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A dissertação propõe a discussão acerca da participação dos tutores no Projeto
Caminhos do Cuidado – Formação em crack, álcool e outras drogas para Agentes
Comunitários de Saúde e Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e a contribuição da
formação em Saúde Mental para a vida profissional desses tutores. Por meio dessa
discussão, a autora analisou as mudanças possíveis de acontecer na Saúde Mental
e Atenção Básica a partir do processo de trabalho dos tutores como resultado dessas
novas aprendizagens. Para embasar a discussão, foi realizado um resgate histórico
relativo às políticas sobre drogas até a atual política de formação incentivada pelo
Ministério da Saúde. Dentro desse referencial teórico, foi destinado um capítulo à
discussão da saúde mental na atenção básica e à caracterização do cenário das ações
voltadas aos usuários de álcool e drogas na atenção básica, por meio dos dados dos
dois ciclos do PMAQ-AB. Esses dados foram analisados de acordo com a estatística
descritiva por intermédio do software Spss. A participação dos tutores foi analisada
conforme banco de dados secundários, organizado a partir de formulários preenchidos
por eles como dispositivo de avaliação do Projeto. Do total de 890 questionários
preenchidos, foram analisadas três questões abertas. Para a organização e análise
dos dados qualitativos, optou-se pela Análise de Conteúdo, sendo operacionalizada
por meio da categorização temática com apoio do Software NVivo 10. Ao analisar os
dados do PMAQ-AB, ficou evidente a necessidade de ações de saúde na Atenção
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Básica voltadas aos usuários de álcool e drogas. Partindo dessa constatação e das
falas dos tutores, evidenciou-se que o Projeto Caminhos do Cuidado se mostrou
como potente ferramenta de mudanças das práticas de cuidado em Saúde Mental
na Atenção Básica. Para a análise dos efeitos do Projeto Caminhos do Cuidado nos
sistemas locais de saúde, serão necessários estudos envolvendo outros atores.
Todavia, é possível afirmar que a formação recebida pelos tutores se mostrou capaz
de transformar a imagem de receio e preconceito em relação aos usuários de álcool
e drogas, essa mudança possibilitou novas formas de cuidado e a compreensão da
Atenção Básica como espaço privilegiado para esse cuidado. O espaço de Educação
Permanente em Saúde proporcionado pelo Projeto possibilitou o acúmulo de novas
aprendizagens, potencializado pela metodologia problematizadora, sendo a temática
da Redução de Danos a mais citada entre os tutores.
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