Olá!
Aqui você encontra informação sobre o projeto Caminhos
do Cuidado, conhece as estratégias, tecnologias e metodologias
desenvolvidas para contribuir com
o fortalecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS) e a melhoria da qualidade
de vida dos brasileiros. Trabalhamos articulados em rede com diferentes atores e
a união de nossos esforços valoriza o vínculo e o acolhimento aos usuários dos serviços
de saúde, caminhando em consonância com o
Cuidado Integral à Saúde.

AvaliaCaminhos
Cumpridos os dois anos de formação em
Saúde Mental, identificamos a necessidade de avaliarmos nossas ações e registrarmos as experiências vivenciadas,
os trajetos percorridos, a fim de cumprir
o compromisso com a transparência de
nossas ações e de favorecer o acesso ao
conhecimento produzido. Assim surgiu o
AvaliaCaminhos – um grupo de trabalho
responsável por conduzir o processo de
avaliação do Caminhos do Cuidado.
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Coordenado pelo Núcleo de Educação,
Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde (EducaSaúde), da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), o grupo realiza um trabalho de avaliação em educação em saúde e desenvolvimento de metodologias, na perspectiva da Educação
Permanente, buscando organizar todo o
conhecimento produzido ao longo dos dois
anos percorridos pelo projeto (2013-2015).
O processo avaliativo conta com apoiadores vinculados às Escolas Técnicas do SUS
(ETSUS) de cada estado brasileiro.

Amapá
tutores........10
vagas..........1.382

Roraima
tutores........16
vagas..........785

Acre
tutores........26
vagas..........2.231

Piauí
tutores........68
vagas..........8.219

Amazonas
tutores........54
vagas..........6.538

Pará
tutores........71
vagas..........15.184

Rio Grande do Norte
tutores........50
vagas..........6.259
Paraíba
tutores........82
vagas..........9.147

Tocantins
tutores........29
vagas..........4.184
Rondônia
tutores........28
vagas..........3.204

Ceará
tutores........112
vagas..........17.362

Maranhão
tutores........114
vagas..........17.808

Mato Grosso
tutores........42
vagas..........5.522

Pernambuco
tutores........85
vagas..........17.508
Alagoas
tutores........44
vagas..........6.838

Distrito Federal
tutores........11
vagas..........1.076

Goiás
tutores........56
vagas..........9.958

Sergipe
tutores........35
vagas..........4.447

Mato Grosso do Sul
tutores........57
vagas..........4.932
Espírito Santo
tutores........51
vagas..........5.901

Paraná
tutores........94
vagas..........14.250
Santa Catarina
tutores........75
vagas..........11.413

São Paulo
tutores........228
vagas..........26.590

Rio Grande do Sul
tutores........70
vagas..........11.271

Minas Gerais
tutores........212
vagas..........34.399

Bahia
tutores........157
vagas..........29.550
Rio de Janeiro
tutores........89
vagas..........16.941

Números do Projeto
•

Vagas: 292.899

•

Tutores formados: 2.198

•

Turmas: 8.017

•

Tutores mobilizados: 1.966

•

Cidades contempladas: 3.375

•

Orientadores de aprendizagem: 130

•

Distância total percorrida pelos
tutores: 6.123.700 Km

(Até 07/08/2015)

Conheça o novo Observatório Caminhos do Cuidado
O Observatório Caminhos do Cuidado é
uma plataforma virtual e uma estratégia
de Educação Permanente no Sistema Único de Saúde (SUS), que promove o acesso
a diversos sistemas de informação, conteúdos e serviços para subsidiar a Atenção
Integral à Saúde. Busca apoiar a elaboração de estratégias de articulação dos atores nos territórios, a produção de cursos
de formação na modalidade Ensino a Distância (EAD), a produção técnico-científica

Redes Sociais
As redes sociais do Caminhos do Cuidado
– Facebook, Twitter, Youtube e Instagram –
foram incorporadas ao projeto como uma
estratégia de comunicação integrada, visando ampliar e manter o vínculo com colaboradores e participantes do projeto das
diferentes regiões do país. São divulgadas
diariamente notas sobre diversos acontecimentos do Brasil, que incluem as políticas de saúde, a divulgação de encontros
acadêmicos e científicos, debates e ofertas no mercado do trabalho em saúde. No
Youtube, o canal do Caminhos do Cuidado
disponibiliza uma biblioteca de vídeos, reunindo depoimentos dos atores envolvidos
na fase de formação e as oficinas realizadas ao longo do processo.
Faça parte das nossas redes sociais!

das ETSUS e disponibiliza publicações relevantes sobre temas da saúde pública. O
Observatório valoriza o compartilhamento
de experiências, vivências e aprendizagens
de formação de seus integrantes, e de fomento à produção científica e pedagógica.
Para conhecer o Observatório
Caminhos do Cuidado, acesse

observatorio.caminhosdocuidado.org

Mais sobre o
Caminhos do
Cuidado
O projeto Caminhos do Cuidado
surge a partir de uma demanda do
campo da saúde em oferecer formação em Saúde Mental, com ênfase em Crack, Álcool e outras Drogas, para agentes comunitários de
saúde (ACSs) e auxiliares/técnicos
de enfermagem. O projeto contemplou todos os estados do Brasil e o
Distrito Federal, com foco na ampliação das práticas do cuidado,
acolhimento e escuta para profissionais que atuam na Atenção Básica. A formação foi trabalhada de
acordo com as especificidades de
cada território, a favor da Educação
Permanente, e contou com a parceria da Rede de Escolas Técnicas
do SUS (RET-SUS). O processo de
formação ocorreu de 2013 a 2015,
superando as metas previstas inicialmente.

