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RESUMO 

O Programa de Saúde da Família é uma estratégia que prioriza ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos indivíduos, da família, do recém-nascido ao idoso, sadios e doentes 

de forma integral e contínua. Neste contexto, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) é o 

profissional que promove a integração entre a equipe de Saúde e a população adscrita à 

Unidade Básica de Saúde (UBS). O presente trabalho buscou compreender se a capacitação 

realizada pelos ACS proporciona aprendizado condizente com as práticas da Atenção Básica 

de Saúde, trazendo um resgate da dimensão social da atuação do ACS, dada sua identificação 

com a comunidade, alcançada a partir de capacitação que traga ao ACS visão clara dos 

objetivos quantitativos e qualitativos que constituem a Estratégia da Atenção Primária à 

Saúde. Para tal será realizada pesquisa de campo, de natureza quali-quantitativa em uma UBS 

situada em um bairro da periferia de Volta Redonda, buscando esclarecer o impacto da 

formação recebida pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) em sua atuação. Concluiu-se 

que a capacitação fornecida ao agente não lhe confere os conhecimentos e habilidades 

estruturadas na Estratégia de Saúde da Família permitindo identificar lacunas na gestão dos 

recursos humanos e a possibilidade de aliar as tecnologias de informação ao processo de 

capacitação dos ACS. 
 

Palavras-chave: Programa de Saúde da Família (PSF); Atenção Primária à Saúde 

(APS);Agente Comunitário de Saúde (ACS); Educação Permanente. 
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1 Introdução 

O Programa de Saúde da Família é uma estratégia do Ministério da Saúde que 

prioriza ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos, da família, do 

recém-nascido (RN) ao idoso, sadios e doentes de forma integral e contínua.  

No aparato do Sistema Unico de Saúde tem-se: 

A Atenção Primária à Saúde (APS), também conhecida no Brasil como Atenção 

Básica (AB), da qual a Estratégia Saúde da Família é a expressão que ganha corpo 

no Brasil, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. Essas ações, desenvolvidas por uma equipe de 

saúde, são dirigidas a cada pessoa, às famílias e à coletividade ou conjunto de 

pessoas de um determinado território (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, p. 16). 

Para o atingimento dos objetivos propostos pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) é imperativa a boa atuação do agente ao estreitar laços com a comunidade, o que 

permite um atendimento integral do indivíduo. Na Atenção Básica “o foco da atenção é a 

pessoa, e não a doença. Ao longo do tempo, os usuários e a equipe passam a se conhecer 

melhor, fortalecendo a relação de vínculo, que depende de movimentos tanto dos usuários 

quanto da equipe” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, p 16). 

“O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é o profissional que desenvolve ações 

que buscam a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de 

Saúde, que são potencializados por morar na comunidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009a, p 27). A atuação do Agente Comunitário de Saúde tem relação direta com o 

atingimento dos objetivos constantes nas diretrizes da Atenção Primária da Saúde (APS). O 

Programa de Saúde da Família, como estratégia de Atenção Básica promove “ações, 

desenvolvidas por uma equipe de saúde, são dirigidas a cada pessoa, às famílias e à 

coletividade ou conjunto de pessoas de um determinado território” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009a, p. 16). 

O presente trabalho se justifica pela importância da formação dos ACS na 

realização dos objetivos adscritos na Estratégia de Saúde. Segundo Nascimento e Correa, 

(2008, p. 1306) “o grande desafio é preparar os ACS para uma atuação pautada nas práticas 

referenciais de saúde, com conhecimentos e habilidades inerentes à função, cumprindo as 

diretrizes de forma abrangente e organizada”. 
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A pesquisa mostra sua relevância ao buscar um resgate na dimensão social da 

atuação do ACS, dada sua identificação com a comunidade, que será alcançada a partir de 

capacitação que traga ao ACS visão clara dos objetivos quantitativos e qualitativos que 

constituem a Estratégia da Atenção Primária à Saúde. 

Tem-se então o objetivo de compreender se a capacitação realizada pelos ACS 

proporciona aprendizado condizente com as práticas da Atenção Básica de Saúde. Para tal, 

será desmembrado nos seguintes objetivos específicos: 

 Descrever a fundamentação teórica que embasa o processo de capacitação dos 

ACS; 

 Descrever como o processo de capacitação é realizado na UBS pesquisada; 

 Analisar a partir da visão do ACS e do Gestor da Unidade, com base na 

pesquisa de campo, se a capacitação oferecida lhe confere as habilidades e 

conhecimentos necessários à sua atuação; 

 Refletir sobre a possibilidade do uso de um Sistema de Informação como uma 

ferramenta de apoio na capacitação do agente. 

Propõe-se uma análise da capacitação recebida pelos agentes buscando 

compreender se estes possuem consciência de sua importância no processo da APS (Atenção 

Primária em Saúde) e como o gestor interfere na sua atuação através de práticas, treinamento 

e desenvolvimento. Tendo como base os atributos que uma gestão em saúde deve apresentar 

destacando a gestão de recursos humanos, “buscando o permanente desempenho, gestão por 

competências, desenvolvimento profissional”, a organização do cuidado e a forma como 

estas podem se aliar a tecnologia de informação “que ocupam papel estratégico como 

veículo de comunicação organizacional” (BARBOSA, [n.d], p. 354, grifo nosso). 

Para atendimento aos objetivos geral e específico, a literatura de suporte ao 

presente trabalho foi embasada em autores que tratam do tema Atenção Básica (utilizando o 

termo Atenção Primária em Saúde como sinônimo - definição da Portaria nº 2.488/2011) e 

Agentes Comunitários de Saúde, sua importância e condicionantes de seu desenvolvimento e 

nas publicações realizadas pelo Ministério da Saúde relativas ao Sistema Único de Saúde, a 

Politica Nacional da Atenção Básica, Estratégia da Saúde na Família e o papel do Agente 

Comunitário de Saúde. 
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A pesquisa de campo foi realizada em uma UBSF situada na periferia da cidade 

de Volta Redonda/RJ buscando esclarecer o impacto da formação recebida pelo Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) em sua atuação diária. 

O trabalho estrutura-se em cinco tópicos incluindo a presente introdução. No 

segundo tópico o referencial teórico é apresentado ao leitor a partir de seções que buscam 

fornecer as bases para o desenvolvimento da pesquisa de campo e posterior análise: O 

Sistema Único de Saúde e seus princípios, mostrando a trajetória da institucionalização do 

SUS e seu arcabouço legal; A Atenção Básica, esclarecendo seu papel fundamental como 

porta de entrada dos usuários ao sistema de saúde, nesta seção apresenta-se a subseção 

Estratégia da Saúde da Família, caracterizando-a como pilar para o atingimento dos objetivos 

da Atenção Básica. 

Na terceira seção o Agente Comunitário de Saúde, foco central do presente 

trabalho, é apresentado ao leitor, salientando seu papel como elemento nuclear das ações de 

saúde, cuja atuação não se restringirá somente à doença, mas à pessoa humana. 

Posteriormente o tema Educação Permanente é inserido a discussão mostrando sua relevância 

na busca pela promoção de mudanças nas práticas de saúde e de educação na saúde, com 

vistas a modificar e transformar a realidade. 

O terceiro tópico apresenta a metodologia de pesquisa, procedimentos e técnicas 

adotados para coleta de dados, bem como as dificuldades vivenciadas pelo pesquisador. No 

quarto tópico demonstram-se os resultados da pesquisa de campo, bem como seu diálogo com 

o referencial. No quinto e ultimo bloco as conclusões acerca do presente esforço de pesquisa 

são apresentadas ao leitor.  

Além destes elementos são apresentados Anexos e Apêndices que buscam ilustrar 

aspectos relevantes da análise dos resultados. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 O Sistema Único de Saúde e seus princípios 

O Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizado a partir da promulgação da 

Constituição Federativa de 1988, emergiu como uma nova concepção da saúde, que 

anteriormente estava pautada em remediar os efeitos da doença, e que tem agora o seu locus 

centrado na prevenção dos agravos e promoção da saúde. Por meio do SUS, as ações de 

saúde, que englobam todas as esferas da federação, são organizadas com a intenção de 

garantir a universalidade do atendimento de forma descentralizada e com atenção a pessoa 

humana e suas características individuais. Dessa forma, pensar em saúde engloba todos os 

aspectos intrínsecos à qualidade de vida, alimentação, trabalho, renda, educação, saneamento 

básico, vigilância sanitária, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b, p.5). 

As ações de saúde devem ser desenvolvidas de forma hierarquizada, porém 

regionalizada. O foco está na atuação dos municípios, o SUS Municipal. As ações são 

voltadas para o atendimento integral e inseridas de forma conjunta nos demais canais de 

abrangência do SUS- Estadual e Nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b, p.7-8). 

Os dispositivos legais acerca do modelo de Saúde institucionalizado no país são 

descritos abaixo: 
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Figura 1- Dispositivos Legais SUS 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2000, p 30-33), seus princípios norteadores 

são: 

 Universalidade- Segundo este princípio todos possuem direito à saúde, sendo 

de responsabilidade do poder público a sua provisão, não somente garantindo 

acesso aos serviços de saúde, mas através da promoção preventivas e do 

tratamento de agravos de doenças. 

 Integralidade- Atenção irrestrita as características individuais das pessoas ou 

grupos, tendo o cuidado realizado de acordo com os diferentes níveis de 

complexidade; 

 Equidade- Atendimento igualitário sem preconceitos ou privilégios. Buscando 

uma redução nas disparidades sociais e regionais; 

 Regionalização e hierarquização da rede, ações e serviços de saúde- gestão 

dos recursos para um atendimento com eficiência, eficácia e efetividade. 

Utilizando organização, união e parceria como pilares, capacitando estados e 

municípios para a gestão dos recursos; 

•Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo II – Seção II, Da Saúde –
Artigos 196; 197; 198 (Parágrafo Único – EC  nº 29/2000, EC nº 
51/2006 e EC nº 63/2010); 200. 

•Art 196- Institucionalização do Direito à Saúde- "A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação" 

Constituição Federal 
de 1988 

•Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 

•"Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências." 

•Apresenta a composição, objetivos, competências, principios e 
diretrizes legais, regras para organização e financiamento do SUS 

Lei Ôrganica da 
Saúde 8.080 

•Lei nº 8.142 de 28 de dezemdro de 1990 

•  "Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 
sobre as transferências de recursos financeiros entre os poderes de 
gestão, assim como previsão e remessas regulares e automáticas do 
governo federal " 

Lei nº 8.142- 
Participação e 

Controle  Social 
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 Participação e controle social- por meio da atividade dos conselhos a 

influencia da população na definição das políticas públicas é evidenciada; 

 Descentralização na Saúde- cooperação financeira entre os órgãos das três 

esferas, entidades públicas e privadas sob a forma de transferências de 

recursos do Fundo Nacional da Saúde; remuneração dos serviços produzidos e 

a celebração de convênios. 

O processo de descentralização do SUS ocorreu de forma gradativa, sendo 

normatizado a partir da edição das Normas Operacionais Básicas (NOBs). A NOB, editada 

através da Portaria n° 2.203/1996 trouxe o grande avanço para o modelo de gestão conforme 

vemos atualmente a partir da municipalização das ações de saúde. A figura abaixo mostra o 

processo evolutivo da operacionalização do Sistema: 

 
Figura 2- NOBs- Normas de Operação Básicas 

Fonte: Departamento de Apoio a Descentralização (2009, p.3). 

 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) SUS 01/01, trata a 

regionalização da assistência à saúde, esclarecendo os procedimentos para que a 

descentralização ocorra garantindo a equidade no acesso, foi publicada através da Portaria 

MS/GM n.º 95, de 26 de janeiro de 2001. Após sua publicação, outras portarias ministeriais 

foram publicadas, estas são instrumentos que visam fortalecer a gestão da Saúde, firmando o 

Pacto pela Saúde (Port. 399/06) e esclarecendo normas para cadastramento, monitoramento, 

•Resolução nº 258 de 1991 

•Fornece instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização 
do SUS (mecanismos de financiamento do SUS - recursos repassados 
pelo INAMPS aos municípios e/ou estados) 

NOB 01/91 

•Portaria nº 234 de 1992 

•Normaliza a assistência à saúde no SUS; estimula a implantação, o 
desenvolvimento do sistema e dar forma concreta e instrumentos 
operacionais à efetivação dos preceitos constitucionais da saúde. 

NOB 01/92 

•Portaria nº 545 de 1993 

•Estabelece normas e procedimentos reguladores do processo de 
descentralização da gestão das ações e serviços de saúde, através da 
Norma Operacional PRT Nº 01/93. 

NOB 01/93 

•Portaria nº 2.203 de 1996 

•Redefine o modelo de gestão do SUS, constituindo, por conseguinte, 
instrumento imprescindível à viabilização da atenção integral à saúde da 
população e ao disciplinamento das relações entre as três esferas de gestão 
do Sistema. 

•  Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde 

NOB 01/96 
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qualificação, responsabilidades, compromissos e parâmetros para definição das metas. O 

quadro a seguir mostra as portarias editadas após a NOAS-SUS 01/01: 

 
Figura 3 - Portarias Gabinete do Ministro/ Ministério da Saúde 

Fonte: Departamento de Apoio a Descentralização (2009, p 4-5). 

O Pacto pela Saúde abraça todas as instâncias que influenciam diretamente na 

promoção da saúde a partir do disposto primeiramente na CF/88, que promulgou a saúde 

como um “direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988). Desse modo se subdivide em 

três dimensões: 

•Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o 
processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de 
saúde e de busca de maior eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da 
capacidade de gestão do SUS e procede à atualização dos critérios de 
habilitação de estados e municípios. 

Portaria 
GM/MS nº 

373, de 
27/02/02 

•Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS; e aprovar as 
Diretrizes Operacionais com seus três componentes: Pela Vida, em Defesa do 
SUS e de Gestão. 

Portaria 
GM/MS nº 

399, de 
22/02/06 

•Regulamenta a implementação das Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela 
Vida e de Gestão e seus desdobramentos para o processo de gestão do SUS, 
bem como a transição e o monitoramento dos Pactos, unificando os processos 
de pactuação de indicadores e metas. 

Portaria 
GM/MS nº 

699, de 
30/03/06 

•Aprova orientações acerca da elaboração, da aplicação e do fluxo do Relatório 
Anual de Gestão. 

Portaria 3.176, 
de 24/12/2008 
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Figura 4 - Dimensões Pacto pela Saúde 

Fonte: Departamento de Apoio a Descentralização (2009, p 8). 

 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) é fruto da consolidação do SUS, é 

desenvolvida na localidade das pessoas, é a porta de acesso dos indivíduos em toda a rede de 

atenção à saúde. Pautada nos princípios institucionais do SUS busca garantir a população 

acesso a uma atenção à saúde integral e de qualidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 

9). 

2.2 Atenção Básica (A.B.) 

Os termos Atenção Primária a Saúde (APS) e Atenção Básica (AB), são alvo de 

constantes discussões pelos pesquisadores do tema. São utilizados ora como elementos 

distintos, ora como sinônimos, conforme observado na Politica Nacional da Atenção Básica 

(PNAB). A utilização do termo APS predomina no cenário internacional, e origina-se da 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde realizada na cidade de Alma-

Ata, capital do Kazaquistão, que reafirma a saúde como direito fundamental do ser humano, 

se tornando pilar da organização dos sistemas de saúde ao redor do mundo, compreende ao 

primeiro contato do usuário com o sistema de saúde, com alto potencial de resolutividade das 

demandas apresentadas; não se trata de simplesmente diagnosticar uma doença e ofertar 

tratamento, mas de conseguir identificar necessidades de atenção em outros níveis, que não o 

PACTO PELA VIDA 

•Conjunto de compromissos sanitários 
considerados prioritários, pactuados de 
forma tripartite 

PACTO EM DEFESA DO SUS 

•Expressa os compromissos entre 
gestores com a consolidação do 
processo de Reforma Sanitária e 
articula ações que visam qualificar e 
assegurar o SUS como política 
pública. 

PACTO DE GESTÃO 

•Valoriza a relação solidária entre 
gestores, definindo diretrizes e 
responsabilidades expressos em 
Termos de Compromisso de Gestão. 



14 

 

de saúde, e também servir de referência para atendimento nos demais níveis de atenção. 

Geralmente as necessidades de saúde da população são realizadas na esfera da atenção básica 

quando esta garante a integralidade do cuidado aos problemas frequentes ou ainda ao 

encaminhar o cidadão para demais cuidados que se façam necessários (VILLELA et al, 2009). 

 No Brasil, as primeiras referências da AB utilizavam o conceito da APS proposta 

em Alma Ata (1978 apud SOUZA, 2011). Com a NOB- 96 o conceito foi substituído pelo que 

conhecemos hoje por Atenção Básica à Saúde. No presente trabalho os termos serão adotados 

como sinônimos por compreender que a definição do conceito foi se adequando, durante a 

década de 90, aos objetivos pretendidos pela Politica Nacional da Atenção Básica no que diz 

respeito à mudança do locus central de atuação do sistema de saúde, anteriormente centrado 

no tratamento preventivo de doenças para uma promoção integral, equitativa e continua da 

saúde, compreendendo que as dimensões biológicas, psicológica e social são determinantes 

do processo doença-saúde (SOUZA, 2011). 

A Atenção Primária a Saúde (APS) estrutura a base e determina o trabalho de 

todos os outros níveis de saúde, organizando e racionalizando a organização dos recursos, 

sejam eles básicos ou especializados, direcionados à manutenção e melhoria da saúde. É a 

porta a entrada do usuário para todas as suas necessidades e problemas no decorrer do tempo 

e nas diversas situações pelas quais o usuário pode enfrentar, vinculadas direta ou 

indiretamente a saúde (STARFIELD 2002, apud GOMES et al 2011).  

A Politica Nacional da Atenção Básica-PNAB (2012) foi aprovada pela Portaria 

nº 2.488 de 21 de outubro de 2011. Nela foram definidas as diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica (AB), para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). De acordo com a Portaria, a Atenção 

Básica compreende um conjunto de ações voltadas para a saúde, no âmbito individual e 

coletivo, abrangendo as áreas de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, garantindo a redução de danos e manutenção da saúde, 

conferindo atenção integral ao indivíduo e permitindo a população melhorar a situação de 

saúde e a autonomia das pessoas. Seu desenvolvimento deve considerar as características de 

cada território para definir as práticas de cuidado e gestão, de forma democrática e 

participativa, cujas equipes devem atentar para as demandas e aspectos de risco e 

vulnerabilidade onde estão adscritos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p.3).  
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Desenvolvida próxima às pessoas é a porta de entrada à rede de saúde e deve 

considerar o usuário em sua singularidade e características socioculturais (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. Portaria, 2011, p.3). 

São fundamentos e diretrizes da A.B: 

 Território com planejamento, ações descentralizadas, setoriais e intersetoriais, 

que devem estar de acordo com o princípio da equidade; 

 Acesso universal e continuo aos serviços de saúde, caracterizados como porta 

de entrada aberta e preferencial aos serviços de saúde, acolhendo os usuários 

sem nenhum tipo de diferenciação; 

 Desenvolver ações de vínculo e responsabilização entre equipe e população 

que garantam continuidade e longevidade nas ações de saúde. 

 Coordenar a integralidade em todos os seus aspectos, com a presença de 

profissionais com diferentes formações, cuja articulação amplie a capacidade 

de cuidado de toda equipe, cujas ações terão seu foco centrado no usuário; 

 Estimular a participação do usuário ampliando sua autonomia nos processos 

de cuidado da saúde individual e coletiva. Tem na Saúde da Família sua 

principal estratégia para expandir e consolidar a A.B. 

A APS é fundamentada pelos pilares de atenção ao primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação. A longitudinalidade é o acompanhamento 

realizado, ao longo do tempo, pelo médico ou profissional da equipe para os episódios de 

doença ou prevenção (STARFIELD, 2002 apud CUNHA; GIOVANELLA, 2011), não se 

confunde com a ideia de continuidade do cuidado, pois este se refere ao acompanhamento de 

um problema específico do paciente, seja por um médico ou por uma equipe; a 

longitudinalidade tem caráter mais abrangente e compreende o acompanhamento de diferentes 

problemas de saúde do paciente pelo mesmo médico, pressupondo uma relação pessoal, um 

vínculo entre médico e paciente, ao passo que em um cenário de continuidade do cuidado, 

registros em uma ficha atenderiam as necessidades de informação de determinado paciente. 

(PASTOR-SANCHÉZ, 1997 apud CUNHA; GIOVANELLA, 2011). 

Cunha e Giovanella (2011) salientam que na literatura, os termos 

longitudinalidade e continuidade no cuidado são vistos como semelhantes, mas não 

coincidentes. Os especialistas brasileiros substituem o termo longitudinalidade pela expressão 

“vínculo e cuidado”. Em suma, a longitudinalidade e/ou continuidade no cuidado pressupõe a 
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existência de três atributos: que o cuidado da atenção seja reconhecido e realizado com 

regularidade pelo usuário; o estabelecimento de vinculo interpessoal (usuário e medico/ 

equipe AB) e a continuidade da informação, garantindo o registro de todas as ações realizadas 

e norteando demais profissionais sobre as condutas a adotar. 

A integralidade é garantida nas atividades de acolhimento que é a ação realizada 

pelo profissional de saúde que recebe, escuta e trata de forma humanizada o cidadão- e do 

cuidado- preocupação e reponsabilidade pelo outro (CAMARGO et al., 2008, apud  

VILLELA et al., 2009), essa característica peculiar da atenção básica remete a concepção que 

as necessidades de saúde não se restringem a cuidados médico-hospitalares, sendo fruto das 

influências biológicas, psicológicas e sociais (VILLELA et al., 2009) 

A organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) é uma estratégia que busca o 

cuidado integral e direcionado para as necessidades de cada população, são organizadas em 

arranjos, seu objetivo é garantir principalmente: 

A atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de 

entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a 

população integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p.4). 

A formação de uma rede de cuidados não é tarefa simples, pois é imperativa uma 

organização ágil e eficiente, capaz de oferecer serviços de saúde a profissionais que atuem de 

forma articulada para o atendimento das diferentes demandas recebidas, compreendendo 

sempre o caráter único de cada usuário. A organização desse modelo de atenção deve ser feita 

nos municípios buscando o atendimento das necessidades de acordo com a característica de 

cada local e a identificação das necessidades da população (VILLELA et al., 2009). 

A população brasileira tem passado por mudanças em seu perfil, atualmente o 

envelhecimento da população e a maior expectativa de vida para pacientes crônicos tornaram-

se desafios para nosso atual sistema de saúde, que se mostra mais qualificado para o 

enfrentamento de condições clínicas agudas. Para garantia de atendimento do usuário de 

acordo com as demandas descritas é preciso à formação de sistemas integrados, capazes de 

desenvolver o autocuidado, garantir que a atenção seja realizada por uma equipe 

multiprofissional e de forma continua. A formação das redes de saúde emerge como uma 

forma de reverter o atual estágio de fragmentação da atenção à saúde – no que diz respeito à 

interlocução entre gestão do sistema e gerência de serviços; articulação dos serviços de saúde 
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entre si e também com serviços diagnósticos e terapêuticos; e, as práticas clínicas realizadas 

por diferentes profissionais em um único usuário (LAVRAS, 2011). 

As Redes de Atenção à Saúde buscam consolidar “sistemas de saúde integrados 

que favoreçam o acesso com continuidade assistencial, integralidade na atenção e utilização 

racional de recursos existentes” (LAVRAS, 2011, p. 872). A formação das redes, no escopo 

do SUS exige cooperação entre os municípios formadores das redes regionalizadas e a APS 

como organizadora e coordenadora de todo sistema e do cuidado ofertado, sempre atentando 

para as características e demandas da região onde está inserida. As RAS buscam garantir a 

integralidade do cuidado unindo sistemas de apoio e gestão capazes de ofertas, de forma 

organizada e nas diferentes unidades os serviços de atenção e apoio diagnóstico e terapêutico 

com diferentes necessidades tecnológicas (LAVRAS, 2011). 

A Atenção Básica, para garantir a efetividade das RAS deve cumprir as seguintes 

funções: ser base modalidade de atenção descentralizada e capilar cujo cuidado é realizado de 

forma participativa; ser resolutiva, na identificação de riscos, necessidades e demandas de 

saúde, coordenar o cuidado, ordenando o fluxo dos usuários entre os diversos pontos de 

atenção, com equidade e em tempo de espera adequado, ordenar as redes de acordo com as 

necessidades da população sob sua responsabilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p.5). 

Para que as ações de A.B. sejam efetivadas é preciso que as Unidades Básicas de 

Saúde possuam infraestrutura de acordo as normas sanitárias e o Manual de infraestrutura do 

Departamento de Atenção Básica (DAB), corpo de profissionais multidisciplinares de acordo 

com a modalidade da unidade. 

O processo de trabalho das equipes compreende definir o território de atuação e a 

área de atuação sob sua responsabilidade; programar as atividades de acordo com as 

necessidades da população, respeitando critérios de risco, vulnerabilidade e resiliência; a 

partir da demanda espontânea do usuário realizar acolhimento com escuta qualificada, a 

classificação de risco, avaliação da necessidade de saúde e vulnerabilidade do usuário e o 

primeiro atendimento às urgências; atenção integral continua e organizada a população; 

realização de atendimentos domiciliares e nas localidades do território com vistas a ações 

educativas e de promoção à saúde, bem como consultas domiciliares destinadas a usuários 

impossibilitados de locomover-se até a unidade de saúde; promover ações educativas que 

desenvolvam a autonomia do usuário na busca pela qualidade de vida; implementar diretrizes 

de qualificação dos modelos de atenção e gestão; participação do planejamento local e 
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desenvolvimento de ações intersetoriais; apoio nas estratégias de fortalecimento da gestão 

local e controle social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, 2012). 

Camargo (2009) ressalta que o profissional de saúde, ao receber uma demanda do 

cidadão, deve atentar-se ao caráter único e particular de sua queixa, que reflete o meio que 

está inserido, suas questões biológicas, psicológicas e sociais. 

2.2.1 Estratégia Saúde da Família 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF), pilar para a expansão e efetividade da 

AB é realizada por equipe composta por profissionais multidisciplinares que articulam suas 

ações em prol da promoção à saúde. Busca transformar o modelo sanitário, altamente voltado 

para o tratamento médico, medicamentoso, curativo individual, cuja solução de qualquer 

problema de saúde está voltada para o atendimento hospitalar, para um modelo de saúde 

coletivo, multidisciplinar e voltado para a atenção não somente do indivíduo, mas de toda 

família e da comunidade (COSTA, FERREIRA, REIS e FRANCESCHINI, 2009 apud 

GOMES, 2011). 

 Para garantir o vínculo, a continuidade e resolutividade do processo, fazem parte 

da equipe no mínimo: um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem, 

pelos Agentes Comunitários de Saúde (máximo 12) e preferencialmente um cirurgião dentista 

e um auxiliar e/ou técnico em saúde bucal (para as Unidades que oferecem o serviço de 

atendimento odontológico). Suas ações devem levar em conta as características da região 

onde está inserida permitindo a criação de vinculo de confiança, atenção e respeito no 

atendimento dos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, 2011, 2012) 

A Portaria nº 2.488/2011 explica que a ESF é uma estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação da AB, por reorientar o processo de trabalho buscando a 

ampliação da resolutividade e impacto na saúde integral das pessoas, na esfera individual e 

coletiva. 

O Programa Saúde da Família é pautado nas dimensões da atenção ao primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. A dimensão da atenção ao primeiro 

contato refere-se às UBSF como sendo a porta de entrada do usuário aos serviços de saúde e a 

capacidade de lidar com problemas ligados ao contexto social. A longitudinalidade pressupõe 

a existência de um aparato regular aos cuidados de saúde e de forma consistente, numa 

relação humanizada entre a equipe PFS, o indivíduo e a família. A integralidade compreende 

a oferta de serviços que atendam às necessidades de saúde englobando os problemas 
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biológicos, psicológicos e sociais causadores das doenças. A coordenação esta ligada a 

exigência de garantia da continuidade da atenção de forma integrada e organizada que 

dependem do reconhecimento dos problemas subsequentes a cada ação (STARFIELD, 2002 

apud GOMES, 2011). 

As equipes devem possuir cadastro no sistema nacional de acordo com as 

características de inserção na comunidade e os serviços prestados a população. O processo de 

trabalho deve ser organizado buscando garantir o maior acesso possível a população e criando 

vinculo entre o profissional de saúde e população, que garantam o atendimento integral ao 

individuo, compreendendo suas especifidades, garantindo a continuidade do cuidado e a 

melhora na situação de saúde do individuo. Os Agentes comunitários são concebidos como 

forma garantir a reorganização inicial da A.B. atuando na implantação gradual da ESF na 

comunidade adstrita. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2009), toda a população adstrita na região deve 

ser cadastrada e acompanhada, buscando uma compreensão de suas necessidades de atenção à 

saúde e os fatores que podem ocasionar tais demandas (sociais, ambientais, culturais). O 

vinculo criado permite compartilhamento de responsabilidades entre a equipe e as famílias. 

2.3 O Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

“O agente comunitário de saúde (ACS) é o profissional que desenvolve ações que 

buscam a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de 

Saúde, que são potencializados por morar na comunidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009b, p 27). A atuação do Agente Comunitário de Saúde tem relação direta com o 

atingimento dos objetivos constantes nas diretrizes da Atenção Primária da Saúde (APS). O 

Programa de Saúde da Família, como estratégia de Atenção Básica promove “ações, 

desenvolvidas por uma equipe de saúde, são dirigidas a cada pessoa, às famílias e à 

coletividade ou conjunto de pessoas de um determinado território” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009b, p. 16). 

Considerado elemento nuclear das ações em saúde, o ACS tanto orienta à 

comunidade, como informa às equipes de saúde a situação das famílias (COSTA et al., 2012). 

De acordo com Oliveira e colaboradores (2003 apud MENEGUSSI; OGATA; ROSALINI, 

2014), o ACS tem uma missão social bem clara, pois é alguém inteiramente identificado com 

sua própria comunidade, e sua liderança se reverte em ações em prol da melhoria das 

condições de vida e de saúde daquela população. Para Araújo e Assunção (2004) o ACS é 
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articulador do trabalho devido a sua maior facilidade de acesso aos domicílios, por morar na 

sua área de atuação e conhecer a realidade da comunidade em que está inserido. 

Segundo a Politica Nacional da Atenção Básica (2012, p. 48-50), aprovada através 

da Portaria 2.488/2011 compete ao Agente Comunitário de Saúde: 

I- Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 

II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 

III- Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

V - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob 

sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a 

equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias 

com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a 

média de uma visita/família/mês; 

VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 

agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 

educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, 

combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe 

informada, principalmente a respeito das situações de risco;  

VIII - Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações 

educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao 

acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 

acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou de qualquer 

outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de 

vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo 

com o planejamento da equipe (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 48-50). 

O Manual “O trabalho do agente comunitário”, publicado em 2009, possui caráter 

introdutório, e norteia o Agente acerca do SUS e do papel do ACS como um agente de 

mudanças. Este livro procura explicar o processo de trabalho diário do agente e o 

planejamento das ações que,  por fazer parte da comunidade e manter com esta envolvimento 

pessoal, tem papel de destaque na promoção à saúde, e é considerado “uma extensão dos 

serviços de saúde na comunidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, p. 24). Para cumprir 

com seu papel, o ACS deve estar sempre atento às adversidades enfrentadas por sua 

comunidade, realizando acompanhamento de seu território através das visitas domiciliares e 

nos espaços comunitários. Em sua atuação os principais pontos a realizar, de acordo com o 

Manual são: 

Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo; Encaminhar as pessoas 

aos serviços de saúde sempre que necessário; Orientar as pessoas, de acordo com as 

instruções da equipe de saúde; Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para 

ajudá-las a conseguir bons resultados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, p. 26). 
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O trabalho do ACS deve ocorrer de forma humanizada, ou seja, toda sua atuação 

deve considerar além das dimensões do processo saúde/doença a individualidade de cada 

usuário, aliando às técnicas profissionais a interação relacional e o cuidado com o usuário. O 

Agente não trabalha de forma isolada, faz parte de uma equipe, com saberes e experiências 

diferenciados que estão em permanente construção, onde a atuação conjunta deve ser capaz de 

produzir o cuidado à população. No escopo de trabalho da equipe da ESF, os diferentes 

profissionais têm responsabilidades inerentes a cada cargo, sendo que a convergência e 

interligação destas atividades proporcionará o cuidado dentro dos princípios estabelecidos na 

PNAB. São atividades inerentes ao cargo dos agentes: a realização do cadastramento das 

famílias (mas que pode ser também desenvolvida por outro membro), as atividades de 

planejamento, visita domiciliar, orientações relativas à higiene bucal, escuta e acolhimento do 

usuário, avaliação e ações educativas são atividades sob responsabilidade de todos os 

membros, demonstrando a caráter multiprofissional das equipes. Seu escopo de atividades é 

assim descrito: 

Cadastramento das Famílias: é o inicio do processo de trabalho do agente, 

ocorre a partir do preenchimento de fichas específicas. Busca-se com o cadastro conhecer a 

realidade das famílias, dentre as quais podemos citar as características demográficas, 

socioeconômicas e sanitárias, buscando identificar características do seu ambiente que podem 

interferir na condição de saúde do usuário. No cadastro as informações acerca dos problemas 

de saúde (epidemiológicos) já existentes na família são coletadas e disseminadas a toda 

equipe. 

Mapeamento da área de atuação: é um desenho de toda área de atuação do 

ACS, contém todas as informações relevantes sobre a estrutura daquela comunidade como, 

por exemplo, ruas, córregos, locais de difícil acesso para deficientes, áreas de vulnerabilidade 

a enchentes entre outros. Os mapas de atuação de todos os agentes formam em conjunto o 

mapa de atuação de toda a ESF. Através dos mapas é possível ao agente definir as melhores 

rotas para realizar cada visita, identificar microáreas de risco e áreas cuja população necessite 

de atendimento prioritário. 

Visita Domiciliar: “A visita domiciliar é a atividade mais importante do processo 

de trabalho do agente comunitário de saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, p.46). 

Quando entra (no sentido literal da palavra, pois entendemos que a vista deve permitir ao 

agente conhecer a real condição de vida de cada família) em uma residência o agente deve ter 

a sensibilidade para buscar enxergar não somente o que os olhos podem ver, devendo 
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estabelecer uma relação de confiança a partir da qual conseguirá realizar as ações de 

prevenção, controle, cura e recuperação. É importante, que no processo de criação de vinculo 

o Agente consiga dissociar sua relação pessoal com as famílias (haja vista que na grande 

maioria dos casos o agente conhece os membros) de seu papel como ACS. 

Nas visitas domiciliares o ACS é também um educador, precisa de sensibilidade 

para que, ao conhecer a individualidade de cada família, consiga maior adesão às praticas de 

saúde. O ACS será capaz de realizar boas visitas a medida que realiza de forma bem feita e 

consistente seu planejamento, utilizando da melhor forma possível o seu tempo e também do 

usuário. Durante a visita é muito importante deixar claro os motivos que o levaram à 

residência, respeitando sempre a disponibilidade do usuário em atender o agente e as 

diferentes posturas que poderão ser encontradas. 

Educação em saúde para a comunidade: As ações educativas em saúde são 

parte do cotidiano de atuação do ACS, devendo acontecer de forma permanente. Tem seu 

inicio nas visitas domiciliares e pode ser realizada em grupos nas UBS ou em demais espaços 

sociais. A metodologia de ensino deve se adequar a realidade da comunidade, fazendo com 

que a comunicação seja clara, objetiva e acessível, respeitando o conhecimento e experiência 

de cada participante. Tem o objetivo de “estimular o conhecimento e o cuidado de si mesmo, 

fortalecendo a autoestima, a autonomia e também os vínculos de solidariedade comunitária, 

contribuindo para o pleno exercício de poder decidir o melhor para a sua saúde” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, p.51). 

Participação da comunidade: O processo de educação para participação em 

saúde exige troca entre a comunidade, isso significa que as ações não são realizadas somente 

pelo ACS ou pela equipe ESF, mas sim através da troca com a comunidade. Todos tem algo a 

contribuir e escutar a pessoa, seus conhecimentos, sua contribuição faz com que o individuo 

se sinta valorizado e estimulado a participar. 

Atuação Intersetorial: Ocorre quando os problemas e necessidades identificados 

pelo ACS e pela equipe de saúde extrapolam os limites do seu território e/ou campo de 

atuação, necessitando de articulação com outros setores da sociedade. É papel de o agente 

estimular ações com outros setores sociais de acordo com as demandas identificadas (a partir 

de suas visitas e do mapeamento). 

Planejamento das Ações: As atividades diárias dos ACS só atingirão seus 

objetivos a partir de um planejamento, capaz de nortear e direcionar os passos do agente; 

planejar é uma atividade permanente e tem o objetivo de melhorar a qualidade e efetividade 
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do trabalho do ACS. “Planejar não é improvisar. É preparar e organizar bem o que se irá fazer 

acompanhar sua execução, reformular as decisões já tomadas, redirecionar sua execução, se 

necessário, e avaliar o resultado ao seu término” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a, p.62). 

As etapas de planejamento são: 

 Diagnóstico- busca conhecer a realidade do seu campo de atuação, implica 

levantamento de informações socioeconômicas, culturais, epidemiológicos 

entre outros. A partir do levantamento os dados são analisados, refletidos e as 

prioridades de atuação são definidas. 

 Plano de ação- identificados os problemas e necessidades, a equipe de saúde, 

grupos e população interessada, definem quais os problemas são passiveis de 

solução e tem potencial para melhoria do estado de saúde da comunidade. 

Não podem ser listados como objetivos, problemas sem viabilidade de 

execução. A estrutura do plano de ação prevê a definição de metas, 

estratégias, recursos e cronograma. 

 Execução- coloca em prática o plano de ação, ou seja, o planejamento sai do 

papel e abarca na ação diária do ACS. 

 Acompanhamento e avaliação- Ocorre durante todas as fases do 

planejamento, funciona como um processo de retroalimentação, identificando 

adequação do plano de ação ao diagnóstico, ou ainda de a execução do plano 

foi capaz de atingir as metas estabelecidas; orientando ajustes e/ou 

necessidades de novo diagnóstico. 

 O Guia Prático do Agente Comunitário em Saúde (2009c), publicado pelo 

Ministério da Saúde elaborado pelo Departamento de Atenção Básica, visa subsidiar o 

desenvolvimento do trabalho do ACS cujas ações de promoção e vigilância a saúde podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Trata-se de livro com 264 

páginas cujo escopo pretende capacitar o ACS, principalmente nos momentos de visita 

domiciliar. Seu campo de atuação é subdividido em áreas, cujos objetivos e atividades são 

assim descritos: 

Saúde da Criança: 

Objetivo: desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e agravos e de 

promoção à saúde. Sua relevância se encontra no fato que muitos dos agravos na situação de 

saúde do adulto são consequência de problemas surgidos na infância que não tiveram o 

devido acompanhamento.  
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Atividades: ações de acompanhamento à criança no primeiro mês de vida, 

Triagem Neonatal (orientação para realização do Teste do Pezinho, Orelhinha, Olhinho), 

Saúde Bucal da Criança (cuidados com a dentição de leite, higiene bucal), Acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento da criança, Acompanhamento da Caderneta de Saúde da 

Criança (calendários de vacinação, interpretação de dados de crescimento), Programa Bolsa-

Família (verificar se a família está inscrita ou se carece de inscrição), Orientação alimentar 

ara criança, Obesidade Infantil (orientações para prevenção e controle), Orientação para a 

prevenção e controle da DDA (Doença Diarreica Aguda), Prevenção de acidentes na infância. 

 Saúde do Adolescente: 

Objetivo: a adolescência é marcada por um complexo período de mudanças 

físicas, morais e psicológicas, nesse sentido, a “promoção à saúde e prevenção de agravos 

para o adolescente deve ser desenvolvida pela equipe em integração com diferentes 

instituições na comunidade, como a escola, ação social, cultura, grupos de jovens, de arte, 

capoeira, hip hop, entre outros. Deve-se aproveitar para divulgar informações, ajudando no 

esclarecimento de dúvidas e na sensibilização da comunidade” (BRASIL, 2009c, p.76). 

Atividades: acompanhamento do calendário vacinal, Orientações quanto à 

sexualidade (Destes, planejamento reprodutivo, anticoncepção, pré-natal), Saúde bucal do 

adolescente (higiene bucal, orientações para prevenção de doenças mais frequentes em 

adolescentes), Transtornos alimentares (anorexia, bulimia, obesidade, desnutrição), 

Saúde do Adulto: 

Objetivo: promoção à saúde e prevenção dos agravos de doenças a partir do 

acompanhamento nas visitas domiciliares 

Atividades: acompanhamento do esquema vacinal do adulto, Orientações para 

hábitos alimentares saudáveis, Incentivo a pratica de atividades físicas, salientando os 

benefícios gerados, Auxilio no acompanhamento das doenças crônicas (Hipertensão Arterial, 

Diabetes Mellitus, Tuberculose, Hanseníase), Doenças sexualmente transmissíveis 

(identificação de sintomas e sinais da doença, de situações de risco) com destaque para a 

questão da AIDS, Saúde Bucal do Adulto, Saúde do Homem, tópicos específicos a trabalhar 

em visitas domiciliares- disfunção erétil, detecção precoce do câncer de próstata e pênis, 

Saúde da Mulher- fortalecimento do vinculo, auxilio na prevenção do câncer de colo uterino, 

orientações para realização do autoexame das mamas, atenção às vacinas exclusivas de 

mulheres, planejamento reprodutivo, gravidez (pré-natal, hábitos alimentares, observações de 

sinais de risco a gravidez, higiene bucal da gestante, preparação para o parto e puerpério, 
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amamentação, doação de leite humano), Saúde do Idoso- acompanhamento do calendário 

vacinal, promoção de hábitos saudáveis, atenção humanizada nas residências e na UBS, 

atenção ao relacionamento familiar e possíveis situações de risco, analisar se o idoso tem 

dificuldades para realizar as Atividades Básicas e Instrumentais de Vida Diária, transmitindo 

as informações à equipe de saúde e orientando família e cuidadores a suprir tais fragilidades, 

avaliação da segurança do ambiente, orientações para a utilização adequada de medicamentos, 

Saúde bucal do Idoso, politicas de assistência social à pessoa idosa, 

Saúde Mental: 

Objetivo: “o sofrimento mental vem sendo compreendido como uma doença, 

como todas as outras e que o acesso aos serviços de saúde mental deve estar disponível à 

população como os outros serviços de saúde, não havendo necessidade de afastamento ou 

isolamento da sociedade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009c, p.186). Tratamento da doença 

mental migrou de um modelo hospitalar para os tratamentos de base comunitária, solidificado 

a partir dos CAPS. O momento atual traz para o cerne da questão a saúde mental também na 

ESF, “não existe saúde sem saúde mental” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009c, p.186). 

Atividades: identificar pessoas com possíveis sofrimentos mentais e auxiliando 

nos casos confirmados, Observação da existência de sintomas de transtornos de ansiedade 

(existe abuso no uso de substâncias como álcool, medicamentos e outros?), Existência de 

sintomas de depressão (atenção à depressão pós-parto, depressão da pessoa idosa), Uso 

abusivo do álcool e outras drogas: busca para realizar um diagnostico precoce de dependência 

no uso de drogas licitas e/ou ilícitas. 

Atenção à pessoa com deficiência: 

Objetivo: “identificar as pessoas com deficiência e as suas características de 

maneira que possibilite à equipe de saúde realizar um planejamento e direcionamento das 

ações” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009c, p. 199). 

Atividades: identificar pessoas com deficiências, Identificar situações de risco 

para o desenvolvimento de deficiências, Conhecer as condições de vida da pessoa com 

deficiência, seus níveis de dependência, Buscar formas de inserção da pessoa na comunidade, 

Identificar barreiras à acessibilidade e inclusão social, Auxilio para que o deficiente seja 

assistido pelos serviços de reabilitação, Crianças com deficiência: atenção para visualizar 

sinais das principais causas de deficiências nas fases pré-natais, perinatais, pós-natais, 

deficiências auditivas, físicas, visuais e intelectuais, deficiências no adolescente e adulto- 
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atenção para aos Acidentes Vasculares Encefálicos (AVCs) e Paralisia Cerebral (PC), 

deficiência auditiva e intelectual, Ostomia ou Estomia. 

 Orientações para famílias com pessoas acamadas: 

Objetivo: busca garantir ao acamado um ambiente confortável e seguro, onde a 

pessoa acamada não se perceba em situações de desconforto e vergonha. 

Atividades: orientar as famílias sobre os cuidados sobre posicionamentos, 

alimentação, higiene e saúde. 

 Violência familiar: 

Objetivo: detectar situações de vulnerabilidade que são acometidas principalmente 

por mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e homossexuais. 

Atividades: identificar sinais de violência física, sexual, psicológica e econômica 

ou patrimonial, Ao verificar sinais de alerta que indiquem violência, levando suas suspeitas 

pra a ESF, onde juntos analisarão as providências a ser tomadas, identificar as especifidades 

da violência contra a mulher, o problema do trabalho infantil e a violência contra a criança e 

adolescente. Identificar os sinais de alerta no comportamento dos possíveis agressores, 

Realizar ações de prevenção à violência familiar. 

Doenças Transmitidas por vetores: 

Objetivo: desenvolvimento das ações de vigilância em saúde, de forma 

complementar as atividades dos agentes de controle de endemias (ACE). 

Atividades: identificar pontos onde será necessária aplicação de larvicidas e 

informar ao ACE, Orientar os usuários quanto à prevenção da Malária, Dengue, 

Esquistossomose, Tracoma a partir dos roteiros de orientação preventiva, Observar a presença 

de sintomas destas doenças nas pessoas residentes, Realizar reuniões com os ACE para troca 

de informações sobre possíveis focos de criadouros e troca de experiências. 

Correa explica que a formação do ACS é pilar para que o agente atue de acordo 

com as práticas e conhecimentos inerentes à sua área, contribuindo para o apoio e 

desenvolvimento integral das pessoas e comunidade.  Sua atuação não se restringe à doença, 

mas na pessoas humana, entendida como sujeito singular, e busca um enfrentamento contínuo 

dos problemas sociais e econômicos enfrentados pela população (NASCIMENTO; CORREA, 

2008). A associação de saberes e práticas dos ACS funcionam como um elo entre comunidade 

e equipe através das relações humanas, que ora assume de integração, ora de agrupamento. 

Sua forma de inserção é dinâmica e depende de fatores como trabalho em equipe, hierarquia, 

subordinação, construção de projetos assistenciais entre outros (SAKATA; MISHIMA, 2012). 
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Para Mendonça (2007) quando um ACS não é bem preparado temos como 

consequência a baixa adesão da população aos princípios do programa, não reconhecendo a 

unidade de saúde como porta de entrada para o sistema de saúde visto a utilização de outros 

serviços de acordo com suas necessidades pessoais. 

2.4 Educação Permanente 

A Atenção Básica, como modelo reorientador das práticas de cuidado e saúde 

requer um programa de educação permanente presente como prática concreta nos serviços de 

saúde, orientando a qualificação das práticas de cuidado, gestão e participação no SUS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, 2012), seu objetivo central é promover uma 

transformação do processo de trabalho, melhorando a qualidade das ações e dos serviços de 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000b). “É a partir da problematização do processo e da 

qualidade do trabalho - em cada serviço de saúde - que são identificadas as necessidades de 

qualificação, garantindo a aplicação e a relevância dos conteúdos e tecnologias estabelecidas” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p.10). 

A Educação Permanente em Saúde apresenta-se como uma proposta de ação 

estratégica capaz de contribuir para a transformação dos processos formativos, das 

práticas pedagógicas e de saúde e para a organização dos serviços, empreendendo 

um trabalho articulado entre o sistema de saúde, em suas várias esferas de gestão, e 

as instituições formadoras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 09). 

De acordo com o Ministério da Saúde a gestão da Educação Permanente será feita 

através dos Pólos de Educação Permanente, com a responsabilidade de promover mudanças 

nas praticas de saúde e de educação na saúde. Nesse sentido as Rodas para a Educação 

Permanente em Saúde funcionam como rodas de debate e construção coletiva, permitindo 

visão central nas necessidades e permitindo construir estratégias e políticas voltadas para a 

qualidade e aperfeiçoamento da atenção à saúde; ampliando o conceito de saúde e 

fortalecendo o controle social. 

É importante garantir um diálogo permanente entre o quadrilátero do SUS- 

trabalhadores, usuários, formadores e gestores- imbuídos do compromisso de transformar o 

modelo assistencial a partir de uma educação pautada na busca da integralidade da atenção 

(SARRETA, 2009 p.177) São autores e atores fundamentais para uma efetiva articulação das 

instancias de Educação: 
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Gestores estaduais e municipais; universidades e instituições de ensino com cursos 

na área da saúde, incluindo as áreas clínicas e da saúde coletiva; Escolas de Saúde 

Pública (ESP); Centros Formadores (Cefor); Núcleos de Saúde Coletiva (Nesc); 

Escolas Técnicas de Saúde do SUS (ETS-SUS); hospitais de ensino; estudantes da 

área de saúde; trabalhadores de saúde; Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde; 

movimentos ligados à gestão social das políticas públicas de saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004, p. 11). 

Os Pólos de Educação tem como função ampliar a capacidade de pensar e 

executar a formação profissional e o desenvolvimento das equipes de saúde; trabalhando com 

foco nos elementos que garantam a integralidade da atenção à saúde, superando os limites das 

práticas tradicionais de saúde, ampliando as dimensões do acolhimento, vinculo entre 

usuários e equipes, desenvolvimento da autonomia dos usuários e resolutividade na atenção 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

A Politica de Educação e Desenvolvimento para o SUS, publicada em 2004 

trouxe em seu escopo a intenção de cumprir com uma das maiores metas para a saúde 

coletiva: “tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no exercício do 

trabalho” (CECCIM, 2005, p.976). Não significa prolongamento de carreira do trabalhador, 

mas sim ampliação na “intimidade entre formação, gestão, atenção e participação nesta área 

específica de saberes e de práticas, mediante as intercessões promovidas pela educação na 

saúde” (CECCIM, 2005, p.976). Outro ponto relevante trazido pela concepção da educação 

permanente trata de encarar a educação para os profissionais de saúde como uma ação 

finalística das politicas e não somente como um meio de capacitação, está voltada para a 

promoção no ambiente de trabalho de um local propicio para “atuação crítica, reflexiva, 

propositiva, compromissada e tecnicamente competente” (CECCIM, 2005, p.976).  

A educação permanente é encarada como uma estratégia de gestão, ao passo que 

sua efetividade promove maior capacidade de análise dos profissionais de saúde para o 

atendimento às demandas; gestão de mudanças e estreitamento entre o aspecto teórico e as 

praticas diárias, possibilitando que os efeitos concretos das praticas de saúde sejam 

apercebidos pelos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011,2012). 

Busca-se uma constante retroalimentação do processo, fazendo com que cada 

ação em saúde traga justo de si o aspecto reflexivo, e posteriormente, nova ação mais 

adequada, se necessário à singularidade de cada local. Nesse sentido a participação de todos 

os profissionais deve ocorrer de forma atuante tanto na programação como no monitoramento 

da execução dos trabalhos diários. É uma tarefa de superação do caráter fragmentado do 
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trabalho, para um patamar onde cada profissional reconhece a importância do papel do outro 

na garantia da integralidade do cuidado prestado (FELICIANO et al., 2008). 

O processo de aprendizagem deve ocorrer de forma reflexiva, analisando os atos e 

fatos ocorridos no serviço com vistas a modificar a realidade, a transformar o ambiente. Nesse 

sentido é necessário que o processo de educação no trabalho esteja pautado na aprendizagem 

significativa promovendo “a qualidade da atenção à saúde, adequada às necessidades da 

população usuária dos serviços e da equipe, e não somente das carências profissionais de 

qualificação e atualização” (PAGANI; ANDRADE, 2012, p. 96). 

Quanto ao projeto pedagógico o Ministério da Saúde explica que suas bases 

devem contemplar: 

Desde a aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado que 

parte dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo 

práticas que possam ser definidas por múltiplos fatores (conhecimento, valores, 

relações de poder, planejamento e organização do trabalho, etc.) e que considerem 

elementos que façam sentido para os atores envolvidos (aprendizagem significativa) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

O modelo pedagógico da educação permanente prevê além dos cursos 

ministrados, a noção da prática pedagógica, inserindo o cotidiano do trabalho e da formação 

como aspectos centrais do processo educativo, incentivando a autoanalise e autogestão 

(Ceccim, 2005). A dimensão técnica é apenas uma das faces da formação do profissional, os 

aspectos sociais e humanos devem estar presentes, ou seja, um processo de capacitação deve 

aglutinar as práticas profissionais e aspectos de organização do trabalho ao desenvolvimento 

dos aspectos humanos na atuação cotidiana do trabalhador. Não se trata de um sistema de 

aprendizagem passivo, onde quem aprende somente recebe informações de um instrutor, 

requer o pensamento em um modelo que, centrado na família, prepare o profissional a 

construir seu conhecimento e apropriar-se de novas teorias e práticas, desenvolvendo ao longo 

de sua carreira um processo permanente de autoaprendizagem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2000b).  

A educação permanente possibilita a identificação de nó críticos (problemas, 

dificuldades) nos processos de trabalho, cuja solução passa entre as politicas gerais e a 

singularidade local e do público alvo. Este diálogo permitirá a construção de estratégias que 

aprimorem ou inovem a gestão do cuidado e dos serviços de saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011), transcendendo o pensamento tradicional do nosso serviço de saúde e 

promovendo “a reflexão das condições materiais de vida e seus laços fecundos na saúde” 

(SARRETA, 2009, p. 171). 
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De acordo com o Ministério da Saúde (2000b), a metodologia deve ser escolhida 

baseando-se nas características de centralidade no estudante, considerar o contexto no qual 

este vai aplicar seus conhecimentos, desenvolver a capacidade do aluno em identificar e 

solucionar problemas, proporcionar aptidão para o autoaprendizado e permitir a troca de 

experiência entre alunos, compreender o instrutor como um facilitador e não um transmissor 

de conhecimento, desenvolver um processo de avaliação que produza um “feedback” que 

garantam um aprimoramento contínuo processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido 

“papel do educador não se restringe a depositar o seu entendimento a respeito do que foi 

observado, mas especialmente o de discutir com o grupo as constatações efetuadas” 

(SARRETA, 2009, p. 174). 

A ESF, dentro de seu escopo de atuação, com caráter multiprofissional, não pode 

atuar de forma tecnicista, baseada em modelos tradicionais de atendimento à saúde 

(atendimento individual, pautado no aspecto biológico e tratamento isolado), o modelo de 

estratégia necessita de ferramentas que abracem os diferentes aspectos causadores dos 

problemas em saúde, “isso requer o apoio de ferramentas da epidemiologia, da vigilância 

sanitária e ambiental, e exige que se preste atenção integral ao ser humano, levando em 

consideração não só o biológico, mas o cultural, o social, econômico, o familiar” (PAGANI e 

ANDRADE, 2012, p. 97). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2011) a educação permanente pode 

potencializar o desenvolvimento de competências de gestão e do cuidado ao passo que 

permite o enfrentamento dos problemas cotidianos; permitindo simultaneamente troca de 

experiências e discussões entre trabalhadores, usuários, comunidades, grupos de apoio, 

através das redes de apoio horizontais; por fim, a educação permanente deve ser vista como 

ação ascendente, onde cada unidade de saúde e município deve propor o desenvolvimento de 

ações que aliem as necessidades e possibilidades singulares a cada região. Nesse sentido a 

oferta de serviços educacionais pré-formatados devem estar sintonizados com o momento e 

contexto vivido pelas equipes, de modo que o conteúdo “faça sentido” na pratica cotidiana, 

agregando valor ao cuidado oferecido aos usuários. 

Além de desenvolver um modelo de educação permanente é preciso viabilizar o 

acesso dos profissionais que necessitam de capacitação, seja frequentando cursos, seja 

levando os cursos às unidades ou ainda por meio da educação a distância “que tem 

demonstrado ser uma estratégia bastante promissora para treinar um grande contingente de 
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profissionais,(...), democratizando o acesso aos programas educacionais” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2000, p. 16). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2000), no desenvolvimento de um 

programa de Educação Permanente, devemos observar quais as metodologias atenderão as 

necessidades da região, entre as principais temos: 

Metodologia de aprendizagem baseada em problemas: busca superar a 

dificuldade da aplicação prática dos conhecimentos, permitindo o enfrentamento dos 

problemas concretos. Busca construir um conhecimento no profissional que o capacite a 

resolver problemas práticos mantendo-o num processo de aprendizado autodirigido. De 

acordo com esta metodologia o aluno é colocado diante de situações problemas, cuja árvore 

de possibilidades de solução é desenvolvida e refletida, resgatando conhecimentos que ele já 

possui, mostrar a similaridade e a aplicação do conhecimento adquirido com sua prática 

profissional e estimulando sempre o estudante a participar de forma ativa da construção do 

seu conhecimento. Seguindo este modelo, as discussões em grupo permitem a troca de 

experiências e o estimulo mútuo, extrapolando a esfera da educação tradicional. 

Autoinstrução: metodologia baseada no binômio estudo-trabalho; garantir um 

acervo, mesmo que pequeno com publicações dos diferentes setores podem ser um valioso 

recurso na prática das atividades, onde o profissional terá condições recorrer em casos de 

dúvida. 

Educação à distância: “pode ser um recurso de incalculável importância para a 

estratégia Saúde da Família, como modo de atender a grande contingente de equipes” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, p. 20). Busca formar as equipes com conhecimentos e 

habilidades capazes de atender novas demandas, servindo como um meio de garantir a 

atualização do conhecimento das equipes com eficiência. Seu projeto deve valorizar a 

experiência das equipes adequando os temas e o tratamento dos conteúdos a partir da 

experiência de vida e cultura das equipes. 

A educação à distância pressupõe um processo educativo sistemático e organizado, 

que exige não somente a dupla via de comunicação, como também a instauração de 

um processo continuado, onde os meios ou os multimeios devem estar presentes na 

estratégia de comunicação(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, p. 20). 

Podem ser utilizados como estratégias cursos autoinstrucionais, uso de rádio e 

televisão ou redes de comunicação. Tais estratégias foram editadas pelo Ministério da Saúde 

em 2000, hoje 15 anos depois, com a facilidade dos meios de acesso e o aumento das 

demandas das unidades, um modelo de Educação Permanente, à distância, é uma 
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possibilidade de garantir a continuidade da capacitação recebida pelos profissionais, bem 

como permitir a integração entre as diferentes unidades de saúde. Não de trata de substituir 

outras formas de educação convencional, mas sim uma modalidade de formação alternativa e 

também como forma de superar a dispersão geográfica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000).  

No município de Sobral (CE), o desenvolvimento da educação permanente conta 

com a utilização do modelo de tenda invertida na formação dos profissionais, ou seja, é o 

mestre (preceptor) que se desloca até o local de trabalho. A unidade de saúde e a comunidade 

onde está se localiza são o centro do processo de formação, permitindo que os problemas 

intrínsecos a cada localidade recebam atenção adequada, se transforma em “local e fontes 

privilegiadas de construção de saberes no campo da atenção e gestão da saúde” (ANDRADE 

et al, apud PAGANI;ANDRADE, 2012, p. 97).  Em Pernambuco, nos municípios de Olinda e 

Recife, a preceptoria (no caso visitas quinzenais dos preceptores nas unidades de saúde) 

alcançou êxito, os resultados mostraram a efetividade da educação permanente na redução da 

vulnerabilidade do usuário (neste caso, o publico infantil), sendo observados maiores avanços 

nas equipes onde a articulação entre os diferentes profissionais ocorre de forma mais intensa. 

As barreiras entre os profissionais reduzem ao passo que o processo educativo permite o 

diálogo entre estes incentivando a reflexão sobre as praticas de saúde e o contexto de atuação 

de cada profissional (FELICIANO et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

3 Método de Pesquisa 

3.1 Definição e características da Amostra 

O trabalho foi realizado em uma UBS situada na periferia da cidade de Volta 

Redonda, selecionada como forma de transpor a amplitude do universo populacional 

(quantidade de Unidades de Saúde existentes na localidade). Para efeitos de definição de 

amostra, o espaço amostral pesquisado foi a UBS- Açude II, cuja nomenclatura será mantida 

em sigilo durante a publicação dos resultados evitando assim qualquer receio por parte dos 

participantes em fornecer as informações solicitadas. As características demográficas da 

Unidade, seu corpo profissional, do bairro e da população, foram coletadas durante a fase de 

pesquisa de campo, tendo o objetivo de situar o leitor da realidade onde a UBS está inserida. 

Foram observados na unidade os modelos documentais utilizados pelos agentes: Ficha A – 

cadastramento das famílias (que, em seguida, será discutida e orientado quanto ao seu 

preenchimento); Ficha B – acompanhamento de gestantes; Ficha C – Cartão da Criança; Ficha 

D – registro das atividades diárias do ACS. 

3.2 Método de Pesquisa 

De acordo com os objetivos pretendidos a pesquisa pode ser classificada como 

exploratório-explicativa: exploratória buscando ampliar o conhecimento acerca do fenômeno 

estudado a partir das bases teórico-empíricas existentes e, explicativa por centrar-se na 

identificação dos fatores que determinam ou contribuem para a existência da situação 

problema abordada (ZANELLA, 2006). 

Foi realizada pesquisa de natureza aplicada, motivada pela busca na solução de 

problemas/situações concretos, também denominada por pesquisa empírica, onde o 

pesquisador precisa ir a campo presenciando as relações sociais (ZANELLA, 2006), e 

abordagem qualitativa, buscando compreender o fenômeno observado a partir da ótica dos 

participantes. Gil (2008) explica que o método é um caminho percorrido com objetivo de 

chegar a determinado fim, já o método cientifico é o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos percorridos na busca do conhecimento, quanto às técnicas de pesquisa, o presente 

trabalho utilizará pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo, de caráter quali-

quantitativo. 

No anseio do atendimento dos objetivos específicos serão adotados como 

procedimentos de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, embasada nas publicações de 
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autores que tratam do tema Atenção Básica (utilizando o termo Atenção Primária em Saúde 

como sinônimo - definição da Portaria nº 2.488/2011) e Agentes Comunitários de Saúde, sua 

importância e condicionantes de seu desenvolvimento; documental através de consultas às 

publicações realizadas pelo Ministério da Saúde, como Manuais e Portarias relativas ao 

Sistema Único de Saúde, a Politica Nacional da Atenção Básica, Estratégia da Saúde na 

Família e o papel do Agente Comunitário de Saúde e pesquisa de campo, realizada e em 

ambiente real analisado. 

Considera-se a pesquisa de campo como ponto crucial para o esclarecimento da 

questão problema: “A capacitação oferecida ao ACS lhe confere os conhecimentos e 

habilidades necessários à sua atuação cotidiana?”. A pesquisa de campo dividiu-se em duas 

etapas: 

Conhecer o processo de treinamento do ACS a partir da ótica do Gestor (Gerente 

da UBS/Coordenador da AB) - realizada entrevista semiestruturada, de natureza qualitativa, 

buscando descrever o processo de capacitação dos agentes: métodos de treinamento, 

existência ou não de uma capacitação estruturada, treinamentos teóricos e práticos, quantidade 

de horas em treinamento antes de assumir as funções, pontos mais relevantes abordados no 

treinamento, competências desejáveis após a conclusão do treinamento. 

Gil (2008) explica que uma entrevista é uma técnica de pesquisa onde o 

pesquisador se coloca frente ao investigado formulando perguntas cujas respostas atendam ao 

objetivo da investigação. Na entrevista com o Gestor busco esclarecimento ao seguinte 

objetivo específico: a) descrever como o processo de capacitação é realizado na UBS 

pesquisada; b) analisar a partir da visão do Gestor, com base na pesquisa de campo, se a 

capacitação oferecida lhe confere as habilidades e conhecimentos necessários à sua atuação; 

c) conhecer o processo de capacitação a partir da ótica do ACS - os dados coletados nas 

pesquisas documental e bibliográfica servirão de base para a formulação de documento 

exploratório, de natureza quali-quantitativa, que será aplicado a todos agentes buscando 

analisar se a capacitação realizada fornece os conhecimentos e habilidades necessárias à sua 

atuação e aferir o domínio das rotinas diárias de atuação.  

O questionário constituiu-se de perguntas objetivas com respostas de múltipla 

escolha e perguntas abertas, onde o agente foi questionado sobre pontos específicos de sua 

área de atuação, descrevendo também seu processo de treinamento, pontos positivos e 

negativos observados. O documento teve o objetivo analisar a partir da visão do ACS, com 
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base na pesquisa de campo, se a capacitação oferecida lhe conferiu as habilidades e 

conhecimentos necessários à sua atuação; 

O tratamento dos dados foi efetuado no mês subsequente à coleta, os dados 

quantitativos foram compilados e tratados estatisticamente, traçando o mapa de atuação dos 

agentes na Unidade e descrevendo as características do processo de treinamento. A entrevista 

com o gestor foi transcrita e analisada à luz dos documentos que embasaram a pesquisa 

documental, buscando aferir se as informações estão de acordo com o preconizado pelo 

PNAB. Às perguntas abertas feitas ao ACS, seu tratamento foi realizado a partir da técnica do 

DSC (Discurso do Sujeito Coletivo), permitindo exprimir um caráter quali-quantitativo e 

maior confiabilidade na expressão das opiniões expressas e não somente uma transcrição de 

respostas. 

A técnica do DSC foi desenvolvida pelos pesquisadores da USP e permite 

quantificar os dados qualitativos através da generalização dos dados obtidos, pelos qua é 

possível conhecer e dimensionar com a segurança da utilização de métodos científicos o 

pensamento da coletividade pesquisada. A técnica consiste em extrair, de cada 

questionamento ou relato feito, as “Expressões Chave”, que mostram os pontos importantes 

do discurso individual. A partir deste ponto, entramos na segunda etapa, que consiste em 

identificar as “Ideias Chave” de cada discurso a partir das “Expressões Chave”. Neste ponto o 

caráter quantitativo é inserido na análise: extraímos os percentuais de ocorrência de cada uma 

das “Ideias Chave” e agrupamos de acordo com a relevância de ocorrência. O grupamento nos 

permitirá reescrever o DSC, ou seja, o Discurso do Sujeito Coletivo, que corresponde a cada 

uma das “Ideias Centrais” apresentadas (LEFEVRE, F; LEFEVRE, AMC, 2006). 

3.3 Instrumento de coleta de dados 

Foram dois instrumentos de coleta de dados apresentados no Apêndice I e 

Apêndice II.  

O Apêndice I - Entrevista com o Gestor foi realizada no dia 17 de abril de 2015, 

com duração de 25 minutos aproximadamente. 

O Acesso a UBS foi liberado somente na segunda semana do mês de abril pelo 

Gestor da Unidade. A pesquisadora foi recebida pelo Gestor, que forneceu todos os dados 

referentes à Unidade: população, casas, quadro de funcionários e Fichas utilizadas. 

O Apêndice II - Entrevista com o ACS que tinha como objetivo entrevistar o 

ACS, no entanto, não foi permitido pelo gestor realizar a entrevista.  
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Durante o período da coleta de dados o gestor da unidade informou das 

dificuldades relativas ao quadro, com déficit de funcionários oriundos do quadro reduzido e 

da ocorrência de férias. Diante deste problema, o gestor não permitiu entrevista pessoal com o 

ACS, pois segundo este, poderia prejudicar o andamento do trabalho da Unidade. Durante as 

visitas e acesso à Unidade, o quadro de ACS estava com 02 (dois) funcionários em cerca de 

80% do tempo. Dessa forma o instrumento foi ajustado sob a forma de questionário com 

perguntas abertas e fechadas, buscando atender os questionamentos elencados no item 

anterior. 
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4 Análise dos resultados 

A Unidade pesquisada situa-se na periferia da cidade de Volta Redonda, possui 

978 famílias cadastradas, perfazendo total de 2870 moradores. As famílias são subdivididas 

em 6 (seis) microáreas de abrangência, dando destaque para áreas de risco, casos de 

hipertensão, diabetes, gestação, obesidade e pessoas portadoras de deficiências. A equipe é 

composta por um enfermeiro/gerente, um assistente administrativo, três médicos (pediatra, 

ginecologista e generalista), dois técnicos de enfermagem, quatro agentes comunitários, um 

de auxiliar serviços gerais e uma recepcionista. O quadro fixo da unidade mostra déficit de 

dois agentes no quadro. Durante o período pesquisado a situação estava ainda mais delicada: 

dois agentes se encontravam de férias (retorno de uma delas na ultima semana de abril), fato 

que segundo o gestor, implica em dificuldades operacionais e de gestão das atividades, 

fixando os agentes na UBS e comprometendo as visitas. A principal limitação à pesquisa 

centrou-se na realização da entrevista com os agentes. Não foi permitido ao pesquisador 

contato direto com estes funcionários dado as dificuldades relativas ao quadro, segundo o 

gestor o tempo que seria dispendido para realização da entrevista comprometeria o 

atendimento às demandas da comunidade. O roteiro de entrevista foi adaptado sob a forma de 

questionário aberto buscando atender aos objetivos de esclarecimento do processo de 

capacitação do ACS sob a ótica dos mesmos. Ressalta-se que a aplicação do questionário foi 

feita pelo gestor da UBS. 

Os agentes utilizam a Ficha A de cadastro das famílias (Anexo 1) nas visitas 

domiciliares, posteriormente os dados obtidos são arquivados na pasta do endereço da família, 

e todos os dados subsequentes (consultas, aprazamento de vacinas e gestantes) são arquivados 

e ficam disponíveis aos profissionais da unidade, caso se faça necessário. A Ficha B- GES – 

acompanhamento de gestantes não é utilizada pelos agentes, o acompanhamento gestacional é 

feito pelo enfermeiro da unidade, através das fichas de aprazamento de gestantes e ficha 

ambulatorial perinatal (Anexos 2 e 3). As demais Fichas B (HA- acompanhamento de 

hipertensos, DIA- acompanhamento de diabéticos, TB- acompanhamento de tuberculoso e 

HAN- acompanhamento de pacientes com hanseníase) não são utilizadas na unidade. A ficha 

C- acompanhamento do cartão da criança, não é preenchido pelos agentes, o técnico de 

enfermagem realiza este acompanhamento junto do enfermeiro da unidade. A ficha D- 

registro das atividades diárias é preenchida pelo enfermeiro, a partir dos dados trazidos pelos 

agentes e demais funcionários da unidade (Anexo 4). 
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Sob o olhar do gestor, os agentes recebem no Curso Introdutório uma formação 

completa. O curso é formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, realizado, na maioria das 

ocasiões no auditório da Fundação Oswaldo Aranha (UniFOA). Conta com uma equipe 

multidisciplinar de instrutores e monitores, englobando as áreas de enfermagem, pediatria, 

assistência social, nutrição, prevenção à DST e ao uso de drogas, tratamento do alcoolismo e 

tabagismo, orientações quanto a doenças infecciosas e epidemiologia. Os conteúdos são 

ministrados por meio de palestras, vídeos e dinâmicas de grupo conferindo um caráter 

diferenciado ao modelo de capacitação, além da distribuição de apostilas com o conteúdo.  

O posicionamento dos agentes não foi entusiasmado como o do gestor, três 

responderam aos questionamentos, suas ponderações possuíam as mesmas expressões (E-Ch) 

e ideias chave (IC), através das quais foi possível a transcrição seguinte discurso: 

 

Discurso ACS- Processo de treinamento e capacitação 

Frequentei o curso introdutório na Policlínica da Cidadania, com duração de uma semana, 

foram utilizados vídeos, palestras e apostilas. Considero que o curso não me proporcionou os 

conhecimentos e as habilidades para minha atuação. Ao iniciar minhas atividades, não fui 

acompanhado por outro profissional. Participo de rodas de Educação Permanente na UBSF. 

Considero-me capaz de realizar as atividades de realizar o cadastramento de famílias e usar 

as fichas de cadastro padrão; sei mapear minha área de atuação; realizar as visitas 

domiciliares; atuo como educador e estimulo a participação da comunidade e consigo realizar 

o planejamento das minhas ações. 

Quadro 1 - Discurso do Sujeito Coletivo ACS 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 Foram detectadas diferenças entre a percepção do gestor e do ACS quanto ao 

processo de capacitação via Curso Introdutório, na visão dos agentes, o curso não confere 

conhecimentos e habilidades necessários a sua atuação, já para o gestor, o curso é completo e 

fornece informações suficientes para o ACS e suas atividades cotidianas.  

Não existe por parte da SMS um programa estruturado de Educação Permanente 

para os profissionais, o ultimo curso que participaram foi o “Caminhos do Cuidado”. As 

atualizações, aspecto considerado pelo gestor como ponto mais positivo no processo de 

capacitação e crucial para uma atuação eficiente dos profissionais, é realizada na UBSF 

durante as reuniões com a equipe, são transmitidos aos agentes informações relativas às 

mudanças nos programas (como hipertensão e diabetes), alterações no cartão de vacinas, ou 
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ainda o retorno a temas sazonais, como a Dengue nos primeiros meses do ano. Gestor e ACS 

entendem as capacitações realizadas na UBSF como um programa de Educação Permanente, 

no entanto, o gestor deixa claro que a iniciativa é interna, não havendo um acompanhamento 

ou troca de informações e experiências com outras unidades e profissionais como preconiza a 

Portaria GM/MS nº 2.488/2011. 

O processo de atualização busca conferir aos agentes e demais profissionais 

informações suficientes para que atendam as demandas de informação da comunidade: “o 

usuário, ele tem o direito de ter toda a informação que ele precisar, e uma informação e um 

atendimento de qualidade” (Gestor UBSF). A percepção do gestor é afirmada pelo Ministério 

da Saúde na PNAB (2012) ao descrever a Educação Permanente como uma estratégia de 

gestão, que busca ampliar a capacidade de análise dos profissionais ao atendimento das 

demandas da comunidade, estreitando a distância entre a teoria e a atuação cotidiana. A 

posição do gestor, de buscar uma capacitação e atualização dos profissionais com foco em 

atender as demandas do usuário são afirmadas por Paganni e Andrade (2012) ao atestar que o 

processo de capacitação não deve focar somente nas carências dos profissionais, mas sim 

voltada para as necessidades dos usuários. 

 A falta de um programa estruturado de Educação Permanente mostra que na 

realidade pesquisada, persiste a dificuldade de transformar a saúde coletiva em uma rede de 

ensino-aprendizagem no exercício do trabalho, aumentando a intimidade entre saberes e 

práticas e concebendo a educação dos profissionais não somente como um meio de 

capacitação, mas como ação finalística das políticas públicas (CECCIM, 2005).  

 Uma contradição na comparação entre as respostas de agentes e gestor é a 

realização de acompanhamento por outro profissional, o ACS afirma que inicia seu trabalho 

sem acompanhamento, utilizando as informações recebidas no curso, na percepção do agente 

este é capaz de realizar sozinho, o cadastramento de famílias e utilização das fichas padrão, 

mapear sua área de atuação e planejamento e ações, realizar as visitas e atuação como 

educador e estimulador da participação da comunidade. O gestor por sua vez, explicou que o 

ACS não inicia suas atividades sem acompanhamento, ele recebe treinamento prático de um 

membro da gerência ou outro ACS mais antigo, que o acompanha nos primeiros dias 

explicando o preenchimento da Ficha A na prática, bem como as necessidades de atualização 

das fichas e reagrupamento de moradores em casos de mudanças garantindo que os arquivos 

das famílias estejam sempre atualizados. Não foi possível esclarecer este contraponto de 

informações devido ao momento passado pela unidade (os profissionais de saúde cujo 
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contrato foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e a Cruz Vermelha do 

Brasil, foram encerrados, e o corpo de profissionais substituído por outros cuja contratação 

está sendo realizada por meio de concurso público), no entanto as explicações dadas pelo 

gestor e pelos agentes no questionário objetivo foram capazes de suprir tal limitação e 

esclarecer aos objetivos da pesquisa. 

 Os próximos pontos abordados tratam das atividades cotidianas dos agentes 

conforme prescrito no Manual “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde”.  De acordo 

com o gestor, os profissionais são capazes de utilizar as fichas de cadastro, ressalta-se que na 

UBSF pesquisada, os agentes fazem uso somente da Ficha A e um modelo de fichas de visita 

utilizado pelo município (Anexo 5), trata-se de uma ficha simplificada com as informações de 

data da visita, morador contatado e observações pertinentes. O mapa de atuação (Área) se 

encontra fixado na UBSF, disponível todos os moradores e foi desenvolvido pelo gestor com 

as informações trazidas pelos agentes na Ficha-A e nos históricos familiares. O gestor 

considera que o agente possui a sensibilidade e conhecimento necessários para o atendimento 

às demandas, cita exemplos de casos em que o agente, trouxe para a unidade situações 

percebidas no cotidiano dos usuários, ressaltando o caráter multidisciplinar da atuação da 

ESF. No contato com a comunidade, manter o calendário vacinal das crianças em dia é um 

grande desafio, muitos responsáveis perdem o documento e na maioria dos casos a gerência 

da UBSF precisa visitar a escola onde a criança está/ estava matriculada para acesso à cópia 

do cartão de vacinas, de acordo com o relato, na comunidade há casos em que o gestor precisa 

levar a dose vacinal na residência do usuário devido à baixa assiduidade dos pais em relação 

ao calendário.  

 De acordo com o gestor, o vinculo do ACS com a comunidade permite que ele 

transmita problemas percebidos durante a semana e/ou dia para a unidade e durante a reunião 

de equipe são definidas as formas de atuar para a melhoria de situação do usuário, seja 

encaminhando a um especialista, seja encaminhando a assistência social ou a secretaria de 

meio ambiente (casos que se faça necessário esse tipo de intervenção).  O ACS é considerado 

elemento nuclear das ações em saúde, o ACS tanto orienta à comunidade, como informa às 

equipes de saúde a situação das famílias (COSTA et al., 2012). 

 Nem todos os agentes possuem a capacidade de atuar como educadores, para o 

gestor, essa atuação depende do perfil de cada um dos ACS, quando ocorrem ações 

educativas, nem todos os agentes participam na linha de frente, mas participam realizando 

atividades de suporte e esclarecendo a dúvidas. As ações realizadas tanto na Creche como na 
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Escola Municipal de ensino fundamental são vistas pelo gestor como um grande exemplo de 

parceria/ vínculo entre a comunidade e a escola, anualmente nas visitas dos programas Olhar 

Brasil, Saúde Bucal e Saúde na Escola, são realizadas as análises antropométricas (relação 

entre peso e altura), buscando captar situações de baixo peso ou obesidade infantil, análise da 

acuidade visual dos alunos, palestras educativas escovação e alimentação saudável. Mesmo 

sem perfil para falar em público, todos os agentes tem a capacidade de esclarecer as duvidas 

dos usuários, e caso não consigam, levam as demandas ao gerente da unidade.  

Um dos pilares da atuação desta equipe é trabalhar a comunicação e informação 

com o paciente, segundo o relato, a relação entre comunidade e UBSF melhorou muito a 

partir do momento em que a atuação dos profissionais se voltou para as demandas dos 

pacientes, esclarecendo suas duvidas e atendendo suas demandas, buscando solucionar as 

situações de conflito. Um ponto que chama atenção no formato de atuação da unidade é que 

suas ações são muito mais reativas às demandas da comunidade do que proativas, existe uma 

preocupação grande em atender o que o usuário solicita e muito pouco uma procura dos 

profissionais em detectar situações que mereçam intervenção. O trecho abaixo ilustra a visão 

do gestor: 

Então cada momento aquele usuário apresenta uma necessidade diferente e você tem 

que ir ao encontro dessa necessidade, né, porque se ele não tivesse necessitando ele 

não viria aqui. Eu sempre faço isso com a minha equipe, a gente tem que, a gente 

está aqui pra servir a comunidade. Então ele apareceu aqui essa semana há eu to 

precisando de fazer um preventivo, eu agendo o preventivo dele que a agenda é 

aberta. Aí vem, faz o preventivo, na outra semana, to precisando marcar uma 

consulta. Vai marcar uma consulta. Então cada semana, cada momento esse usuário, 

ele apresenta uma necessidade diferente e a gente tem que ir ao encontro dessa 

necessidade dele. 

(Informação Verbal, 2015, p.5). 

Esta concepção, de atuação reativa as demandas da comunidade é uma redução do 

papel da unidade, o vinculo entre o usuário e a equipe é formado à medida que ambos se 

conhecem melhor, é um encontro que depende do movimento de usuário e equipe (BRASIL, 

2009) a estratégia da unidade se aproxima muito mais a uma postura de evitar conflitos com a 

comunidade, atendendo quaisquer que sejam suas demandas, do que uma postura de 

manutenção e melhoria da saúde. É importante ressaltar que a UBS como porta de entrada do 

usuário ao sistema de saúde deve atentar-se às diferentes situações que possam ser enfrentadas 

pelo usuário, sejam elas vinculadas direta ou indiretamente à saúde (STARFIELD 2002, apud 

GOMES et al.,2011). Ao receber o usuário e suas demandas, o foco da atenção não pode estar 

voltado somente ao aspecto curativo de sua doença, o profissional de saúde deve ir além, 
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atentar-se ao caráter único e particular de sua queixa, que reflete o meio que está inserido, 

suas questões biológicas, psicológicas e sociais (CAMARGO, 2009). 

O planejamento e execução das atividades têm sofrido com a falta do carro para 

auxiliar a locomoção. Os agentes definem diariamente quais as visitas serão feitas, mas em 

alguns momentos não conseguem cumprir o planejado devido à demanda grande em algumas 

residências, ou a necessidade de sua presença na unidade. No seu retorno a ficha de produção 

é preenchida, e os problemas e necessidades de apoio são levados à reunião semanal onde são 

definidas as estratégias para atender cada família. 

O gestor entrevistado considera que todos os seus agentes possuem os 

conhecimentos e habilidades elencados nas áreas de atuação conforme descrito no Guia 

Prático do Agente Comunitário da Família (2011) e explicado no presente trabalho no item 

2.3. Nos próximos itens será apresentada a análise da aplicabilidade dos conteúdos recebidos 

na capacitação a partir da percepção do ACS. 

 A literatura que referencia o presente trabalho, não distingue as atividades dos 

agentes em diferentes níveis, compreendendo que todas as atividades merecem atenção dos 

agentes. O questionário objetivo foi formulado com base nesta premissa: que todas as 

atividades possuem mesmo nível de importância. Para cada campo de atuação, foram 

selecionadas atividades, que de acordo com o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde 

fazem parte da rotina do ACS, os agentes por sua vez, responderam se possuem domínio 

destes temas e se os mesmos fazem parte de suas atividades diárias. Obtivemos três blocos de 

respostas, vinculando a percepção do ACS acerca do domínio de cada atividade e sua inserção 

no cotidiano. 

 

Bloco 1- Habilidades que recebeu capacitação e utiliza no dia-a-dia 

- Saúde da Criança: Orientação aos responsáveis sobre amamentação da criança, os 

problemas da obesidade infantil e DDA (Doença Diarreica Aguda). 

- Saúde do Adolescente: Realização do acompanhamento do calendário vacinal do 

adolescente durante as visitas domiciliares. 

- Saúde do Adulto: Atuação ativa no acompanhamento do tratamento das doenças crônicas 

(Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Tuberculose, Hanseníase). 

- Atenção a pessoas com deficiência: Identifica os níveis de dependência da pessoa com 

deficiência, buscando formas de inseri-lo na vida da comunidade. 

- Orientação para famílias com pessoas acamadas: orientação às famílias sobre os cuidados 
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sobre posicionamentos, alimentação, higiene e saúde. 

Quadro 2 - Habilidades que o ACS utiliza no cotidiano  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 O ACS se considera capaz de atuar nas competências descritas no Bloco A, o 

acompanhamento da criança e do adolescente se mostra relevante à medida que problemas 

que ocorrem nesta fase de desenvolvimento, podem ocasionas agravos na idade adulta 

(BRASIL, 2009). De mesmo modo a sua atuação no acompanhamento de doenças crônicas, 

auxilia na prevenção de agravos dos problemas que o usuário possui. Nas áreas de atenção à 

pessoa com deficiência e acamadas, os agentes se consideram capazes de realizar orientações 

de menor complexidade. As visitas são realizadas de acordo com as prioridades definidas a 

partir da existência de situações de risco e vulnerabilidade, estas situações ficam destacadas 

no mapa da Área, e subdivididas em cada microárea. A prática vai de acordo com preconizado 

pela Portaria 2.488/2011, desde que mesmo com a definição de prioridades, cada família 

receba pelo menos uma visita mensal. 

No entanto, de acordo com os dados obtidos, o ACS demonstra que atividades 

com maiores níveis de complexidade, mesmo que tenham recebido capacitação, não fazem 

parte de seu cotidiano, conforme demonstrado no Bloco B.  

 

Bloco B- Habilidades que recebeu capacitação, mas as atividades não fazem parte do 

cotidiano. 

- Saúde da Criança: Orientações para triagem neonatal. 

- Saúde do Adulto: Conhecimento das especifidades da Saúde do Homem e da Mulher. 

- Saúde Mental: Identificar existência de transtorno de ansiedade ou depressão, bem como 

indícios do abuso no uso de álcool e drogas. 

- Violência Familiar: Identificar possíveis situações de ocorrência de violência física, sexual 

ou psicológica e realização de ações de prevenção à violência familiar. 

- Doenças transmitidas por vetores: Orientação aos usuários quanto à prevenção e 

identificação de sintomas das doenças transmitidas por vetores durante as visitas domiciliares 

(ex.: dengue, malária, esquistossomose). 

Quadro 3 - Habilidades que o ACS possui e não utiliza no cotidiano 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O ACS deve atuar como um educador, conhecendo as características de cada 

família, e ao passo que possui vínculo com a comunidade, conseguindo maior adesão aos 
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serviços e práticas de saúde. (Brasil, 2009; OLIVEIRA et al 2003; ARAÚJO e ASSUNÇÃO, 

2004), ao mesmo tempo precisa de sensibilidade, para conseguir identificar problemas 

relativos a indícios de violência familiar e possíveis transtornos mentais. As respostas obtidas 

mostram uma tendência a uma atuação mais burocrática e menos humanizada, as situações 

complexas não são tratadas pelos agentes na UBS analisada e sim pelos médicos e 

enfermeiro. No entanto, as visitas domiciliares são a oportunidade de detectar problemas e 

orientar as famílias antes que ocorram agravos na saúde dos usuários, mas se o agente, não se 

percebe como o responsável por identificar possíveis situações e encaminhar a unidade, abre-

se uma lacuna, entre usuário e serviço de saúde. Cabe ao agente, durante as visitas orientarem 

aos responsáveis pelas crianças à realização de exames em recém-nascidos, orientar o homem 

para a realização do exame para detecção precoce do câncer de próstata, a mulher para 

realizar o autoexame das mamas e realização de preventivo, também faz parte de seu escopo, 

orientar as famílias quanto à prevenção de doenças como a dengue. Os exemplos citados já 

são capazes de nos mostrar que a capacitação conferida ao agente, segundo a percepção 

destes, lhe confere conhecimentos e habilidades importantes que, no entanto, não são 

convertidas em sua atuação cotidiana.  

O Bloco C ressalta que das atividades elencadas, o ACS não foi capacitado para 

atuar junto ao adolescente com ações de promoção a saúde, tais ações, buscam prevenir 

agravos de transtornos alimentares, prevenção a DST. A não capacitação neste ponto, também 

nos mostra carência no processo de capacitação. 

 

Bloco C- Não recebeu capacitação sobre o tema 

- Saúde do Adolescente: Atuação na promoção à saúde e prevenção de agravos dos 

transtornos alimentares (anorexia, bulimia, obesidade, desnutrição) 

Quadro 4 - Habilidades que o ACS não possui 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados apresentados mostram que o ACS não atua como líder e incentivador 

das ações de promoção a saúde. Sua intimidade com a comunidade deveria promover melhor 

articulação entre a comunidade e os usuários, no entanto, o escopo desenhado pelos agentes, 

mostra sua rotina de trabalho após capacitação ainda carece adequação entre as atividades 

requeridas pelo cargo e atuação prática, para que sua missão seja atingida. De acordo com 

Oliveira e colaboradores (2003 apud MENEGUSSI, OGATA e ROSALINI, 2014), o ACS 

tem uma missão social bem clara, pois é alguém inteiramente identificado com sua própria 
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comunidade, e sua liderança se reverte em ações em prol da melhoria das condições de vida e 

de saúde daquela população. Para Araújo e Assunção (2004) o ACS é articulador do trabalho 

devido a sua maior facilidade de acesso aos domicílios, por morar na sua área de atuação e 

conhecer a realidade da comunidade em que está inserido. A formação do ACS é pilar para 

que o agente atue de acordo com as práticas e conhecimentos inerentes à sua área, 

contribuindo para o apoio e desenvolvimento integral das pessoas e comunidade.  Sua atuação 

não se restringe à doença, mas na pessoa humana, entendida como sujeito singular, e busca 

um enfrentamento contínuo dos problemas sociais e econômicos enfrentados pela população 

(NASCIMENTO; CORREA, 2008). 

No instrumento de pesquisa foram selecionadas 11 atividades/competências que 

são de responsabilidade no ACS, os dados obtidos mostram que, das atividades elencadas, 

45% fazem parte das atividades. Os agentes afirmam ter recebido capacitação em 91% das 

atividades elencadas. Os dados mostram uma separação entre conhecimento recebido e as 

práticas dos agentes. O processo de capacitação ocorre, no entanto não se reverte em práticas 

diárias. Sakata e Mishima (2012) explicam que é preciso uma associação de saberes e práticas 

dos ACS funcionando como um elo entre comunidade e equipe através das relações humanas, 

que ora assume de integração, ora de agrupamento. Sua forma de inserção é dinâmica e 

depende de fatores como trabalho em equipe, hierarquia, subordinação, construção de projetos 

assistenciais entre outros. 
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5 Considerações finais 

Neste trabalho abordou-se a atuação do Agente Comunitário de Saúde a partir da 

perspectiva da Estratégia de Saúde da Família. O referencial teórico permitiu aprofundamento 

no tema, através da observação das mudanças ocorridas com a institucionalização do Sistema 

Único de Saúde na Constituição Federativa de 1988, onde o foco da atenção  é ampliado, o 

atual sistema não estaria mais voltado para remediar os efeitos das doenças, mas sim na 

prevenção dos agravos e na promoção da saúde, respeitando os princípios da Universalidade, 

Integralidade, Equidade, Regionalização e Hierarquização da rede, ações e serviços de saúde, 

Participação e Controle Social, Descentralização na Saúde. 

A Politica Nacional da Atenção Básica (2012) definiu as diretrizes para a Atenção 

Básica bem como para a Estratégia da Saúde da Família. A Atenção Básica compreende um 

conjunto de ações voltadas para a saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo as áreas 

de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

garantindo a redução de danos e manutenção da saúde, conferindo atenção integral ao 

individuo e permitindo a população melhorar a situação de saúde e a autonomia das pessoas. 

Seu desenvolvimento deve considerar as características de cada território para definir as 

práticas de cuidado e gestão, de forma democrática e participativa, cujas equipes devem 

atentar para as demandas e aspectos de risco e vulnerabilidade onde estão adscritos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2.488/2011). 

Como forma de expandir e efetivar os objetivos preconizados pela atenção básica, 

a Estratégia da Saúde da Família busca através da articulação de sua equipe de profissionais 

multidisciplinares, promover a saúde em um modelo coletivo, voltado não só para o 

atendimento individual e curativo das doenças, mas para um modelo multidisciplinar que 

compreenda a singularidade dos usuários e o contexto familiar e comunitário onde está 

inserido, tornando este agente ativo na promoção de sua saúde. 

Considerada a porta de entrada do usuário no sistema a Estratégia da Saúde da 

Família precisa contar com corpo de profissionais capacitados para compreender suas 

necessidades de atenção à saúde e os fatores que podem ocasionar tais demandas (sociais, 

ambientais, culturais). Nesse sentido, o Agente Comunitário de Saúde (ACS), ponto central 

do  esforço de pesquisa tem papel crucial para a resolutividade do sistema. O ACS “é o 

profissional que desenvolve ações que buscam a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita à Unidade Básica de Saúde, que são potencializados por morar na 
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comunidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b, p 27), tem uma missão social bem clara, 

pois é alguém inteiramente identificado com sua própria comunidade, e sua liderança se 

reverte em ações em prol da melhoria das condições de vida e de saúde daquela população. 

 Pode-se observar vasto conteúdo elaborado pelo Ministério da Saúde que podem 

ser utilizados como arcabouço para a formulação dos modelos de capacitação e para 

norteamento das atividades dos Agentes. Os documentos publicados ressaltam de forma 

didática toda a prática cotidiana dos agentes, desde o seu planejamento de ações até as 

especifidades de cada uma das áreas de atuação. 

A Educação Permanente é um modelo de capacitação que busca potencializar o 

desenvolvimento de competências de gestão e do cuidado ao passo que permite o 

enfrentamento dos problemas cotidianos; permitindo simultaneamente a troca de experiências 

e discussões entre trabalhadores, usuários, comunidades, grupos de apoio, através das redes de 

apoio horizontais. De acordo com o programa de Educação Permanente, diversas 

metodologias podem ser utilizadas, dentre as quais cita como principais a aprendizagem 

baseada em problemas, a autoinstrução e a educação à distância. 

O ACS foi escolhido como ponto central do presente trabalho devido a sua 

importância para o atingimento dos objetivos da Estratégia de Saúde da Família, na pesquisa 

de campo, realizada em uma UBSF situada à periferia da cidade de Volta Redonda foi 

possível compreender como o processo de capacitação é realizado e como este é refletido em 

sua atuação cotidiana. Para atingimento dos objetivos de pesquisa, realizou-se entrevista com 

o gestor da unidade e aplicação de questionário aos agentes ativos no quadro durante o 

período da realização da pesquisa de campo. 

A pesquisa de campo permitiu verificar que existe um processo de capacitação 

realizado após a contratação dos profissionais, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) cuja duração é de um mês. Seu escopo busca inserir o profissional no seu contexto de 

atuação a partir das orientações dadas pelos diferentes profissionais cujas atividades farão 

parte do cotidiano dos agentes. No entanto não há um programa de Educação Permanente 

desenvolvido pelo órgão. De acordo com os resultados obtidos, são poucas as ocasiões onde o 

Agente participa de cursos fornecidos pela SMS, cabendo ao gestor, nas reuniões semanais 

realizar atualizações de temas que considere relevante, como mudanças no calendário vacinal, 

dengue, entre outros. Ressalta-se aqui que não se trata de uma orientação da secretaria, mas 

sim uma iniciativa do gestor em buscar a atualização dos profissionais. 
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Simultaneamente constatou-se que a percepção de gestor e agentes quanto ao 

processo de capacitação fornecido pela SMS é diferente, para o gestor o curso é completo, já 

para os agentes o curso ministrado não fornece os conhecimentos e habilidades necessários 

para sua atuação, sendo complementados pela atuação do gestor na Unidade, no que eles 

compreendem como um processo de educação permanente. 

O Agente em sua autoavaliação, e o Gestor da Unidade ao avaliar o processo de 

capacitação,  consideram que o ACS é capaz de realizar todas as atividades pertinentes a sua 

função, no entanto, quando os agentes foram questionados acerca de situações práticas que 

constam em seu escopo de trabalho, diferentes pontos foram citados pelos agentes como 

tarefas e/ou atividades que receberam capacitação, mas não são pertinentes a sua função, 

deixando uma lacuna entre o que os documentos que embasam o presente trabalho entendem 

como função dos agentes, e o que estes percebem e realizam no seu cotidiano. Na prática 

observou-se também que além de não realizarem algumas atividades pertinentes à sua função, 

os instrumentos (fichas de trabalho), são subutilizados, faltando preenchimento de 

informações importantes relativas ao estado  saúde/doença dos usuários. 

Como ponto positivo constatou-se a preocupação da Unidade em atender as 

solicitações dos usuários, tal ponto vai de acordo com o projeto de capacitação, ao buscar um 

foco não só nos profissionais, mas principalmente nas necessidades dos usuários.  Existe a 

pratica semanal de trazer para a Unidade durante as reuniões de equipe, as questões relativas 

ao que ele observou nas visitas, mas retomando ao que estes entendem como aspectos 

pertinentes ao seu campo de atuação, esferas importantes relativas à saúde dos usuários 

podem estar sendo desconsiderados. As inserções na comunidade ocorrem com maior 

intensidade nas unidades educacionais do bairro onde os programas voltados para a saúde do 

publico infantil são realizados anualmente. 

Em suma, a postura adotada é a de atender a tudo que o usuário solicita, 

mostrando uma atuação reativa da unidade, ou seja, não conseguem efetivar a criação do 

vinculo com o usuário, compreender o seu meio e/ou as questões implícitas que geram as 

demandas. 

A análise permitiu constatar que o ACS não atua como líder e incentivador das 

ações de promoção a saúde. Sua intimidade com a comunidade deveria promover melhor 

articulação entre a comunidade e os usuários, no entanto, o escopo desenhado pelos agentes, 

mostra sua rotina de trabalho após capacitação ainda carece adequação entre as atividades 

requeridas pelo cargo e atuação prática, para que sua missão seja atingida. 
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Concluí-se que a unidade possui maior foco na coordenação do cuidado, ou seja, 

no ordenamento do fluxo dos usuários entre os diversos pontos de atenção do que na 

resolutividade das ações, carece de atuação ativa na identificação de riscos, necessidades e 

demandas de saúde.   

Compreende-se, ao final deste trabalho que algumas dificuldades precisam ser 

superadas, faltam ao gestor a ao agente a compreensão de quais são as atividades de 

responsabilidade deste profissional, ressalta-se que, a partir dos dados coletados, a carência 

começa no processo de capacitação inicial, cuja duração de um mês pode ser a causadora das 

falhas entre escopo desejado (principalmente tomando como base o Guia Pratico de atuação 

do ACS) e o que o ACS recebe como treinamento. 

A inexistência de um projeto de Educação Permanente aumenta esta lacuna, pois 

um modelo de educação contínua pode resgatar as dimensões de atuação, tanto dos agentes, 

ponto principal do nosso trabalho, como dos demais profissionais. Possuir um Pólo de 

Educação permitiria a ampliação da capacidade do profissional de pensar e executar suas 

atividades, superando os limites tradicionais através do vinculo entre usuários e equipe, 

ampliando as dimensões do acolhimento e resolutividade das ações e buscando desenvolver 

autonomia do usuário nas questões relativas à promoção da sua saúde. 

As lacunas observadas permitem crer que a utilização de um sistema de 

informação voltado para a capacitação continuada dos agentes pode ser uma ferramenta de 

apoio às unidades, pois superaria as dificuldades geográficas. Uma plataforma de educação à 

distância, utilizando situações práticas poderia garantir a continuidade da capacitação e a 

integração entre as diferentes equipes, buscando uma associação entre saberes e práticas. 

Os objetivos propostos foram cumpridos, concluindo que, a preparação dos 

agentes é um desafio, e precisa de maiores esforços para que garantam uma atuação “pautada 

nas práticas referenciais de saúde, com conhecimentos e habilidades inerentes à função, 

cumprindo as diretrizes de forma abrangente e organizada” (NASCIMENTO; CORREA, 

2008, p. 1306). 

Demonstrou-se importante para o aprofundamento dos temas relativos à Saúde e 

os desafios que devem ser superados para a prestação de um serviço com a coordenação do 

cuidado, a resolutividade e a coordenação das redes de acordo com as necessidades da 

comunidade, nos permitindo identificar as lacunas na gestão dos recursos humanos e a 

possibilidade de aliar as tecnologias de informação ao processo de capacitação dos ACS. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I - Roteiro de entrevista com o Gestor da UBS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP 

 

O presente roteiro de entrevista, elaborado pela aluna Tatiana Cristina Mendonça Pitassi tem 

por objetivo esclarecer o processo de capacitação do Agente Comunitário de Saúde com base 

na ótica do Gestor responsável pela sua inserção no ambiente de trabalho. As perguntas e 

respostas serão gravadas, posteriormente transcritas e analisadas à luz do referencial teórico 

que embasa o trabalho de conclusão de curso da aluna. A identidade da UBS, Gestor e demais 

colaboradores será mantida em sigilo. 

 

1) Como foi o processo de formação do ACS? 

- Este frequentou cursos pré-formatados? 

- A capacitação foi realizada utilizando quais tipos de materiais (livros, manuais, vídeos, 

palestras, outros)? 

- Qual a estrutura física dos treinamentos (Na UBS, Secretaria de Saúde, “Aulão”, outra UBS, 

etc)? 

- Participou e/ou participa de rodas de Educação Permanente? 

2) Quais pontos você considera mais importantes na formação do ACS? 

3) Ao iniciar suas atividades, o ACS é acompanhado por um profissional durante o 

período de ambientação? 

- Como é realizado o treinamento pratico do ACS?  

- Quem realiza seu acompanhamento? 

4) Quais das atividades abaixo descritas o ACS consegue desempenhar plenamente ao 

término de sua capacitação, para atividades que o agente não consegue realizar, 

explicar como a UBS realiza estas atividades: 

a) Realizar o cadastramento das famílias? Conhece e utiliza as fichas de cadastro 

padrão? 
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b) Consegue mapear sua área de atuação? 

c) Realiza as visitas domiciliares com o conhecimento e sensibilidade necessárias 

para atender as diferentes demandas dos usuários? 

d) Consegue atuar como educador e estimula a participação da comunidade nas ações 

de saúde? 

e) Compreende e consegue realizar o planejamento de suas ações: diagnóstico, 

elaboração do plano de ação, execução, acompanhamento e avaliação das ações? 

f) Conhece as particularidades de cada uma das suas áreas de atuação: Saúde da 

Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde Mental, Atenção à pessoa 

com deficiência, Orientações para famílias com pessoas acamadas, Violência 

familiar, Doenças Transmitidas por vetores? 

5) Existe alguma iniciativa interna voltada para a capacitação continuada do profissional? 

6) A partir da sua experiência como gestor, você considera que o atual modelo de 

capacitação confere ao ACS os conhecimentos e habilidades necessários à sua 

atuação? Se positivo, disserte sobre as melhores práticas, caso considere que há 

mudanças a realizar, quais são elas? 
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APÊNDICE II – Questionário Agente Comunitário de Saúde 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP 

 

O presente questionário e roteiro de entrevista, elaborado pela aluna Tatiana Cristina 

Mendonça Pitassi tem por objetivo esclarecer o processo de capacitação do Agente 

Comunitário de Saúde com base na ótica do Gestor responsável pela sua inserção no ambiente 

de trabalho. As perguntas e respostas serão gravadas, posteriormente transcritas e analisadas à 

luz do referencial teórico que embasa o trabalho de conclusão de curso da aluna. A identidade 

da UBS, Gestor e demais colaboradores será mantida em sigilo. 

 

PARTE 1- Questionário Aberto 

 

1) Como foi o se processo de capacitação? 

- Você frequentou algum curso? Qual foi a duração? 

- A capacitação foi realizada utilizando quais tipos de materiais (livros, 

manuais, vídeos, palestras, outros)? 

- Qual a estrutura física dos treinamentos (Na UBS, Secretaria de Saúde, 

“Aulão”, outra UBS, etc)? 

- Participou e/ou participa de rodas de Educação Permanente? Dentro de 

sua UBS ou em outra localidade? 

 

2) Ao iniciar suas atividades, você foi acompanhado por um profissional durante o 

período de ambientação? Como foi o seu treinamento pratico?  

3) Você considera que seu processo de capacitação te proporcionou os conhecimentos 

e habilidades necessários para sua atuação profissional? Caso positivo, quais 

pontos você descreve como melhores práticas? Se negativo, o que faltou? 

4) Quais das atividades abaixo descritas você conseguiu desempenhar plenamente ao 

término de sua capacitação? Informar caso não tenha conhecimento de alguma das 

atividades. 

a) Realizar o cadastramento das famílias? Conhece e utiliza as fichas de cadastro 

padrão? 

b) Consegue mapear sua área de atuação? 

c) Realiza as visitas domiciliares com o conhecimento e sensibilidade necessárias 

para atender as diferentes demandas dos usuários? 

d) Consegue atuar como educador e estimula a participação da comunidade nas ações 

de saúde? 

e) Compreende e consegue realizar o planejamento de suas ações: diagnóstico, 

elaboração do plano de ação, execução, acompanhamento e avaliação das ações? 
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PARTE 2- Questionário Fechado 

 

Nesta fase o questionário tratará dos pontos específicos de atuação do ACS: Saúde 

da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde Mental, Atenção à pessoa com 

deficiência, Orientações para famílias com pessoas acamadas, Violência familiar, Doenças 

Transmitidas por vetores. Os tópicos não pretendem exprimir toda a complexidade envolvida 

no campo de atuação, busca salientar, se pontos considerados importantes no Guia Prático do 

Agente de Saúde (2009), são conhecidos e praticados pelo ACS. 

 

1) Saúde da Criança 

 

a) Conhece as orientações para triagem neonatal? (realização do Teste do Pezinho, Orelhinha, Olhinho) 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(    ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(    ) Outro:______________________ 

 

b) Sabe orientar os responsáveis sobre a alimentação da criança, os problemas da obesidade infantil e 

DDA (Doença Diarreica Aguda)? 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(    ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(    ) Outro:______________________ 

 

2) Saúde do Adolescente 

 

a) Conhece e realiza o acompanhamento do calendário vacinal do adolescente durante as visitas 

domiciliares? 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(    ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(    ) Outro:______________________ 

 

b) Sabe atuar na promoção à saúde e prevenção de agravos dos transtornos alimentares? ( anorexia, 

bulimia, obesidade, desnutrição) 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(    ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(    ) Outro:______________________ 

 

3)  Saúde do Adulto 

 

a) Consegue atuar nos tópicos específicos relativos à Saúde do Homem (disfunção erétil, detecção precoce 

do câncer de próstata e pênis) e da Mulher (auxilio na prevenção do câncer de colo uterino, orientações 

para realização do autoexame das mamas, planejamento reprodutivo)? 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 
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(   ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(   ) Outro:______________________ 

 

b) Atua de forma ativa no acompanhamento do tratamento das doenças crônicas? (Hipertensão Arterial 

Diabetes Mellitus, Tuberculose, Hanseníase) 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(   ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(   ) Outro:______________________ 

 

4) Saúde Mental 

 

a) Consegue  identificar a existência de sintomas de transtornos de ansiedade ou depressão, bem como 

indícios do abuso no uso de álcool e drogas? 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(   ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(   ) Outro:______________________ 

 

5) Atenção às pessoas com deficiência 

 

a) Consegue identificar os níveis de dependência da pessoa com deficiência, buscando formas de inseri-lo 

na vida da comunidade?  

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(   ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(   ) Outro:______________________ 

 

6) Orientações para famílias com pessoas acamadas 

 

a) Orienta as famílias sobre os cuidados sobre posicionamentos, alimentação, higiene e saúde? 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(    ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(    ) Outro:______________________ 

 

7) Violência Familiar 

 

a) Consegue identificar possíveis situações de ocorrência de violência física, sexual ou piscicológica? 

Realiza ações de prevenção à violência familiar? 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(   ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(   ) Outro:______________________ 

 

8) Doenças Transmitidas por Vetores 

 

a) Sabe orientar os usuários quanto e prevenção e identificar a ocorrência de sintomas das doenças 

transmitidas por vetores durante as visitas domiciliares (ex.: Dengue, Malária, Esquistossomose)? 

(   ) Recebi capacitação acerca desta habilidade e utilizo no meu dia-a-dia 

(   ) Recebi capacitação, mas esta atividade não faz parte do meu cotidiano 

(   ) Recebi treinamento superficial acerca deste tema e não tenho condições de orientar as famílias 

(   ) Não recebi capacitação sobre o tema 

(   ) Outro:______________________. 
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APÊNDICE III- Transcrição da Entrevista com o gestor 
 

Observações pertinentes- Durante a entrevista foi necessário realizar algumas 

interferências e esclarecimentos quanto à resposta dada pelo Gestor, buscando esclarecer seu 

ponto de vista acerca do questionamento realizado. Os apontamentos realizados pelo 

entrevistador serão descritos no texto sob a forma de texto em itálico. 

 

1) Como foi o processo de formação do ACS? 

- Este frequentou cursos pré-formatados? 

“Eles enfrentaram, eles passaram por um curso que é chamado curso Introdutório, ele 

é organizado pela SMS com vários monitores: enfermeiros, pediatras, assistente social, 

nutricionistas; cada um fala do seu programa e tem outros vários programas também, sobre 

amamentação, enfim, eles tem um curso bem completo na sua formação.” 

 

- A capacitação foi realizada utilizando quais tipos de materiais (livros, 

manuais, vídeos, palestras, outros)? 

“Foram apostilas, vídeos, palestras e outros. Esses outros foram depois, no final de 

cada semana eles faziam teatro, quer dizer, tinha uma dinâmica diferente.” 

 

- Qual a estrutura física dos treinamentos (Na UBS, Secretaria de Saúde, 

“Aulão”, outra UBS, etc)? 

“Foi na..., uns foram na própria secretaria municipal e a maioria dos cursos foi na 

UniFOA do Aterrado, que a sala era bem ampla (né) então foi lá.” 

 

- Participou e/ou participa de rodas de Educação Permanente? 

“(É)... Teve um outro curso de amamentação e eles participam. Aqui dentro da própria 

unidade de saúde quando tem alguma novidade, alguma coisa diferente, sobre algum tipo de 

(de) programa, diabetes ou hipertensão arterial, (é) por exemplo, o ano passado, o ano 

retrasado, teve a seringa diferente, (né) da aplicação de insulina, a gente apresenta pra eles. Se 

tem alguma modificação no cartão, do cartão de vacina da criança a gente passa pra eles. 

Então tudo isso, toda alguma coisa nova a gente para pra eles, pra eles ficarem bem 

atualizados, e eu considero isso como Educação Permanente.” 
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Dentro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) existe algum programa 

estruturado, com reunião uma vez por mês ou a cada dois meses, para trabalhar com 

processos de capacitação continuada  deles, via SMS? 

“Não, há pouco tempo teve o curso do “Cuidados da Saúde”, ai eles participam. 

Todos participam e tomam... o conhecimento.  (pausa) Não estou sabendo o título 

direito... os cuidados..., ai eu esqueci o título. Mas eu pergunto pra elas depois e informo.” 

 

Obs.: após a entrevista o Gestor informou que o nome correto do curso citado foi 

“Caminhos do Cuidado”.  Salientou ainda que durante o curso introdutório o ACS passou por 

uma capacitação multidisciplinar, tendo contato com a formação nas áreas de Alcoolismo, 

Tabagismo, CDI (Centro de Doenças Infecciosas), DST (dentre elas a hepatite), 

Epidemiologia, Prevenção ao Uso de drogas. 

 

2) Quais pontos você considera mais importantes na formação do ACS? 

“Eu considero a atualização, (né) eles têm que ficar bem atualizados porque 

qualquer duvida que o usuário tenha, ele saiba responder, de maneira bem (bem) eficiente. 

Que o usuário ele tem o direito de ter toda a informação que ele precisar, e uma informação e 

um atendimento de qualidade.” 

 

3) Ao iniciar suas atividades, o ACS é acompanhado por um profissional durante o 

período de ambientação? 

“Geralmente é acompanhado pela gerência, ou então por um outro ACS que é 

mais antigo na Unidade.” 

O ACS então fica por um período de tempo com essa pessoa acompanhando o 

trabalho? 

“Sim ele fica mesmo porque se a área dele não for cadastrada, ele vai ter que fazer 

o recadastramento dessa área, ou o próprio cadastramento dessa área (né), porque se a área já 

é cadastrada e ele entra, (né) igual aconteceu com a “Agente XX” da micro área 4, ela entrou 

e já estava tudo cadastrado, mas ela tem que fazer o reconhecimento da área dela. Então ela 

vai de casa em casa conferindo a FICHA A, que é a ficha do cadastramento, se realmente 

aquelas famílias estão morando lá, se são aqueles membros da família, se entrou mais alguém, 

se nasceu alguma criança, se mudou, por exemplo, uma casa tem aquela família lá, como não 

tinha ACS, de repente aquela família mudou-se, então ela vai tirar essa família. Como aqui no 
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bairro mesmo, aqui tem muita mudança, uma semana o usuário “tá” numa rua, na outra 

semana ele já foi pra outra, ou ai mudou pro Açude 1 e volta pro Açude 2, “menina” como 

tem isso aqui. Então essas coisas você tem que estar atualizando e o ACS ele tem que ficar 

bem atento a essas mudanças e modificações.” 

Obs.: Os bairros Açude 1 e Açude 2 são muito próximos e segundo o Gestor a 

troca de endereços é constante. 

 

- Como é realizado o treinamento pratico do ACS?  

“Na própria, na sua própria atividade, ele só vai ter lógico a pratica dele nas suas 

atividades, fazendo as visitas domiciliares, conhecendo o seu território, onde ele vai atuar.” 

 

- Quem realiza seu acompanhamento? 

“Ele começa acompanhado, mas isso ai dentro de uma semana quinze dias, 

rapidinho pega e o mesmo processo que faz numa família é em todas as famílias, a ficha A, 

depois eu te mostro, ela tem suas particularidades, ela vai colocar lá se a pessoa é diabética, se 

é hipertensa, se faz tratamento neurológico, se é acamada. Então todas essas particularidades 

de cada família é colocado nessa FICHA A e essa FICHA A, ele tem que ficar lá atualizada 

porque qualquer outro ACS que puxar aquela pasta tem toda a informação que precisa 

daquela família e atualizada.” 

 

3) Quais das atividades abaixo descritas o ACS consegue desempenhar 

plenamente ao término de sua capacitação, para atividades que o agente não 

consegue realizar, explicar como a UBS realiza estas atividades: 

a) Realizar o cadastramento das famílias? Conhece e utiliza as fichas de cadastro 

padrão? 

“Sim, todos eles tem acesso e tem o material disponível para utilizar.” 

b) Consegue mapear sua área de atuação? 

“Sim, tem o mapinha que fica fixado na unidade.” 

Obs.: O Gestor explicou que o mapa foi desenvolvido com base nas informações 

coletadas pelo ACS nas visitas e o histórico das famílias. 

c) Realiza as visitas domiciliares com o conhecimento e sensibilidade necessárias 

para atender as diferentes demandas dos usuários? 
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“Sim, a gente tem aqui diversas demandas (né), temos pacientes acamados, e tinha 

aqui uma criança especial, eu tinha, foi descoberto um paciente que ele era, tinha transtorno 

mental e vivia igual um bicho nos fundos da casa dele, pela nossa equipe e intervenção foi 

assistente social nessa casa, foi, (é) uma pessoa na secretaria do meio ambiente, foi todo 

mundo lá na casa dessa pessoa. Então é um trabalho multidisciplinar, o trabalho do PSF ele é 

multidisciplinar, sozinho aqui a gente não consegue fazer nada. Igual por exemplo, o ACS 

tem um vinculo muito grande com a  comunidade, então, o problema que ele consegue capitar 

ele trás pra unidade, então junto com a equipe, na reunião de equipe a gente ele coloca os 

problemas que ele pontuou durante a semana, durante aquele dia, ai a gente vê na equipe o 

que a gente ai fazer pra melhorar a condição de vida daquele usuário. Ai, igual aquele usuário, 

ai entra todo mundo, vamos ligar pra qual setor, vamos chamar fulano, a gente pode falar com 

cicrano, e assim vai. Ah, fulano “tá” precisando de uma consulta com cardiologista,  “aí” a 

gente vêm e marca se for hipertenso ou diabético ele, as consultas já são agendadas e ele já 

tem um acesso às consultas, a doutora faz a referência o assistente administrativo joga no 

sistema do SISREG, é só esperar um pouco que ela vai ser marcada, vai ser agendada.” 

Obs.: a sigla SISREG  significa Sistema Nacional de Regulação. 

d) Consegue atuar como educador e estimula a participação da comunidade nas ações 

de saúde? 

“Nem todos conseguem participar como educador, porque tem que ter o perfil né, 

às vezes a pessoa passa a informação, mas quando a gente vai fazer uma ação educativa nas 

escolas, que a gente faz também, não são todos que acompanham a gente fazer, nem todo 

mundo tem o perfil de falar em público, de fazer uma palestra, mas acompanha, tem uns que 

nem gostam de ir, que são assim um pouco acanhados e tal, mas vão, acompanha, ficam 

quietinho, fica lá, é... responde alguma pergunta, né que nem todo mundo tem um perfil de 

educador.”  

Todos eles conseguem esclarecer dúvidas dos usuários, qualquer tipo de 

demanda em relação à área de atuação do agente, ele tem a capacidade de explicar? 

“Tem, e se ele não conseguir ele pede ajuda, né, ah Adélia, esse paciente,  assim, 

assim, eu já expliquei e ele, vê se você pode explicar novamente, se tem alguma coisa pra 

acrescentar, a gente vai e explica tudo de novo. Anto que quando eu entrei pra cá tinham 

vários usuários que causavam muito problema aqui dentro, muito problema mesmo, um 

melhor esclarecimento, então isso ai já foi sanado, eu tenho uma ou duas pessoas aqui na 

comunidade que ainda me causam bastante problema.” 
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O foco da atuação fica na questão da comunicação com o usuário? 

“Trabalhamos a comunicação e principalmente a informação, por que quando 

você vai direto às necessidades dele, ele vê que você está interessado a resolver o problema 

dele. Quando um paciente chega ali é..., é... causando algum problema, gritando, falando alto, 

eu trago ele pra cá lá a gente não vai resolver nada eu quero conversar, se o senhor quiser que 

a gente tenha uma conversa, a gente vai ter uma conversa, e isso lá dentro do meu consultório, 

se não tiver, se o senhor não quiser, a gente também não resolve, então a minha tática de 

trabalho, é essa. 

Então a gente tem que no processo de informação... Quando a gente vai examinar 

um paciente, “fazer” uma anamnese, a gente foca na queixa principal daquele usuário é o que 

eu faço aqui também na, quando eu vou conversar : “qual a sua queixa principal?” o que ele 

está precisando, sua necessidade principal naquele momento. Porque cada semana, às vezes 

cada mês, ele aparece com uma necessidade diferente, né tem usuário aqui que você olha a 

pasta dele, tem referencia pra tudo que é, mesmo a doutora tentando solucionar o problema 

dele aqui na unidade, ele tem referencia pra oftalmo, endocrinologista, e por ai vai, 

nutricionista, ele queixa disso, a doutora passa remédio, ele não melhora, ai ela tem que 

referenciar,. Então cada momento aquele usuário apresenta uma necessidade diferente e você 

tem que ir ao encontro dessa necessidade, né , porque se ele não tivesse necessitando ele não 

viria aqui. Eu sempre faço isso com a minha equipe, a gente tem que, a gente está aqui pra 

servir a comunidade. Então ele apareceu aqui essa semana há eu to precisando de fazer um 

preventivo, eu agendo o preventivo dele que a agenda é aberta. Aí vem, faz o preventivo,  na 

outra semana, to precisando marcar uma consulta. Vai marcar uma consulta. Então cada 

semana, cada momento esse usuário, ele apresenta uma necessidade diferente e a gente tem 

que ir ao encontro dessa necessidade dele.” 

e) Compreende e consegue realizar o planejamento de suas ações: diagnóstico, 

elaboração do plano de ação, execução, acompanhamento e avaliação das ações? 

“A gente consegue, eu... chamo de caderno gerencial, onde a gente coloca todos 

os nossos planos de ações nesse caderno.” 

O agente, este consegue desenvolver sua plano de trabalho? 

“Tem, ele executa, através de algumas fichas que ele tem, a ficha de produção, 

quando ele chega. Como ele faz seu plano de ação, ele chega de manhã e fala assim, essa... 

hoje eu vou  na rua tal, rua tal, rua tal, às vezes ele nem consegue dar continuidade naquele 
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dia , porque ele fica tão preso às vezes numa casa que ele não consegue fazer a demanda dele 

naquele dia, mas ele tem o planejamento diário.” 

O próprio agente consegue estruturar seu plano de ação? 

“Consegue, o que dificulta, vamos supor, que nós tínhamos o carro pra auxiliar, 

hoje em dia, mal a gente tem meio período de carro, pra poder auxiliar, agilizar nessas ações. 

Eles executam as ações e o acompanhamento que precisar a gente apoia e as avaliações ele 

sempre coloca na reunião de equipe, né, uma vez por semana a gente se reúne, que é toda 

quinta feira de 8 às 9:30, a gente reúne pra gente ver os problemas. Igual ontem, ontem 

mesmo eu fiz uma capacitação da dengue, assim, não é capacitação, renova né a gente vai, (é) 

atualiza, ou então a gente só renova os sintomas, sinais/sintomas só pra ficar bem atualizado, 

pra ficar bem alerta nos sinais, quais são os procedimentos, os impressos a gente mostra tudo 

de novo, pra todo mundo ficar bem atualizado. Porque às vezes um esquece, ta preenchendo 

um papel ai o outro lembra.” 

f) Conhece as particularidades de cada uma das suas áreas de atuação: Saúde da 

Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde Mental, Atenção à pessoa 

com deficiência, Orientações para famílias com pessoas acamadas, Violência 

familiar, Doenças Transmitidas por vetores? 

“Eles têm, eles conhecem sim, cada particularidade de cada família deles.” 

g) Existe alguma iniciativa interna voltada para a capacitação continuada do 

profissional? 

“Existe, “né”, como falei isso pra você, qualquer novidade que apareça na 

secretaria, durante nossa reunião de equipe eu coloco pra todo mundo ficar atualizado.” 

h) A partir da sua experiência como gestor, você considera que o atual modelo de 

capacitação confere ao ACS os conhecimentos e habilidades necessários à sua 

atuação? Se positivo, disserte sobre as melhores práticas, caso considere que há 

mudanças a realizar, quais são elas? 

“Sim, eu acho que o lado mais positivo mesmo é a educação continuada, que é a 

educação permanente, isso ai é um ponto muito positivo, pra mantê-los bem atualizados. E 

durante a reunião de equipe como já tinha falado qualquer novidade, qualquer lançamento de 

algum curso ou de alguma informação que venha do MS a gente, então eles mantém bem 

atualizados” 
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Você consegue ver alguma oportunidade, alguma coisa que precise mudar no 

quesito capacitação e treinamento do agente? Na sua visão, você acha que precisa mudar 

alguma coisa no formato atual? 

Umas das dificuldades que a gente assim, que é igual, eu te falei, por exemplo, 

cartão de vacinação, calendário de vacinação, a gente passa as vacinas que a criança tem que 

tomar naquele período até seis meses, o básico, mas nós temos reforços dessa vacina, então o 

básico ele tem que saber, mas nem todo agente comunitário consegue capitar direito essa 

informação, porque quando o técnico de enfermagem ele coloca no cartão ai  o próximo 

agendamento ta assinalado com a data a lápis. Então quando o ACS chega pra visitar a família 

ai ele fala assim “ai, deixa eu ver o cartão de vacina dessa criança?”, ou a mãe fala que não 

está ali, ou que tá na escola, a mãe é separada e o cartão está com o pai, às vezes ele não 

consegue visualizar o cartão de vacina daquela criança. “Ai o que que ele faz”, ele chega e 

comunica com o técnico de enfermagem ai nós vamos lá no conta arquivo e verifica se essa 

vacinação dessa criança está atualizada. Que tem criança aqui que eu tive que pegar a vacina 

no isopor e levar na casa, porque os responsáveis não vieram dar a vacina. 

O agente consegue ler e entender o cartão? 

Consegue, consegue... a dificuldade é na adesão do usuário, aqui tem alguns 

casos, mas a maioria consegue, ta todo mundo com a vacina em dia, porque às vezes vem 

crianças de outros lugares, ai se a gente capita, até a mãe conseguir esse cartão de vacina às 

vezes perdeu, perde o cartão na mudança, ai essa mão tem que ir onde ela morou, aonde for 

vacinado pra colocar tudo no cartão e trazer pra cá. Então é complicado, e a mãe não entende 

isso, entendeu, ? ai o que eu faço? “Mãe,  esse filho foi matriculado aonde? Onde que essa 

criança foi matriculada? Ai porque quando a criança é matriculada a educação pede a xerox 

do cartão de vacina, isso é a salvação mina filha, a salvação da lavoura, pra muitas mães que 

perdem o cartão é isso que eu oriento. Ai traz aquele cartão xerocado, a gente faz uma 

segunda via e o acompanhamento. 

Funciona como uma parceira com a escola? 

“Muito, a gente tem muita parceria com a escola, ne, porque agora tem um 

programa, “Saúde na Escola” e isso já é mesmo vinculado com o ministério da saúde, junto 

do ministério da educação de cada cidade Ai a gente trabalha mesmo em parceria. Aqui já 

funciona tanto na escola como na creche. Nós fazemos é... monitoramento de peso e estatura, 

que são as medidas antropométricas é tem a avaliação do cartão de vacina, né , pelo, esse 

monitoramento do peso e estatura temos o IMC,  “ai” a gente consegue captar se a  criança 
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está com baixo peso, peso elevado, e consegue, ...”Ah” tem o olhar Brasil também que a gente 

faz nas escolas de primário, na minha época era primeiro ano, mas agora eu não sei mais o 

que é, começa na primeira série e a gente já faz a aferição do olhar Brasil, a gente faz aquela 

aferição da acuidade visual, e a gente tem uma demanda bem considerável, se a própria 

professora capta esse estudante, esse aluno, a gente já agenda uma consulta com a doutora, já 

faz a referência pro oftalmo e os alunos que a gente consegue captar alguma dificuldade 

visual através da acuidade visual, eles já são relacionados e a própria escola já consegue a 

marcação dessa consulta, acelera o processo, então a gente tem uma parceria muito boa, todo 

ano a gente faz a acuidade visual, as medidas antropométricas avaliação do cartão de vacina, e 

acuidade bucal também, faz, vai nas escolas, mostra a escovação e alimentação saudável 

também, ai a gente faz palestra nas escolas também. Então é um trabalho assim bem amplo, se 

a gente for procurar abre mas leque à ainda, só que a gente não ter pernas, aqui é uma equipe 

que só tem uma enfermeira, ai eu faço o trabalho de gerencia e assistência, mais os trabalhos 

educativos, ai é bem puxado.” 
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ANEXOS 

ANEXO A - Ficha A (Cadastro de Famílias) 

Fonte: Ministério da Saúde (2003, p.68) 
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ANEXO B- Ficha de aprazamento de gestantes 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2015)
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ANEXO C- Ficha Ambulatorial Perinatal, p 1- 

2Fonte: Secretária Municipal de Saúde (2015)
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ANEXO D- Ficha D 

Fonte: Secretária Municipal de Saúde (2015) 

 

 

ANEXO E- Ficha de Visita 

Fonte: Secretária Municipal de Saúde (2015) 

 


