.

Entretanto, as implicações sociais, psi-

cológicas, econômicas e políticas do uso de
drogas, não são consideradas na compre-

ensão global do problema, gerando uma

percepção distorcida da realidade sobre
o uso de álcool e outras drogas, associado
à criminalidade e práticas antissociais e à

e nos projetos de vida singulares e coletivos

drogas na humanidade e situar os seus di-

ferentes usos em distintas sociedades (em
dimensões sócio-antropológicas, relações
econômicas e macropolíticas); constata-

se que desde o berço da humanidade, são
identificáveis danos sociais, gerado pelo

uso prejudicial bem como, padrões de uso
não problemático.

Dados epidemiológicos demonstram

oferta de “tratamentos” inspirados em mo-

que os principais problemas ocasionados

do convívio social.

ao álcool e tabaco. De acordo com o I

delos de exclusão/separação dos usuários
O termo “epidemia”, adotado por tra-

balhadores de saúde, gestores, políticos,
veículos de comunicação e opinião pública,

evidencia como a sociedade se sente diante

da realidade que se apresenta sobre o uso
prejudicial e/ou abusivo de drogas. Sob to-

dos estes discursos, as drogas permanecem

sendo um problema, no sentido filosófico
do termo, que desafia as ações sociais no
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pelo uso de drogas, estão relacionados

Levantamento Domiciliar sobre o Uso
de Drogas Psicotrópicas no Brasil, reali-

zado em 2001 pelo Centro Brasileiro de
Informações sobre Drogas Psicotrópicas

(CEBRID), num estudo envolvendo as 107
maiores cidades do país, cerca de 68%
da população brasileira faz uso de álcool

e em torno de 11% são dependentes da
substância.
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Informação e acesso a dados
sobre o uso de drogas
Outro dado alarmante consolidado por

uma pesquisa envolvendo Recife, Brasília,

Curitiba e Salvador em 1997, indica que,
cerca de 61% das análises de alcoolemia de

pessoas envolvidas em acidentes de trânsito deram positivas (CEBRID, 2002).

Contudo, pode-se destacar que as

campanhas, os seminários, os fóruns e as

Neste sentido, reforça-se a necessidade

conferências regionais e nacionais refor-

de compartilhar com os trabalhadores in-

encontra-se fundamentalmente nas drogas

culturais e epidemiológicos sobre o uso de

çam, em grande medida, que o problema
ilícitas, tendo destaque o Crack, reforçando
uma abordagem simplista e ineficaz sobre
o tema.

A relação saúde-doença é produzida so-

cialmente e, por isso, as intervenções serão

mais efetivas se lidarem com essa realidade superando a concepção unicamente
biomédica nas práticas, possibilitando o

formações sobre o acesso a dados sociais,
drogas – a partir de um conceito ampliado,

ou seja, lícitas e ilícitas – com o objetivo de
problematizar seu processo de trabalho,

sua compreensão sobre a integralidade

do cuidado, e ampliar as possibilidades de
atenção ao usuário seguindo o princípio da

equidade e da diretriz da redução de danos.
Estes aspectos viabilizam aos trabalha-

entendimento das vulnerabilidades sociais

dores distinguirem hábitos e suas conse-

de drogas.

na medida do possível, de uma abordagem

que estão relacionadas ao uso prejudicial

quências de agravo à saúde, distanciando,
moralista e a aproximando para uma intervenção na perspectiva da clínica ampliada e

humanizada. Necessita-se desenvolver, em

níveis micropolíticos, caixas de ferramen-

tas (MERHY, ONOCKO, 2006), que possam

operar em regimes éticos de cuidado à
saúde, integral e intersetorial, a partir da
inclusão e não pela via da exclusão.
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Diretrizes da reforma Psiquiátrica
As diretrizes da reforma psiquiátrica anti-

manicomial apontam para um processo de de-

sinstitucionalização como caminho norteador.
Tal processo contempla a ruptura de paradigmas

e a possibilidade de construção de serviços de
saúde que oportunizem a escuta das singulari-

dades, a construção de projetos terapêuticos, de

Psiquiátrica, buscando garantir formas de cuida-

Percebe-se, no entanto, uma grande dificul-

pessoas do território. Nesse sentido, atenção aos

cidadania, de reabilitação e reinserção social e,
sobretudo de construção de projetos de vida.

dade dos trabalhadores e serviços em acolher

os usuários de drogas. Assim, coloca-se o
desafio de mudar a cultura, bem como, fazer da

prática cotidiana a expressão dos pressupostos

da Reforma Psiquiátrica, dos princípios e diretrizes da Política de Saúde Mental, de Atenção

Integral aos Usuários de álcool e outras drogas
e de Atenção Básica.

A formação dos trabalhadores precisa ser

potente para contextualizar e apresentar novas

perspectivas técnico-políticas do cuidado em
saúde mental, para a adoção de estratégias

e ações em saúde que melhor visualizem e
produzam a interface Saúde Mental e Atenção

Básica. Deste modo, incidindo sobre pontos

críticos da organização desse sistema e sendo
capazes de criar novas dinâmicas de trabalho.

O olhar do cuidado aos sujeitos e sua condi-

ção de saúde deve estar presente nos diferentes

espaços da rede do SUS, em especial nos servi-

ços de Atenção Primária, os quais devem estar
sensibilizados para acolher as pessoas nas suas
diferentes demandas, entre elas a Saúde Mental
e os casos de uso prejudicial de drogas.

Este olhar deve estar fundamentado na mu-

dança de paradigma que representou a atenção

aos portadores de sofrimento psíquico com o fim
das internações manicomiais a partir da Reforma
Site: www.caminhosdocuidado.org

do mais humanizadas que respeitem os direitos
humanos e aproximem o cuidado em saúde das

portadores de sofrimento psíquico com o fim das
internações manicomiais a partir da Reforma
Psiquiátrica, buscando garantir formas de cuida-

do mais humanizadas que respeitem os direitos
humanos e aproximem o cuidado em saúde das

pessoas do território. Nesse sentido, a diretriz de
redução de danos e riscos associados ao consumo
prejudicial de drogas, deverá ofertar práticas

de saúde de acordo com as demandas de cada
situação, de cada usuário, sempre estimulando a

sua participação e seu engajamento. A estratégia

de redução de danos reconhece cada usuário em
suas singularidades, traçando com ele estratégias

de tratamento e de construção de redes de aten-

ção, implicando um conjunto de intervenções de
saúde pública voltada para a defesa de sua vida.

No caso específico do uso prejudicial de

drogas e do enfrentamento ao Crack, álcool e

outras drogas; o curso pretende sensibilizar
Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem para que reconheçam
o seu papel de promover a inclusão das pesso-

as na rede cuidado, objetiva também ofertar
dispositivos para a “caixa de ferramentas” para
atuarem no reconhecimento das situações pro-

blemáticas no seu território, no acolhimento

dos usuários, na mobilização e articulação da
rede de atenção e comunitária.
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Objetivo principal

Público alvo

Contribuir para a formação de Agentes
Comunitários de Saúde e Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem da Atenção Básica,
atuar no acolhimento e escuta embasando
suas práticas de cuidado em saúde mental,
com ênfase nos problemas relacionados ao

A totalidade dos Agentes Comunitários
de Saúde do país e um Auxiliar ou Técnico
de Enfermagem de cada equipe de saúde
da família totalizando 290.197 alunos.

uso de crack, álcool e outras drogas.

Objetivos específicos
•

•

•

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/Técnicos de Enfermagem para
o cuidado em saúde mental, atuação na
rede de atenção e na construção de territórios de paz.
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Matriz Curricular
Entende-se a organização curricular
do processo formativo como um campo
ético-político que pretende facilitar a
interface entre os eixos temáticos e as
práticas cotidianas trazidas pelos alunos,
propondo estratégias pedagógicas que
problematizem as questões e promovam a
produção de conhecimentos. A construção
da matriz curricular está comprometida
com a atenção gerida na perspectiva da
Linha de Cuidado em Saúde Mental, para
tanto, tem como base os princípios do
SUS, a Política Nacional de Saúde Mental,
Política de Atenção Básica e a Política de
Atenção Integral aos usuários de álcool e
outras drogas. A proposta curricular do
curso; reforça seu compromisso com a problematização de conceitos subjacentes às
práticas de gestão, atenção, controle social
e processos educacionais.
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Matriz curricular: Eixos temáticos
A matriz curricular foi dividida em três eixos temáticos:

Eixo Temático 1: Conhecendo o território, as redes de atenção, os
conceitos, políticas e as práticas de cuidado em saúde mental.

Eixo Temático 2: A caixa de ferramentas dos ACS e ATEnf na
Atenção Básica.

24h presenciais
12h dispersão
16h presenciais
8h dispersão

Eixo Transversal: Reforma Psiquiátrica, Redução de Danos e
Integralidade do cuidado como diretrizes para intervenção em
saúde mental e no uso de álcool, crack e outras drogas.

60h

Carga horária
total

Eixo Temático 1

Conteúdo

Conhecendo o território, as redes de
atenção, os conceitos, políticas e as práticas
de cuidado em saúde mental.

• Rede de cuidado em saúde mental;

Questões norteadoras

Quais as potencialidades identificadas no
território para produção de prazer? Quais os
problemas de saúde que o grupo identifica
como prevalentes nos territórios? Quais os
espaços de cuidado identificados no território? Quais os conceitos e preconceitos
sobre o que é droga? Quais as redes de apoio
existentes no território? Quais as estratégias
de cuidado em saúde para as pessoas que
usam drogas? Quais são as atribuições do
ACS e ATEnf na rede de cuidado?

Ementa

O eixo temático contempla a identificação das potencialidades presentes no
território, situações prevalentes, demandas
de saúde e problemas relacionados à saúde
mental e uso de drogas. Conhecer a história
das políticas públicas no âmbito nacional e
internacional, assim como os conceitos de
droga e seus usos na história da civilização.
Refletir sobre o papel dos ACS e ATEnf na
rede de cuidado.
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• Ações e serviços dos setores: saúde, apoio
social, cultural, comunitário e de arte;
• Reconhecimento das experiências,
práticas e serviços de atuação do
ACS e ATEnf na equipe de saúde e na
comunidade;
• Tipos de droga, efeitos e uso;

• Política Nacional de Saúde Mental com
ênfase na Reforma Psiquiátrica;
• Política Nacional de Atenção Básica;

• Política de Atenção Integral aos usuários
de álcool e outras drogas e as
contradições entre saúde e segurança;

• Conceito e História da Redução de Danos
no Brasil e sua articulação com Atenção
Básica e Saúde Mental;
• Papel e atribuições dos ACS e ATEnf no acesso,
acolhimento e cuidado em saúde mental.
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Matriz curricular

Eixo Temático 2
A caixa de ferramentas do ACS e
do ATEnf na Atenção Básica.

Questões norteadoras

Quais as ações e ferramentas de atuação do ACS e ATEnf na rede de saúde e no
cuidado das pessoas com necessidades decorrentes do uso do Crack, álcool e outras
drogas e do sofrimento psíquico?

• Dispositivos de atuação dos ACS e
ATEnf no território;
• Escuta, Acolhimento,
Responsabilização e Clínica Ampliada;
• Elaboração e discussão de situações
vivenciadas no cotidiano de trabalho;
• Estudos de Caso.

Ementa

A abordagem deste eixo contemplará o
conceito de caixa de ferramentas, a partir
dos saberes, estratégias e práticas já constituídas como ferramentas de trabalho dos
ACS e ATEnf junto às pessoas, famílias e
comunidade. Estratégias e dispositivos de
redução de danos e de cuidado singular.
Estratégias para mobilização e articulação
da comunidade nos diversos pontos da
rede de cuidado.

Conteúdo

• Conceito de Caixa de Ferramentas;

• Reconhecimento das estratégias,
experiências e caminhos de cuidado
já desenvolvido pelos alunos;
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Eixo Transversal
Reforma Psiquiátrica, Redução de Danos
e Integralidade do cuidado como diretrizes
para intervenção em saúde mental e no uso
de crack, álcool e outras drogas.

Questões norteadoras

Considerar que toda a trajetória da formação esteja contemplando o objetivo de
conhecer e atuar com dispositivos que operem a diretriz da política de saúde mental
e de redução de danos, na perspectiva antimanicomial e direcionar a compreensão
para a integralidade do sujeito e da atenção
em saúde mental.
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Metodologia
O projeto prevê a formação de tutores

e orientadores de aprendizagem que serão
responsáveis pela execução do C urso de
Formação de ACS e ATEnf da Saúde da
Família – Saúde Mental Ênfase em Crack,
Álcool e outras drogas.

O curso terá uma carga horária de 60

horas, das quais, 40 horas serão desenvol-

vidas na modalidade presencial e 20 horas

na modalidade de dispersão. As formações,
de tutores, orientadores e dos alunos

ocorrerão de forma descentralizada nos

A metodologia adotada pressupõe a

estados da federação, respeitando a espe-

aprendizagem significativa, ancorada em

previstos dois tutores para cada turma de

superem o conhecer/saber instrumental

cificidade e os pact os de cada local. Foram
40 alunos, bem como equipe de orientação
pedagógica e coordenação para todos os
estados da federação.

metodologias ativas de aprendizagem, que
e desconectado das práticas e realidades.
Para tanto, é necessário que se estimule

o processo de reflexão sobre as práticas

nos territórios e se oriente a atuação dos
trabalhadores para as principais diretrizes
da política de saúde mental – autonomia,

cidadania, território, acolhimento, vínculo,

responsabilização e rede. Possibilitar-se-á
a oferta de diferentes ferramentas e dispo-

sitivos para compreender e atuar tanto nos
processos micropolíticos – moleculares,
quanto os macropolíticos – molares. Ou
seja, ferramentas para atuar/articular as

políticas e as redes de atenção à saúde do
território na relação com os usuários no
processo de cuidado.
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Meta Nacional
Oferecer formação para todos os agen-

tes comunitários de saúde do Brasil e um
auxiliar ou técnico de enfermagem por cada

equipe de saúde da família, totalizando,
inicialmente, 290.197 alunos.

Totais
114.532

290.197
alunos

7.261
turmas

32.440

1.200

20.657

tutores

86.998

35.570

número de alunos
por região

80

orientadores

Para que essa meta seja alcançada,

foi prevista a formação de cerca de 1.200
tutores e 7.261 turmas de alunos. Tanto a

formação de tutores como dos alunos está
sendo realizada de forma descentralizada

nos estados da federação, respeitando-se
as especificidades de cada região.
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