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RESUMO 

 

Sendo representação da Atenção Básica no Brasil, a Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) é orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 
vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social no Sistema 
Único de Saúde, as 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. Nesse sentido o Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um ator importante 
na implementação da ESF, ajudando a fortalecer os serviços oferecidos pela atenção 
básica com a comunidade. O ACS atua num contexto em que ele se torna um 
mediador na saúde, o que significa que é capaz de estabelecer empatia e relação de 
diálogo com a população. Quando isso acontece, há uma ampliação das relações de 
cuidado e da ação educativa pela incorporação das trocas emocionais e da 
sensibilidade neste processo. O trabalho tem como pergunta norteadora: como a 
prática profissional do ACS é influenciada pelas relações sociais estabelecidas na 
comunidade? Objetivo: Identificar na bibliografia nacional, evidências das relações 
da comunidade sobre o trabalho do ACS na Estratégia de Saúde da Família. 
Metodologia: Revisão Integrativa, realizada nas bases LILACS, Scielo, PubMed e 
Scopus. Com o seguinte recorte: artigos na língua portuguesa, nos últimos 05 anos. 
Foi empregado a metodologia PICO, na construção da pergunta, e na seleção de 
descritores combinados com o operador booleano ‘AND”.  Resultados: Foram 
encontrados 481 artigos que logo passaram por análise para exclusão por duplicação, 
conteúdo e por fim, após análise por filtro prisma, foram estudados 19 artigos. 
Conclusão: A falta de uma barreira entre a vida profissional e a vida pessoal ocorre 
devido às características do trabalho do ACS que está relacionada ao fato de eles 
viverem e trabalharem no mesmo lugar. Além disso o saber do ACS é questionado 
hora pelos profissionais e hora pelos usuários, o que provoca situações de estresse 
ao profissional. Portanto a atuação do Agente Comunitário de Saúde é influenciada 
de forma negativa ou positiva, dependendo da situação.  

 
 

 
 
Principais Abordagens: Atenção Primária à Saúde, Saúde Coletiva, Enfermagem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ABSTRACT 
 
As a representation of Primary Care in Brazil, the Family Health Strategy (FHS) is 
guided by the principles of universality, accessibility, bonding, continuity of care, 
comprehensive care, accountability, humanization, equity and social participation in 
the Unified Health System, the actions developed by a health team are directed at each 
person, families and the community or group of people in a given territory. In this sense, 
the Community Health Agent (CHA) is an important actor in the implementation of the 
FHS, helping to strengthen the services offered by primary care with the community. 
The CHA operates in a context in which he becomes a mediator in health, which means 
that he is able to establish empathy and a relationship of dialogue with the population. 
When this occurs, there is an expansion of care relationships and educational action 
by incorporating emotional exchanges and sensitivities in this process. The work has 
the guiding question: how is the professional practice of the CHA influenced by the 
social relations established in the community? Objective: To identify, in the national 
bibliography, evidence of community relations on the role of CHA in the Family Health 
Strategy. Methodology: Integrative Review, carried out in LILACS, Scielo, PubMed and 
Scopus databases. With the following clipping: articles in Portuguese, in the last 05 
years. The PICO methodology was used in the construction of the question and in the 
selection of descriptors combined with the Boolean operator 'AND'. Results: 481 
articles were found that soon underwent analysis for exclusion by duplication, content 
and finally, after analysis by prism filter, 19 articles were studied. Conclusion: The lack 
of a barrier between professional and personal life occurs due to the characteristics of 
the CHW's work, which is related to the fact that they live and work in the same place. 
Furthermore, the knowledge of the CHA is questioned hourly by professionals and 
hourly by users, which causes stressful situations for the professional. Therefore, the 
performance of the Community Health Agent is influenced either negatively or 
positively, depending on the situation. 

 

Main Approaches: Primary Health Care, Collective Health, Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O interesse pela temática do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e a relação 

dele com o território surgiu durante a realização do Ensino Teórico e Prático (ETP) da 

disciplina Saúde Coletiva 2 na comunidade do Fonseca, em Niterói. Através da 

disciplina tive contato com o trabalho dos ACS’s que, dentro dos moldes da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), desenvolvem atividades diversas dentro da comunidade 

como: visitas domiciliares (VD), cadastro de moradores, educação em saúde e 

desenvolvimento de vínculo. Durantes as visitas constatei que a relação do ACS com 

a comunidade é forte e às vezes tão íntima que gerava um trabalho diferenciado e 

singular de indivíduo para indivíduo, acarretando num resultado positivo ou negativo 

das ações realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde. Sendo assim, com base nas 

experiências vividas nesse campo de estágio verificou-se a importância de fazer um 

estudo acerca da temática: Agente Comunitário de Saúde: prática profissional e as 

relações sociais. 

Sendo representação da Atenção Básica no Brasil, a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) é orientada nos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 

vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social no Sistema 

Único de Saúde, as 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. Nesse sentido o Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um ator importante 

na implementação da ESF, ajudando a fortalecer os serviços oferecidos pela atenção 

básica com a comunidade (BRASIL, 2009, p. 5, p. 16). 

O ACS atua num contexto em que ele se torna um mediador na saúde, o que 

significa que é capaz de estabelecer empatia e relação de diálogo com a população. 

Quando isso acontece, há uma ampliação das relações de cuidado e da ação 

educativa pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade neste processo. 

Por residir na comunidade, o ACS é considerado uma extensão da Unidade Básica 

de Saúde (UBS), ou seja, ele representa a comunidade dentro do serviço de saúde, 

ao mesmo tempo, a ESF na comunidade. Esta extensão é fundamental para o 

processo de orientação e reorientação do próprio sistema local de saúde (NOGUEIRA; 

SILVA; RAMOS, 2000).  
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A sua prática é dimensionada de forma positiva ou negativa de acordo com 

relações estabelecidas dentro da comunidade, que influencia na sua atividade 

profissional.  (SILVA; JORGE, 2002). 

 

A atuação tradicional do setor saúde sempre conduziu à compreensão do 
indivíduo de forma isolada de seu contexto familiar e dos valores 
socioculturais, com tendência generalizante, fragmentando-o e 
compartimentando-o, descontextualizando-o de suas realidades familiar e 
comunitária. Seu enfoque assistencialista e desarticulador vem gerando 
dependentes sociais, tratando os indivíduos como permanentes receptores 
de benefícios externos e não como cidadãos com direitos resguardados 
constitucionalmente (BRASIL, 2000, p. 9). 

 

Entendendo que o trabalho do ACS apresenta uma singularidade acerca de 

como os vínculos estabelecidos com a comunidade e também a subjetividade do 

agente influenciam no processo de trabalho em saúde, o presente trabalho justifica-

se pela importância do trabalho do Agente Comunitário de Saúde dentro do território, 

estabelecendo o vínculo da comunidade com a unidade de saúde, possibilitando que 

as demandas da comunidade cheguem à unidade básica de saúde - e vice-versa – 

para que a intervenção seja resultado desse elo. O contexto em que as famílias estão 

inseridas influenciam nas metodologias exigidas para intervenção, pautando as ações 

desenvolvidas de acordo com a necessidade de cada indivíduo (VASCONCELOS, 

1999 apud GALAVOTE). Nesse sentido o trabalho tem como pergunta norteadora: 

como a prática profissional do ACS é influenciada pelas relações sociais estabelecidas 

na comunidade? 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar na bibliografia nacional, evidências das relações da comunidade sobre o 

trabalho do ACS na Estratégia de Saúde da Família. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Descrever quais as evidências das relações no cotidiano de trabalho do ACS 

● Identificar como as relações do ACS com a equipe da ESF é influenciada pela 

comunidade 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.2 Atenção Básica: Objetivação da Atenção Primária no Brasil 

  

O primeiro passo para a Atenção Primária à Saúde (APS) foi dado em setembro 

de 1978, com a apresentação da Carta de Alma Ata com posterior aprovação pela 

Organização Mundial da Saúde2. Nela a saúde deixa de ser a ausência de doença 

para ser um bem-estar físico, mental e social, ou seja, não sendo ausência de doença 

e reconhecendo que outros fatores influenciam nesse processo é preciso que haja 

engajamento de setores além da saúde. Considerando que a APS é a principal porta 

de entrada dos indivíduos, família e comunidade no sistema de saúde, para que a 

manutenção e recuperação da saúde sejam efetivas é necessário que a atenção 

primária articule ações com a educação, trabalho e outros setores que influenciam no 

processo de saúde (OMS, 1978).  

No Brasil o termo Atenção Básica em Saúde3 foi adotado em 1990 seguindo os 

princípios da integralidade e universalidade do então incipiente Sistema Único de 

Saúde, refletido pela amplitude do conceito de saúde. Um dos motivos para a adoção 

desse termo no Brasil é o reconhecimento dos determinantes sociais no processo de 

saúde-doença, enquanto o modelo da OMS tem como foco principal o custo dos 

modelos de saúde, ficando restrito somente aos gastos em saúde e não 

compreendendo a importância dos determinantes sociais em saúde.  Assim, a adoção 

do termo Atenção Básica em Saúde está ligada a tentativa de dar um sentido mais 

amplo à Atenção Primária em Saúde no Brasil (SOUZA, 2011, P. 19) 

A proposta de hierarquização dos sistemas de saúde surgiu em 1920 na 

Inglaterra com o Relatório Dawson, que orientava uma organização da assistência à 

saúde dividida em níveis de atenção: serviços domiciliares, os centros de saúde 

primários, os centros de saúde secundários, os serviços suplementares e os hospitais 

 
2 A carta de Alma Ata foi apresentada na Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de 
Saúde, organizada pela Organização Mundial da Saúde, sendo realizada na cidade de Alma Ata em 
1978 No Cazaquistão, país membro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
3 O termo Atenção Básica foi utilizado inicialmente a partir da Portaria Nº 2.203, de 5 de novembro de 
1996 ou Norma Operacional Básica – NOB 1/96, do Ministério da Saúde. 
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de ensino (INGLATERRA, 1920). A partir daí vários eventos foram surgindo e que 

influenciaram o surgimento da atenção primária, como: 

● Criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948) com a 

implantação do médico generalista, semente da medicina de família e 

da comunidade; 

● Realização da Conferência de Alma Ata, em 1978; 

 

Mendes (2012) aponta que a história da APS no Brasil é longa e pode ser 

apresentada em ciclos:  

 

Quadro 1 – Ciclos da Atenção Primária à Saúde 

 Período e Evento Característica 

1° Ciclo Segunda década do século XX, com 

os Centros de Saúde criados na USP. 

Utilizavam como ação 

fundamental a educação 

sanitária, focalizavam na 

promoção da saúde e na 

prevenção das doenças. 

2° Ciclo Década de 40 com a criação do 

Serviço Especial de Saúde Pública 

(SESP). 

Inspirado no modelo sanitarista 

americano, foi pioneiro na 

criação de unidades de APS 

que articulavam ações 

preventivas e curativas. Além 

de ações verticais em saúde. 

3° Ciclo Surgiu a partir dos anos 60, com 

ações desenvolvida pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde. 

Programas de Saúde Pública, 

focalizando a atenção médica 

nas doenças infecciosas e 

atenção materno-infantil, com 

um certo gral de verticalidade 

4° Ciclo Surgiu nos anos 70 com o Programa 

de Interiorização das Ações de Saúde 

e Saneamento (PIASS). 

Extensão de cobertura de 

ações de saúde e saneamento 

a populações desassistidas. 
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5° Ciclo Década de 80 com as Ações 

Integradas de Saúde. 

Crise na previdência social com 

consequente expansão das 

unidades de APS, pertencentes 

ao INAMPS. 

6° Ciclo Em 1988 a Constituição Federal 

trouxe a proposta de um sistema 

único e descentralizado. 

Municipalização das unidades 

de APS, o que gerou uma 

expansão das unidades, 

levando a criação de diversos 

modelos, como: Médico da 

Família (Niterói), Medicina 

Geral e Comunitária (Porto 

Alegre). 

7° Ciclo Criação do Programa de Saúde da 

Família em 1993 

 
 

 
  

Segundo Mendes (2012) não se 

tratava simplesmente de fazer 

mais do mesmo, mas de fazer 

mais e com qualidade diferente 

do modelo de atenção vigente. 

Fonte: Mendes, 2012 

 

 Como o quadro 1 nos mostra, o processo de construção da Atenção Básica no 

Brasil passou por diversas modificações até a construção do Programa de Saúde da 

Família, em 1993. Até sua criação o programa sofreu influência interna e do modelo 

cubano e canadense de saúde, no entanto sua principal influência foi o Programa de 

Agentes de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará em 1987. Devido aos 

bons resultados obtidos após a criação do programa, como a diminuição da 

mortalidade infantil, o programa foi estendido a todo território nacional, passando a 

ser Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  

 A institucionalização do Programa de Agentes Comunitários de Saúde foi um 

passo importante no caminho da objetivação e reorganização da APS no Brasil. No 

entanto, o PACS ainda era incipiente e com o passar do tempo a demanda pela 

incorporação de tecnologias de maior densidade foi surgindo e como resultado houve 

incorporação de profissionais de enfermagem e medicina generalistas no Programa. 

Esta primeira experiência com um modelo incipiente de equipe multiprofissional surgiu 
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no município de Quixadá – CE, e seus resultados positivos foram percebidos pelo 

Ministério da Saúde que logo usou-o como base para uma nova estratégia, o 

Programa Saúde da Família de 1994. 

A nova estratégia do setor saúde, representada pelo Programa de Saúde da 
Família não deve ser entendida como uma proposta marginal, mas, sim, 
como forma de substituição do modelo vigente, plenamente sintonizada com 
os princípios da universalidade e equidade da atenção e da integralidade das 
ações e, acima de tudo, voltada à permanente defesa da vida do cidadão. 
Está, assim, estruturada na lógica básica de atenção à saúde, gerando novas 
práticas setoriais e afinando a indissociabilidade entre os trabalhos clínicos e 
a promoção da saúde (BRASIL, 2000, p. 9). 

 

Portanto, o Programa Saúde da Família é um pilar importante para a expansão 

e organização da Atenção Básica no Brasil. O programa surgiu como um modelo de 

saúde que tem como proposta atuar sobre os determinantes sociais da saúde em seus 

distintos níveis por meio de ações integradas de promoção da saúde e de prevenção 

(MENDES, 2012, p. 75). Essa nova proposta de estratégia já surge trazendo a 

importância da territorialização nos espaços de atuação da APS e a ação intersetorial, 

ou seja, ações multidisciplinares que articulam suas ações em prol da promoção à 

saúde (MENDES, 2012). 

No entanto o PSF tinha alguns problemas a serem superados, como: a questão 

ideológica, que tinha a estratégia como algo básico e engessado que trouxe como 

consequência a baixa densidade tecnológica que acarretou numa consulta médica de 

curta duração fracassando nas respostas às condições crônicas. Além desses 

problemas havia outros que culminaram no esgotamento do PSF e influenciaram a 

criação da Estratégia de Saúde da Família. Essa nova estratégia surgiu a partir das 

evidências do PSF e outras experiências internacionais, que trouxe a ESF com o papel 

de organização do sistema público de saúde brasileiro e como centro de comunicação 

das Redes de Atenção à Saúde (MENDES, 2012). 

 

2.3 Atenção Básica: Estratégia de Saúde da Família 

  

Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde são termos equivalentes, 

condicionadas aos mesmos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção 
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Básica de 2017, que foi aprovada pela Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017. 

Nela a AB é definida como: 

Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida 
por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com 
equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017). 

 

A Estratégia de Saúde da Família surgiu ao final do século XX alicerçada na 

Atenção Primária em Saúde (APS). Isso significa que compondo a APS ela está dentro 

da proposta de hierarquia do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo considerada 

principal porta de entrada nos serviços oferecidos pela Rede de Atenção à Saúde 

Sistema (BRASIL, 2000). A hierarquização do SUS foi instituída através da Lei 

Orgânica da Saúde, onde a estrutura hierárquica é definida por níveis de 

complexidade: 

 

Nos sistemas fragmentados de atenção à saúde, vige uma visão de uma 
estrutura hierárquica, definida por níveis de “complexidades” crescentes, e 
com relações de ordem e graus de importância entre os diferentes níveis, o 
que caracteriza uma hierarquia. Esta concepção de sistema hierarquizado 
vige no SUS que se organiza segundo suas normativas em atenção básica, 
atenção de média e de alta complexidade (PARANÁ, 2014, P. 11). 

 

Nesse sentido propõe-se que as ações e serviços públicos de saúde integrem 

uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo um sistema único e organizado 

visando um bom funcionamento em todo o país. Em sintonia com os princípios do 

SUS de universalidade, integralidade e equidade, o Programa de Saúde da Família 

(PSF) surgiu em 1996 com a proposta de redesenhar as concepções de trabalho em 

saúde propondo uma nova forma de vínculo entre a equipe de Saúde da Família, 

proporcionando uma maior diversidade de ações realizadas pela unidade básica 

(BRASIL, 2000, p. 7).  

 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no 
País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo 
Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados 
respectivamente pelo Conass e Conasems, como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma 
reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, 
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além de propiciar uma importante relação custo-efetividade (PNAB, 2012, p. 
54). 

 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) foi criada para orientar a atuação 

da Atenção Básica. Em 2017 é uma revisão das diretrizes da PNAB de 2012, trazendo 

algumas pequenas, porem alterações de grande impacto. Seus Princípios seguem os 

do SUS: universalidade, equidade e integralidade, além disso suas Diretrizes são 

operacionalizadas de acordo com a Rede de Atenção à Saúde (RAS) na Atenção 

Básica: 

 

Quadro 2 – Diretrizes PNAB 2017 

Diretrizes Conceito Portaria 2.436 de 2017 

Regionalização e Hierarquização Considera-se regiões de saúde como um 

recorte espacial estratégico para fins de 

planejamento, organização e gestão de 

redes de ações e serviços de saúde em 

determinada localidade, e a 

hierarquização como forma de 

organização de pontos de atenção da 

RAS entre si, com fluxos e referências 

estabelecidos 

Territorialização Os Territórios (unidades geográficas) 

são destinados para dinamizar a ação 

em saúde pública, o estudo social, 

econômico, epidemiológico, assistencial, 

cultural e identitário, possibilitando uma 

ampla visão de cada unidade geográfica 

e subsidiando a atuação na Atenção 

Básica, de forma que atendam a 

necessidade da população adscrita e ou 

as populações específicas. 

População Adscrita População que está presente no 

território da UBS, de forma a estimular o 
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desenvolvimento de relações de vínculo 

e responsabilização entre as equipes e a 

população 

Cuidado centrado na pessoa Aponta para o desenvolvimento de 

ações de cuidado de forma 

singularizada, que auxilie as pessoas a 

desenvolverem os conhecimentos, 

aptidões, competências e a confiança 

necessária para gerir e tomar decisões 

embasadas sobre sua própria saúde e 

seu cuidado de saúde de forma mais 

efetiva 

Resolutividade Deve ser capaz de resolver a grande 

maioria dos problemas de saúde da 

população, coordenando o cuidado do 

usuário em outros pontos da RAS, 

quando necessário. 

Longitudinalidade do cuidado Pressupõe a continuidade da relação de 

cuidado, com construção de vínculo e 

responsabilização entre profissionais e 

usuários ao longo do tempo, 

acompanhando os efeitos das 

intervenções em saúde e de outros 

elementos na vida das pessoas 

Coordenação do cuidado Elaborar, acompanhar e organizar o 

fluxo dos usuários entre os pontos de 

atenção das RAS. Atuando como o 

centro de comunicação entre os diversos 

pontos de atenção, responsabilizando-

se pelo cuidado dos usuários em 

qualquer destes pontos através de uma 

relação horizontal, contínua e integrada, 
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com o objetivo de produzir a gestão 

compartilhada da atenção integral 

Ordenação da rede Reconhecer as necessidades de saúde 

da população sob sua responsabilidade, 

organizando as necessidades desta 

população em relação aos outros pontos 

de atenção à saúde, contribuindo para 

que o planejamento das ações, assim 

como, a programação dos serviços de 

saúde, parta das necessidades de saúde 

das pessoas. 

Participação da comunidade Estimular a participação das pessoas, a 

orientação comunitária das ações de 

saúde na Atenção Básica e a 

competência cultural no cuidado, como 

forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à 

sua saúde e das pessoas e coletividades 

do território. 

Fonte: Brasil, 2017. 

 

Como consequência desse conceito amplo a Atenção Básica é muito 

capilarizada e altamente descentralizada, ou seja, ela está junto ao usuário no seu dia 

a dia no território, sendo orientada pelos princípios da acessibilidade, vínculo, 

continuidade do cuidado, da integralidade e da participação social. Isso significa que 

a AB é um ator importante na coordenação da translocação dos usuários, ou seja, 

além de porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde ela também é responsável por 

coordenar o caminhar dos usuários pela rede, favorecendo a criação de vínculo com 

os usuários dos serviços. 

A Rede de Atenção à Saúde tem como objetivo central integrar os serviços e 

ações de saúde, favorecendo uma atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável, humanizada, orientada pelos princípios e diretrizes do SUS. Nesse 

sentido a Estratégia da Saúde da Família, que é a objetivação da Atenção Primária à 
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Saúde, é um ator importante na engrenagem do Sistema Único de Saúde, atuando 

sobre os determinantes sociais da saúde em seus distintos níveis por meio de ações 

integradas de promoção da saúde e de prevenção (MENDES, 2012). 

 

 

 

Figura 1 – Redes de Atenção à Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2012. 

 

 

 

Para atender às demandas e aos princípios da AB, a Estratégia de Saúde da 

Família possui uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, odontólogos, técnicos em saúde bucal, agentes comunitários de saúde, 

que atuam de forma interprofissional. Ou seja, ao contrário do modelo de equipe 

multiprofissional, as decisões e condutas profissionais relativas ao usuário passam 

primeiro pelo espaço de diálogo entre os profissionais da equipe para então sair uma 

decisão compartilhada sobre as condições do usuário. Esse processo de tomada de 

decisão possibilita que o princípio da integralidade do SUS seja mais efetivo, na 

medida em que diversos profissionais podem oferecer sua visão sobre o mesmo caso 

(GOMES et al, 2010). 

Visando a garantia da continuidade do vínculo e fluxo do processo de trabalho 

na ESF a composição mínima das equipes é: um médico, um enfermeiro, um técnico 
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de enfermagem, seis Agentes Comunitários de Saúde, um cirurgião dentista e um 

técnico em saúde bucal (BRASIL, 2017). 

 

2.4 Agente Comunitário de Saúde: trabalho, território e vínculo  

 

O Agente Comunitário de Saúde é um ator importante no processo de trabalho 

da Estratégia de Saúde da Família, pois ele é o profissional que desenvolve ações 

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

Básica de Saúde (BRASIL, 2009). Desse modo ele é considerado uma extensão da 

unidade, pois ao mesmo tempo que ele integra e atua junto a equipe interdisciplinar 

ele também é um membro da comunidade e possui com ela um envolvimento pessoal, 

sendo, portanto, 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, 2013).  

A Política Nacional da Atenção Básica, aprovada através da Portaria 

2.488/2011, foi instituída no Brasil com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 

à saúde da população, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), para garantir a acessibilidade, integralidade da assistência, autonomia, 

corresponsabilização, participação social, acolhimento e vinculação dos usuários com 

os serviços de saúde. Nesse contexto, surge a figura do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), profissional que compõe a equipe multiprofissional da ESF e tem uma atuação 

junto às famílias do território adscrito das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Esse 

território de atuação do ACS deve ser compreendido como um processo vivo, 

dinâmico, um espaço de vida dos sujeitos, onde se estabelecem as relações sociais 

e ocorre a produção do cuidado em saúde. O ACS é um elo fundamental na 

articulação das ações da ESF, fortalecendo as relações e favorecendo a comunicação 

entre a comunidade e os profissionais de saúde, por residir no território e conhecer de 

perto a realidade de vida da população (GOMES et al, 2010).  

Sendo assim, o trabalho do ACS vai acorrer da seguinte forma: 

I- Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a 
microárea; 
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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 (BRASIL, 2012). 

 
  O ACS desempenha um papel de mediador entre a comunidade e a Unidade 

Básica de Saúde: há um fluxo bidirecional de informação onde ao mesmo tempo que 

leva informações técnicas de saúde para as famílias pertencentes à sua microárea de 

atuação ele traz informações pertinentes para a equipe de interprofissional. Além de 

morar no território o trabalho desempenhado por ele permite que haja uma ligação 

ainda mais forte, possibilitando um conhecimento real das condições de vida desta 

população e consequentemente proporcionando desenvolver vínculo. Para o 

psicanalista Wilfred Bion (1988, apud OLIVEIRA, 2000) a palavra vínculo descreve 

uma experiência emocional onde duas pessoas (ou partes delas) estão relacionadas 

umas com as outras e este comportamento de vinculação permite que o Agente 

Comunitário de Saúde mantenha proximidade das famílias no território. 
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3. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI), uma estratégia que possibilita 

sintetizar achados provenientes de estudos primários desenvolvidos mediante 

desenhos de pesquisa diversos e requer análise de dados realizada de forma rigorosa. 

Ela é uma alternativa para revisar e combinar, de forma inflexível, estudos de 

metodologias diversas, podendo incluir estudos experimentais ou não experimentais, 

e fazer integração entre os resultados. Este processo permite uma compreensão 

ampla do que se estuda (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A revisão integrativa busca produções atuais e temáticas específicas, pois ela 

tem como objetivo identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos sobre a 

temática de interesse do estudo. A RI mostra-se, assim, como um tipo de revisão da 

literatura que busca e agrupar estudos desenvolvidos com diferentes metodologias, 

permitindo aos pesquisadores fazer uma síntese dos resultados sem interferir na 

filiação epistemológica dos estudos empíricos incluídos. A partir daí os pesquisadores 

fazem a análise e síntese, de forma sistemática, dos dados obtidos. (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

 Para Santos, Pimenta e Nobre (2007) a Prática Baseada em Evidência é um 

processo metodológico onde se busca a excelência na investigação. Os autores 

criticam as revisões tradicionais pois em geral elas não possuem padronização dos 

métodos de busca, obtendo resultados tendenciosos. Neste sentido eles propõe a 

estratégia PICO para construção da pergunta. Para a construção de uma revisão 

integrativa relevante é preciso percorrer 6 etapas distintas, similares aos estágios de 

desenvolvimento de pesquisa convencional: 1- estabelecimento de hipótese ou 

pergunta de pesquisa; 2- amostragem ou busca na literatura; 3- categorização dos 

estudos; 4- avaliação dos estudos incluídos; 5- interpretação dos resultados; 6- 

síntese dos resultados ou apresentação da revisão. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008) 

 A estratégia se inicia com a construção da pergunta, através dos elementos 

fundamentais da questão da pesquisa e da pergunta para a busca bibliográfica de 

evidências, através dos acrônimos PICO: Paciente, Intervenção, Comparação e 

Outcomes (desfecho). As evidências adequadas dependem de uma questão bem 

construída. 
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Quadro 3 - Construção da questão de pesquisa (PICO) 

Acrônimo Definição Descrição 

P Sujeito 

Atuação profissional dos 

Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) 

I Intervenção 
Influência no trabalho do 

ACS 

C Comparação Como 

O Desfecho 

Relações sociais 

estabelecidas com a 

comunidade 

PERGUNTA 

Como a atuação profissional do ACS é influenciada 

pelas relações sociais estabelecidas com a 

comunidade? 

Fonte: Santos, Pimenta e Nobre 2007 

 

A partir da definição da pergunta ocorreu a busca dos descritores nas bases 

DeCS e MeSH com termos presentes na pergunta PICO. Foram encontrados os 

seguintes descritores: 

Quadro 4 - Descritores encontrados 

PCC (Pergunta) 
DESCRITORES DeCS: 

DESCRITORES 
MESH 

P: Agentes Comunitários de Saúde 

C: Atenção Primária em Saúde 

C: Relação Social 

Agentes Comunitários 
de Saúde 

 

Allied Health 
Personnel 

Redes Comunitárias 
 

Primary Health 
Care 

 
Atenção Primária à 

Saúde 
 

Social Networking 

Relações Comunidade-
Instituição 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 
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A busca dos artigos ocorreu na base de dados científicos da BVS (Lilacs), 

Scielo e Scopus utilizando os descritores DeCS e na PubMed utilizando os descritores 

MeSH. São bases de acesso gratuito e que disponibilizam artigos na íntegra.  

Com a combinação de descritores utilizando o fator boleando “AND”, foi 

realizada a primeira aproximação com o material nas bases de dados. Após 

identificamos os materiais duplicados e a combinação de descritores iguais foram 

excluídas.  

A seleção dos artigos relacionados à temática seguiu critérios de inclusão e 

exclusão. Critérios de inclusão: artigos, últimos 5 anos, disponível na íntegra e artigos 

em português. Critérios de exclusão: artigos duplicados ou que não tenham relação 

com a pergunta PICO. 

Todos os estudos identificados por meio da estratégia de busca foram 

inicialmente avaliados por meio da análise dos títulos e resumos. Nos casos em que 

os títulos e os resumos não se mostraram suficientes para definir a seleção inicial, foi 

realizada a leitura na íntegra da publicação. Após isso, os artigos serão selecionados 

de acordo com o nível de evidência científica, onde os artigos são classificados de 1 

a 6: nível 1 apresenta evidência maior e 6 menor. Na pesquisa serão selecionados 

artigos com evidência entre 1 e 4. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

O tratamento dos dados, seguirá a análise de conteúdo temática. A análise 

temática, segundo Minayo (2004), consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõe a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição constitui sentido 

para o objetivo analítico escolhido. Mediante a análise temática, também se pode 

caminhar na direção da "descoberta por trás dos conteúdos manifestos" Minayo 

(2004). 

 

4. RESULTADOS 
  

As combinações de descritores foram numeradas de 1 a 3 (MeSH) e 1 a 6 

(DeCS) e a busca das produções bibliográficas foram realizadas com o uso do 

operador boleado “AND”. As combinações estão descritas nos quadros 5 e 6: 
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Quadro 5 - Combinação descritores MeSH 

COMBINAÇÃO 
DE 
DESCRITORES 
MeSH 

Allied Health 
Personnel 

Primary Health 
Care 

 

Social Networking 

Allied Health 
Personnel 

NÃO 1 2 

Primary Health 
Care 

 

Descritor 
duplicado no 1 

NÃO 3 

Social Networking Descritor 
duplicado no 2 

Descritor 
duplicado no 3 

NÃO 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

 

 

Quadro 6 - Combinação descritores DeCS 

COMBINAÇÃO 
DE 

DESCRITORES 
DeCS 

Agentes 
Comunitári

os de 
Saúde 

 

Redes 
Comunitári

as 
 

Atenção 
Primária à 

Saúde 
 

Relações 
Comunidade-

Instituição  
 

Agentes 
Comunitários de 

Saúde 
 

Descritore
s Iguais 

1 2 3 

Redes 
Comunitárias 

 

Descritore
s 

duplicado 
no 1 

Descritore
s Iguais 

4  5 

Atenção Primária 
à Saúde 

 
 

Descritore
s 

duplicado 
no 2 

Descritore
s 

duplicado 
no 4 

Descritores 
Iguais 

6 

Relações Comuni
dade-Instituição 

 

Descritore
s 

duplicado 
no 3 

Descritore
s 

duplicado 
no 5 

Descritores 
duplicado no   

6 
Descritores Iguais 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

 

Ao realizar a pesquisa na base Scopus foram encontrados os seguintes 

resultados: 141 artigos com a combinação Agentes Comunitários de Saúde AND 

Redes Comunitárias (DeCS 1), 373 artigos com Agentes Comunitários de Saúde AND 
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Atenção Primária à Saúde (DeCS 2) e 63 com Redes Comunitárias AND Atenção 

Primária à Saúde (DeCS4). Nas demais combinações (DeCS 3, 5 e 6) não foram 

encontrados artigos. No total foram encontrados 577 artigos e após utilização dos 

filtros “artigos”, “últimos 5 anos”, “em português” e “disponíveis” foram encaminhados 

132 artigos para análise.  

Quando pesquisado na base LILACS foram encontrados 21 artigos com a 

combinação Agentes Comunitários de Saúde AND Redes Comunitárias (DeCS 1), 536 

artigos com os descritores Agentes Comunitários de Saúde AND Atenção Primária à 

Saúde (DeCS 2), 8 artigos com Agentes Comunitários de Saúde AND Relações 

Comunidade-Instituição (DeCS 3), 56 com Redes Comunitárias AND Atenção 

Primária à Saúde (DeCS 4), 24 com Redes Comunitárias AND Relações Comunidade-

Instituição (DeCS 5) e 34 artigos com a combinação Atenção Primária à Saúde AND 

Relações Comunidade-Instituição (DeCS 6). No total foram encontrados 679 artigos e 

após os filtros “artigos”, “últimos 5 anos”, “em português” e “disponíveis” foram 

encaminhados 195 artigos para análise. 

Na base Scielo foram encontrados 6 artigos com a combinação Agentes 

Comunitários de Saúde AND Redes Comunitárias (DeCS 1), 261 artigos com os 

descritores Agentes Comunitários de Saúde AND Atenção Primária à Saúde (DeCS 

2). Não foi encontrado resultado com os demais DeCS. No total foram encontrados 

267 artigos e após os filtros “artigos”, “últimos 5 anos”, “em português” e “disponíveis” 

foram encaminhados 133 artigos para análise. 

Quando pesquisado na PubMed foram encontrados artigos somente nas 

seguintes combinações: 39 artigos com a combinação Allied Health Personnel AND 

Primary Health Care (MeSH 1) e 9 artigos com a combinação Primary Health Care 

AND Social Networking (MeSH 3). No total foram encontrados 48 artigos e após os 

filtros “artigos”, “últimos 5 anos”, “em português” e “disponíveis” foram encaminhados 

18 artigos para análise. 
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Quadro 7 – Nº de Artigos Encontrados de Acordo com a Base 

Combinação de Descritores PubMed LILACS Scielo Scopus Total 
Após 

Filtro 

1. Agentes Comunitários de 

Saúde AND Redes 

Comunitárias (DeCS 1) 

2. Allied Health Personnel and 

Primary Health Care (MeSH 

1) 

39 21 6 141 207 48 

3. Agentes Comunitários de 

Saúde AND Atenção Primária 

à Saúde (DeCS 2) 

4. Allied Health Personnel 

AND Social Networking  

(MeSH 2) 

0 536 267 373 1176 380 

5. Agentes Comunitários de 

Saúde AND Relações 

Comunidade-Instituição 

(DeCS 3) 

6. Primary Health Care AND 

Social Networking (MeSH 3) 

9 8 0 0 17 8 

7. Redes Comunitárias AND 

Atenção Primária à Saúde 

(DeCS 4) 

 56 0 63 119 27 

8. Redes Comunitárias AND 

Relações Comunidade-

Instituição (DeCS 5) 

 24 0 0 24 5 

9. Atenção Primária à Saúde 

AND Relações Comunidade-

Instituição (DeCS 6) 

 34 0 0 34 13 

Total de artigos para análise: 481 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 
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Após o filtro inicial foi iniciada a exclusão de artigos duplicados, exclusão de 

acordo com o título e de acordo com o resumo respectivamente, como no modelo em 

prisma: a análise começou com 481 artigos e no primeiro filtro do modelo prisma foram 

excluídos os artigos duplicados em cada periódico buscado. Os artigos foram reunidos 

e os 419 artigos restantes foram rastreados por título, onde 346 artigos foram 

excluídos por não terem relação com a pesquisa proposta. Por último os 73 artigos 

restantes passaram por uma avaliação de texto (resumo) e os artigos que não tinham 

relação com a pergunta PICO foram excluídos. Restaram 31 artigos que passaram 

por leitura do texto na íntegra. Destes 4 foram excluídos por estarem duplicados e 8 

foram excluídos por não terem relação com a pesquisa. 

Todo o caminho percorrido foi descrito no prisma a seguir: 
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 Figura 2 – Modelo Prisma 

 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 
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5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Os artigos selecionados ao final das filtragens foram analisados de acordo com 

questionário fechado padronizado e seus resultados. Com relação ao ano foram 

encontrados 3 artigos de 2015, 4 de 2017, 5 de 2018, 4 de 2019 e 3 de 2020. 

 

Quadro 8 – Nº de Artigos de Acordo com o Ano 

ANO Nº 
2015 3 
2016 0 
2017 4 
2018 5 
2019 4 
2020 3 

TOTAL 19 
Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

 

 O tipo de estudo mais frequente foi a pesquisa qualitativa, seguido dos estudos 

quantitativos, qualiquanti e relato de experiência respectivamente. 

 

Quadro 9 – Nº de Artigos de Acordo com Tipo de Estudo 

TIPO DE PESQUISA Nº 
Qualitativa 13 

Quantitativa 3 
Qualiquanti 2 

Relato de experiência 1 
TOTAL 19 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

 

 Entre as regiões brasileiras o Sudeste teve o maior número de produções 

analisadas, seguido do Nordeste e Sul. Na análise não houve registro de artigos da 

região Norte do Brasil. 
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Quadro 10 – Nº de Artigos Encontrados de Acordo com a Região e Estado 

REGIÃO Nº ESTADO Nº 
Nordeste  5 Ceará 4 

Paraíba 1 
Sudeste  11 Espírito Santo 2 

Minas Gerais 5 
Rio de Janeiro 1 

São Paulo 3 
Sul 3 Rio Grande do Sul 2 

Santa Catarina 1 
TOTAL 19 TOTAL 19 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

  

A análise dos periódicos mostrou uma distribuição dos artigos, com uma leve 

concentração nas revistas Trabalho, Educação e Saúde e Cuidado é Fundamental.  

 

Quadro 11 – Nº de Artigos Encontrados de Acordo com os Periódicos 

PERIÓDICO Nº 
Saúde Debate 2 
Revista Brasileira de Enfermagem 1 
Saúde Sociedade 2 
Trabalho, Educação e Saúde 4 
Ciencia Y Enfermeria 1 
Physis: Rev. Saúde Coletiva 2 
Cuidado é Fundamental 4 
Cogitar Enfermagem 1 
Revista APS 1 
Interações 1 

TOTAL 19 
Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

  

Ao final do questionário foram analisadas quais as principais ações do ACS 

dentro das seguintes ações: vínculo com a Comunidade, apoio na mobilização social, 

participação em ações de promoção de saúde, participação em grupos educativos, 

visita domiciliar, cadastro de moradores, agendamento de consultas e exames, 
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participação no acolhimento dos usuários, controle e acompanhamento de doentes 

crônicos, controle e acompanhamento de gestantes, controle e acompanhamento de 

crianças e controle acompanhamento de idosos. 

 

Quadro 12 – Nº de Artigos Encontrados de Acordo com Ações Desempenhadas pelo ACS 

Ação desempenhada pelo ACS Nº 
Cadastro de moradores 3 
Participação em ações de promoção de 
saúde 

8 

Participação no acolhimento dos 
usuários 

3 

Vínculo com a Comunidade 14 
Visita Domiciliar 16 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

 

4.1.1 Abordagem das ações desenvolvidas pelo ACS 

 

 No quadro a seguir foram descritas quais as ações realizadas pelo ACS dentro 

de cada artigo estudado: 

Quadro 13 – Ações Desenvolvidas pelo ACS 

Artigo Resumo dos Resultados Tipos de Ação Nível da 
Evidência 

A CASA COMO 
ESPAÇO DO 

CUIDADO: AS 
PRÁTICAS EM 

SAÚDE DE 
AGENTES 

COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE EM 

MONTES CLAROS 
(MG) 

Concluiu-se que as 
práticas dos ACS 

assumem, por vezes, 
características que 

apontam para a imposição 
de um saber-poder 

biomédico e, por outras, 
que consideram aspectos 

da subjetividade do 
indivíduo/comunidade. 

vínculo com a 
Comunidade, 

visita domiciliar 
e 

participação no 
acolhimento 
dos usuários  

Nível 2 
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AGENTES 
COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE: 
COMPETÊNCIAS 

DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE PARA 

ADOLESCENTES 

Emergiram duas 
categorias e nove 

domínios das 
competências de 

promoção da saúde: 
conhecimento (conceito, 

determinante e 
condicionantes da saúde; 
principais problemas de 
saúde da população e 

enfrentamento; 
intersetorialidade) e 

habilidades (identificar a 
relação entre os problemas 

de saúde; realizar 
atividades educativas; 
organizar grupos de 
discussão; propor e 
implementar ações 

intersetoriais e estabelecer 
articulação com 

equipamentos sociais; 
apoiar ações de 
alfabetização). 

Participação em 
ações de 

promoção de 
saúde 

Nível 2 

COMPLEXIDADE E 
POTENCIALIDADE 

DO TRABALHO 
DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE NO 

BRASIL 
CONTEMPORÂNEO 

Evidenciou-se a 
complexidade do trabalho, 

que inclui ações de 
promoção e vigilância à 
saúde como pré-natal, 

imunizações, hipertensão, 
diabetes, cuidado com 

idosos, entre outros. Como 
limitantes das práticas, 

identificaram-se: 
deficiência da formação 

técnica, suporte reduzido 
no trabalho e violência. 

Como potencializadores: 
educação permanente e 

gestão participativa 

Participação em 
ações de 

promoção de 
saúde, visita 

domiciliar 
e participação 

no acolhimento 
dos usuários 

Nível 1 

O TERRITÓRIO E 
AS IMPLICAÇÕES 

DA VIOLÊNCIA 
URBANA NO 

PROCESSO DE 
TRABALHO DOS 

AGENTES 
COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE EM 

Como resultado, 
destacamos que a 

violência e as 
representações em torno 

desta interferem na 
produção de estratégias de 
promoção e prevenção e 

na produção dos vínculos, 
tornando os canais de 

negociações mais restritos. 

Vínculo com a 
Comunidade, 

participação em 
ações de 

promoção de 
saúde 
e visita 

Domiciliar 

Nível 2 
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UMA UNIDADE 
BÁSICA 

VÍNCULOS 
SUBJETIVOS DO 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE NO 
TERRITÓRIO DA 

ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

Os resultados evidenciam 
que, no cotidiano de 
trabalho do agente 

comunitário de saúde, as 
relações para o cuidado e 

promoção da saúde 
mantêm vínculos e afetos 

nos enfrentamentos 
comunitários, demandas e 

necessidades 
comunitárias. A informação 

e comunicação pelo 
diálogo dão sentido e 

significado às práticas de 
saúde e melhoria da 
qualidade de vida. 

Considera-se que os 
vínculos entre os usuários 
e agentes comunitários de 

saúde são potentes e 
resolutivos. 

Vínculo com a 
Comunidade 

e visita 
Domiciliar 

Nível 4 

A DESCOBERTA 
DA TUBERCULOSE 
NO TERRITÓRIO: 

ANÁLISE 
QUALITATIVA DO 

TRABALHO DO 
AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

O agente comunitário de 
saúde reconhece a 

necessidade do 
enfrentamento da situação 

social dos sintomáticos 
respiratórios e valoriza a 

formação de vínculo para a 
resolução das 

necessidades de saúde. 
Quanto à articulação com 
o serviço, identificaram-se 
fatores que limitam a sua 
efetivação, tais como a 

deficiência de estrutura e 
recursos humanos das 

unidades de saúde. 
Conclusão: Identificou-se 

que os agentes 
comunitários de saúde são 

atores fundamentais no 

Vínculo com a 
Comunidade, 

participação em 
ações de 

promoção de 
saúde 
e visita 

Domiciliar 

Nível 2 
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controle da tuberculose, 
com potencial para 

construir pontes entre os 
serviços de saúde e a 
comunidade; além da 

capacidade de 
desenvolver uma 

abordagem baseada no 
vínculo, na 

responsabilização e 
resolutividade dos 

problemas 
AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE E O IDOSO: 

VISITA 
DOMICILIAR E 
PRÁTICAS DE 

CUIDADO 

Observou-se que a visita 
domiciliar envolveu 

dinâmicas de acolhimento 
e vínculo afetivo 

construídas 
cotidianamente, o que 

fortaleceu as práticas de 
atenção aos idosos no 
território, produzindo 

construções criativas e 
singulares de cuidado. O 
ACS ocupava um lugar 

afetivo-técnico importante 
na ESF, potencializando 

ações de promoção à 
saúde de idosos na 
comunidade, ainda 
contribuindo para o 

incremento de políticas 
públicas voltadas para 

essa população. 

Vínculo com a 
Comunidade e 
visita Domiciliar 

Nível 2 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE NO 
ESPÍRITO SANTO: 

DO PERFIL ÀS 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

Os resultados revelaram 
que as atividades 

realizadas com maior 
frequência pelos agentes 

eram: visita domiciliar, 
atualização de cadastro, 

reunião de equipe e 
acompanhamento dos 

grupos prioritários 
definidos pelo Ministério da 

Saúde. Embora grande 
parte dos agentes fizesse 

o mapa inteligente e o 
diagnóstico de saúde, 

somente 13,2% 
identificaram famílias de 

risco e 14,9% realizaram o 

Vínculo com a 
Comunidade 

Visita Domiciliar 
Cadastro de 
moradores 

Nível 2 
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levantamento de 
problemas de saúde de 
sua microárea. Assim, 

questionou-se a verdadeira 
finalidade do mapa 

inteligente e do diagnóstico 
de saúde, ou a forma de 

participação do agente na 
elaboração desses 
instrumentos, o que 
poderia estar restrito 

somente à formalização da 
prática. 

AS REDES DE 
CONHECIMENTOS 

DO AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

a primeira categoria 
envolveu a rede de 

conhecimento formal: 
curso introdutório, 

treinamentos ou nenhuma 
das opções anteriores; 

(in)capacitações; e reunião 
de equipe. E a segunda 

englobou redes de 
conhecimento informal: 
experiência de vida; e 

colegas e a leitura. 

Vínculo com a 
Comunidade 

e visita 
Domiciliar 

Nível 1 
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COMPLEXIDADES 
DO TRABALHO DO 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE COM 
PACIENTES EM 

USO DE 
MEDICAMENTOS 

Os resultados revelaram 
que os agentes se 

relacionam 
constantemente com 

usuários que vivenciam 
problemas com o uso de 

medicamentos e 
apresentam dúvidas sobre 

suas indicações, efeitos 
esperados, reações 

adversas, entre outras. 
Eles realizam algumas 

intervenções diretamente 
com o usuário, porém 

preferem encaminhar os 
casos à equipe de saúde. 
Alguns agentes referiram-
se ao farmacêutico como 
profissional de referência 

no tocante ao uso de 
medicamentos, mas a 

procura por esse 
profissional mostrou-se 
baixa pelos sujeitos do 
estudo. Ressalta-se a 

importância da formação 
do agente sobre utilização 

de medicamentos para 
instrumentalizá-los no 

reconhecimento de 
situações inadequadas, no 

desenvolvimento de 
intervenções com a equipe 

de saúde e no 
acompanhamento dos 

usuários. 

 
Vínculo com a 
Comunidade e 
visita Domiciliar 

Nível 2 
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COTIDIANO DE 
AGENTES 

COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE COM 

IDOSOS SEGUNDO 
O REFERENCIAL 

DE CERTEAU 

Os ACS descrevem que 
suas práticas cotidianas na 
atenção à saúde de idosos 

envolvem estratégias e 
táticas. No âmbito das 

estratégias, os 
participantes referiram 

práticas em consonância 
com as atividades 

definidas a priori pela 
legislação para o lugar 

ESF: i) cadastramento de 
famílias, mantendo os 

dados sobre a população 
da área atualizados no 

sistema de informação; ii) 
visitas domiciliares; iii) 

grupos de educação em 
saúde. 

A visita domiciliar 
destacou-se como 

principal atividade dos 
ACS no cuidado aos 

idosos. Nestas visitas, os 
ACS fornecem orientações 

relacionadas ao 
autocuidado, 

monitoramento de doenças 
e uso de medicamentos. 

Vínculo com a 
Comunidade, 
cadastro de 
moradores e 

visita Domiciliar 

Nível 2 

CUIDADO EM 
SAÚDE ÀS 

POPULAÇÕES 
RURAIS: 

PERSPECTIVAS E 
PRÁTICAS DE 

AGENTES 
COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE 

Os resultados 
evidenciaram diferentes 

estratégias para ampliar o 
acesso da população rural 
a ações ofertadas na APS, 

como a construção de 
pontos de apoio e a 

organização das equipes 
para ofertarem consultas, 

visitas domiciliares e 
determinados 

procedimentos nos 
próprios territórios rurais. 
Entretanto, a organização 
do cuidado à população 
rural parece estar mais 
orientada por critérios 

clínicos e pela capacidade 
de deslocamento das 

equipes e dos usuários do 

Visita Domiciliar Nível 1 
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que pelas necessidades de 
saúde da população rural. 

DA ESCOLHA AO 
COTIDIANO DO 

AGENTE DE 
SAÚDE DA 

COOPERALFA: 
EDUCADOR 

POPULAR EM 
SAÚDE? 

Observou-se que o Agente 
era considerado um 

educador em saúde, ainda 
que essa função não 

estivesse clara no Projeto, 
incorporando às suas 
práticas referenciais 

teóricos e metodológicos 
utilizados em seu próprio 
processo de formação. 

Dessa forma, foi 
desenvolvida uma postura 
educativa ética, voltada ao 

respeito e à troca de 
diferentes saberes com 

comunidade e profissionais 
de saúde, tornando-se um 

verdadeiro agente de 
transformação social. 

Vínculo com a 
Comunidade, 

participação em 
ações de 

promoção de 
saúde e 

visita domiciliar 

Nível 3 

LIMITES E 
IMPOSIÇÕES DOS 
INSTRUMENTOS 

DE CONTROLE DO 
TRABALHO DE 

AGENTES 
COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE DA 
ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

. Como resultado, 
destacamos o domínio da 
razão instrumental sobre a 

razão comunicativa nas 
atividades de 

planejamento, nos critérios 
técnicos de decisão e 

avaliação, bem como nos 
instrumentos de registro do 

trabalho. Verificamos 
oportunidades de 

emancipação nas ações 
comunicativas em que os 
agentes comunitários, por 

meio do diálogo, 
desenvolvem ações de 

entendimento mútuo com 
os pacientes que 

complementam as ações 
técnicas. É também por 

meio do diálogo orientado 
à construção de 

consensos que processos 
cooperativos de trabalho 

em equipe são elaborados 
em torno de objetivos 

comuns 

Vínculo com a 
Comunidade e 
visita Domiciliar 

Nível 2 
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O PAPEL DO 
AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE NO 

FORTALECIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
POPULAR EM 

SAÚDE 

A análise evidenciou que o 
ACS desenvolve práticas 

com base em 
pressupostos da Educação 

Popular em Saúde, 
permeadas de modo 

ambíguo por uma 
concepção normativa e 
bancária de educação 

como forma de 
reconhecimento e 

valorização dentro da 
equipe. 

Vínculo com a 
Comunidade, 

participação em 
ações de 

promoção de 
saúde 
e visita 

Domiciliar 

Nível 1 

PERFIL E 
ATUAÇÃO DO 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE NO 
CONTEXTO DA 
ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA 
FAMÍLIA EM DOIS 
MUNICÍPIOS DA 

PARAÍBA 

Quanto ao processo de 
trabalho, 40,5% dos ACS 
sentem-se pouco seguros 
em relação ao vínculo de 

trabalho; o trabalho é 
mencionado como muito 

estressante por 68,7% dos 
entrevistados 

Vínculo com a 
Comunidade 

e visita 
Domiciliar 

Nível 1 

PERFIL E O 
PROCESSO DE 

TRABALHO DOS 
AGENTES 

COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE 

Quanto ao processo de 
trabalho, 40,5% dos ACS 

sentem-se pouco 
seguros em relação ao 
vínculo de trabalho; o 

trabalho é mencionado 
como 

muito estressante por 
68,7% dos entrevistados 

Vínculo com a 
Comunidade 

e visita 
Domiciliar 

Nível 1 

SENSIBILIZAÇÃO 
DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE PARA A 

ATUAÇÃO NAS 
AÇÕES 

PREVENÇÃO E 
CONTROLE DA 
HANSENÍASE: 
RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

A equipe do projeto 
estimulou a elaboração de 
um plano de mobilização 
da comunidade sobre a 

hanseníase que foi 
executado durante o ano 

de 2016. A partir da 
sensibilização da 

comunidade na igreja, 
houve a demanda 

espontânea ao serviço de 
saúde de uma pessoa com 

sinais dermatológicos, 
sendo que o diagnóstico 

de hanseníase foi 
confirmado em março de 

2016. 

Participação em 
ações de 

promoção de 
saúde 
e visita 

Domiciliar 

Nível 5 
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VÍNCULOS 
SUBJETIVOS DO 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE NO 
TERRITÓRIO DA 

ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

Os resultados evidenciam 
que, no cotidiano de 
trabalho do agente 

comunitário de saúde, as 
relações para o cuidado e 

promoção da saúde 
mantêm vínculos e afetos 

nos enfrentamentos 
comunitários, demandas e 

necessidades 
comunitárias. A informação 

e comunicação pelo 
diálogo dão sentido e 

significado às práticas de 
saúde e melhoria da 
qualidade de vida. 

Considera-se que os 
vínculos entre os usuários 
e agentes comunitários de 

saúde são potentes e 
resolutivos. 

Vínculo com a 
Comunidade, 

participação em 
ações de 

promoção de 
saúde 

visita domiciliar 

Nível 2 

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2020. 

 

5.1  Os Níveis de Evidência 
 

Souza, Silva e Carvalho (2010) falam que para ajudar na distinção e seleção 

entre os trabalhos pode-se utilizar uma hierarquia de evidências, sendo separados 

em nível: 

 Nível 1: evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos 

clínicos controlados e randomizados; 

 Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento 

experimental; 

 Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais; 

 Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com 

abordagem qualitativa; 

 Nível 5: evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; 

 Nível 6: evidências baseadas em opiniões de especialistas. 

Após a análise dos níveis de evidência foram encontrados 6 artigos com 

evidência nível 1, 10 artigos com nível 2 e 1 artigos para as evidências 3, 4 e 5. 
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5.2  A prática do ACS 
 

Para desempenhar as suas funções o ACS precisa ir ao encontro dos usuários 

por meio da visita domiciliar e na leitura dos artigos evidenciou-se que todas as demais 

atividades desempenhadas por ele, em grande parte dos artigos, estão associadas a 

ela. O quadro 12 apresentado nos resultados evidência, de acordo com análise prévia, 

que a visita domiciliar é a principal atividade desempenhada pelo Agente Comunitário 

de Saúde. A visita domiciliar é uma ação muito importante pois é a partir dela que o 

acolhimento e o vínculo são estabelecidos e fortalecidos e a partir daí construir pontes 

para o diálogo permitindo conhecer de perto a realidade dos usuários facilitando a 

resolução de futuros problemas (ANDRADE; CARDOSO, 2017). 

O vínculo com a comunidade foi a segunda atividade mais presente nos artigos 

estudados. Conhecer e estabelecer vínculo com o usuário ou núcleo familiar permite 

compreender as necessidades individuais e coletivas da sua microárea de atuação. A 

leitura dos artigos evidenciou que o vínculo é visto de forma positiva para os usuários. 

Nos resultados da pesquisa de Pinto et al (2017) alguns usuários afirmam que o ACS 

sempre está aberto a ouvir os problemas e a intermediar situações e problemas de 

saúde, o que provoca um sentimento de gratidão em parte dos usuários (GONZALES 

et al, 2015).  

Quanto maior o vínculo maior também será a liberdade de fala e a proximidade 

com os usuários. No entanto, por ser reconhecido como um agente de saúde dentro 

do território, frequentar os mesmos lugares que os usuários da UBS e sempre ouvir a 

demanda dos usuários, o vínculo com a comunidade provoca situações de estresse 

devido a demanda da população quando eles não estão em horário de trabalho. Além 

disso, quanto mais próximo é o vínculo maiores as chances do trabalho se tornar 

pragmático. Ou seja, quanto mais o ACS conhece os usuários maiores as chances de 

criar protocolos e até mesmo subjugar as necessidades dos usuários. 

O vínculo decorre do acolhimento. Acolher é uma ação que busca atender às 

demandas da população, ouvir seus pedidos, escudar e dar respostas adequadas aos 

usuários, assumindo uma postura capaz de acolher. No entanto para haver respostas 

adequadas às necessidades da população é necessário um saber prévio do ACS, seja 

saber científico ou o saber popular. 



45 
 

A vivência dos usuários com o ACS permite o resgate de histórias de vida que 

dão àquelas pessoas a oportunidade de se tornarem sujeitos de seu tratamento. 

Sobre a atuação do ACS incidem expressões e atitudes significantes na vida familiar 

da comunidade e os diálogos proporcionam o estabelecimento de vínculos entre as 

pessoas (PINTO et al, 2017). 

Numa visita é possível haver novos problemas de saúde e novas demandas 

individuais ou coletivas. Durante as visitas domiciliares programadas o ACS costuma 

ir além do motivo principal, buscando possíveis problemas de saúde seja orientando 

sobre o uso correto de alguma medicação, informando sobre agendamentos ou 

fazendo orientação de amamentação. Conhecer a situação de saúde e as 

necessidades dos usuários permite um cuidado singular na promoção à saúde. 

O cadastro de demorador é uma ação técnica-administrativa que pode se 

sobrepor sobre as demais (assistenciais). Cadastrar moradores do território da UBS é 

o guia das ações do ACS pois é a partir dele que se obtém dados que permitirão o 

estabelecimento e acompanhamento de grupos prioritário, levantamento dos 

problemas de saúde das famílias pertencentes a microárea e organização da agenda 

de visitas domiciliares. Sendo citada em apenas 3 artigos estudado, a pesquisa de 

Garcia et al (2017) afirma que a atualização e cadastro de moradores corresponde a 

51% das atividades desempenhadas pelo ACS, o que mostra a importância desta. 

Após a leitura dos artigos ficou evidenciado que as ações (atuação) 

desempenhadas pelo Agente Comunitário de Saúde sempre estão associadas a uma 

outra. O cadastro de novos usuários ou atualização de cadastro se mostrou como a 

principal ação desenvolvida pelo ACS, pois é a partir dela que é gerados números e 

consequentemente será possível diagnosticar demandas individuais e coletivas. Esta 

ação será base para a visita domiciliar e para a atuação de toda equipe da Estratégia 

de Saúde da Família. 

O quadro 12 mostra que visita domiciliar é a ação mais citada nos artigos 

estudados, no entanto após a leitura dos artigos ficou evidenciado que ela depende 

dos dados obtidos no cadastro de moradores. Sendo assim, há uma cadeia de eventos 

dependentes um do outro que se inicia com o cadastro de moradores, que permitirá o 

diagnóstico de saúde da população adscrita e estabelecimento de prioridades, visita 

domiciliar de acordo com as prioridades levantadas e por último as ações de educação 
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em saúde, vínculo e acolhimento. Portanto, a visita domiciliar é palco onde ocorrem o 

vínculo, acolhimento e educação em saúde. 

 

5.3   Discussão Sobre os Núcleos do Sentido  

De acordo com a metodologia proposta, foram encontrados dois núcleos do 

sentido dos trabalhos estudados. O primeiro aponta para a dificuldade em separar a 

vida profissional da vida particular, enquanto o segundo questiona a validade do 

conhecimento popular produzido no território. 

5.3.1 Agente Comunitário de Saúde: há uma fronteira entre o profissional e morador 

do território de trabalho? 

 

População Adscrita é uma diretriz presente na PNAB e que orienta a 

importância de conhecer as necessidades e especificidades do território em que a 

Unidade Básica de Saúde está inserida. A Estratégia de Saúde da Família tem um elo 

tão forte com a comunidade que além de estar presente de forma física num lugar fixo 

há a figura do ACS, que vai além das barreiras físicas da UBS. Por ir além e se fazer 

presente no dia a dia do território, acompanhando de perto a vida da população 

adscrita e frequentando os mesmos lugres que os usuários, o ACS é uma figura 

hibrida que ora está em ambiente técnico-profissional e ora está transitando no 

território 

Desse modo, ele é um trabalhador singular à medida que está no ambiente 

técnico-científico junto aos demais profissionais da ESF, como também no campo do 

saber popular no território.  Esta singularidade ocorre por ele fazer a ponte entre o 

território e a unidade de saúde, estabelecendo trocas entre o saber popular e o saber 

médico-científicos, o que o torna um mediador da saúde. No entanto este 

protagonismo pode trazer algumas contradições, uma vez que ele veicula práticas de 

saúde presentes na localidade onde mora e trabalha. 

O contato com o cotidiano das pessoas possibilita ao ACS vivenciar os 
problemas específicos de saúde da sua área de atuação, conhecer o modo 
de vida da população e contribuir para o processo de descentralização das 
informações. Cohn, Nakamura & Cohn ressaltam que os ACS estão inseridos 
em uma dinâmica singular, visto que constituem lócus de interseção entre os 
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domínios público e privado da vida social, “atuando como uma ‘dobradiça’ 
entre o público, de onde atua, e o privado de onde se origina por princípio, já 
que deve ser membro da comunidade (COHN; NAKAMURA; COHN, 2005 
apud SANTANA; BURLANDY; MATTOS, 2019). 

 

A atuação do ACS é constituída por um trabalho sustentado em relações 

assistenciais científica e de vínculo. O trabalho fluido entre o conhecimento adquirido 

do território e o científico aproxima-o dos usuários da ESF e como consequência a 

unidade também se torna mais íntima da população assistida, dinamizando o acesso 

e aproximando as pessoas às estratégias de saúde. E esta mediação vai ultrapassar 

as barreiras entre o conhecimento científico e o conhecimento popular (PINTO et al, 

2017). 

Este forte vínculo da comunidade com o ACS morador do território e 

trabalhador da ESF provoca uma dificuldade em separar a vida particular da 

profissional. Na leitura dos artigos foi possível perceber que a rotina de trabalho 

extrapola as múltiplas atribuições que constam do programa de trabalho, o que resulta 

em uma sobrecarga de trabalho e um aumento no nível de estresse, como vemos no 

depoimento:  

O ACS faz tudo e mais um pouco, no livro do agente comunitário você tem 
um papel, mas na prática você faz muito além daquilo que está escrito ali, 
você faz aquilo e mais, a gente chega a fazer o trabalho administrativo do 
auxiliar técnico, eu já trabalhei até na coleta, eu rotulava, colhia exame, eu 
aprendi um monte de coisas. (ACS 14) (JUSTO; GOMES; SILVEIRA, 2015). 

 

Sendo assim, este primeiro núcleo do sentido está inserido na prática do ACS 

no território durante suas ações no horário de trabalho e na sua vida particular. Ou 

seja, a mediação entre o conhecimento científico, produzido junto a equipe da ESF, e 

o conhecimento popular, produzido no território, traz a dificuldade de haver uma 

barreira entre a vida particular e a vida profissional. Como resultado, aumenta a 

sobrecarga de trabalho no horário de trabalho ou fora dele, provoca altos níveis de 

estresse.  
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5.3.2 Trabalho do ACS: saber reconhecido? 
 

Este núcleo o sentido se firma sobre a dúvida do saber do ACS: um 

conhecimento que é produzido na convivência com a comunidade, um saber que 

não é somente científico, mas que produz sentido e responde a muitos problemas que 

estão e se desenvolvem no território. Ou seja, é um conhecimento que não fica restrito 

ao campo técnico-científico, mas que vai além, perpassando estes dois 

conhecimentos. No mesmo movimento ocorre restrições sobre o trabalho do ACS 

impostas ora pela comunidade que questiona o valor do trabalho do ACS ora, pela 

própria equipe que por vezes restringe o trabalho do ACS junto à família e comunidade 

pela mesma razão. 

Nos resultados apresentados por Justo, Gomes e Silveira, (2015) é evidenciado 

uma transfiguração da finalidade do trabalho do ACS.  Ao mesmo tempo em que há 

tensões em torno do esperado desempenho (cumprimento das metas previstas) os 

meios tornam-se os fins e acabam por encobrir as finalidades últimas do processo de 

mediação: a visita como momento essencial à realização do ato de mediação e a 

realização da extensão dos cuidados gerados pela ESF. Ou seja, as funções técnicas 

se sobressaem sobre as funções assistenciais. 

Em muitos casos, por exemplo, as visitas domiciliares não são valorizadas 

pelas equipes da ESF. Os agentes comunitários consideram inversão de prioridade 

quando as visitas agendadas são desmarcadas devido a demanda de trabalho que 

necessitam da presença de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. 

Ocorrem reuniões administrativas extras, substituição de colegas, modificações no 

fluxo de atendimento, entre outras obrigações previstas, constituem transtornos diante 

da sua principal atribuição. É difícil, por exemplo, a um agente explicar para o paciente 

que a visita foi desmarcada porque surgiu um imprevisto. 

O Agente Comunitário de Saúde sofre uma pormenorização do seu saber se 

comparado aos saberes biomédicos instituídos da equipe, o que os coloca à margem 

dos processos decisórios. Há uma desvalorização coletiva dos diferentes saberes 

perante o saber biomédico legitimado. Isso provoca escassez de espaços de escuta 

e diálogo na equipe não tem permitido a participação do ACS nos processos 

decisórios relacionados à gestão do cuidado, à organização e ao funcionamento dos 

serviços de saúde (GALAVOTE et al, 2010). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Agente Comunitário de Saúde é um ator muito importante para o sucesso da 

Atenção Básica. Desta forma, também é importante entender o trabalho dele dentro 

do território, fazendo a ponte da comunidade com a unidade de saúde, possibilitando 

que as demandas da comunidade cheguem à unidade básica de saúde e vice-versa. 

Neste sentido a pesquisa teve como objetivo identificar na bibliografia nacional, 

evidências das relações da comunidade sobre o trabalho do ACS na Estratégia de 

Saúde da Família. 

De acordo com os resultados foi possível identificar as evidências das relações 

da comunidade sobre o trabalho do ACS através dos dados obtidos do questionário 

utilizado, bem como atingir os objetivos específicos, pois foi possível descrever quais 

as evidências das relações no cotidiano de trabalho do ACS e identificar como as 

relações do ACS com a equipe da ESF é influenciada pela comunidade. 

É perceptível que as ações desempenhadas pelo ACS são importantes para 

fazer a ponte entre o território e a unidade de saúde. A visita domiciliar e o cadastro 

de moradores são as principais ações desenvolvidas por ele e serão bases para as 

demais ações. Estas ações são influenciadas pelas relações de modo que ao 

conhecer os usuários o atendimento pode se tornar diferenciado ou às vezes 

mecanizado.  

A falta de uma barreira entre a vida profissional e a vida pessoal ocorre devido 

às características do trabalho do ACS que está relacionada ao fato de eles viverem e 

trabalharem no mesmo lugar. Além disso o saber do ACS é questionado hora pelos 

profissionais e hora pelos usuários, o que provoca situações de estresse ao 

profissional. Portanto a atuação do Agente Comunitário de Saúde é influenciada de 

forma negativa ou positiva, dependendo da situação.  
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ANEXOS 
 

A. Identificação  
Título do artigo 

 

Título do periódico 
 

Autores Nome:  
Local de trabalho:  
Graduação:  

País 
 

Idioma 
 

Ano de publicação 
 

B. Instituição sede do estudo 
Hospital  
Universidade 

 

Centro de pesquisa  
Instituição única  
Pesquisa multicêntrica  
Outras instituições  
Não identifica o local  
C. Tipo de publicação 
Publicação de enfermagem  
Publicação médica  
Publicação de outra área da 
saúde. Qual? 

 

D. Características metodológicas do estudo 
1. Tipo de estudo 1.1 Pesquisa  

( ) Abordagem quantitativa 
( ) Abordagem qualitativa  
1.2 Não pesquisa  
() Revisão de literatura  
() Relato de experiência  
() Outras_____________________________ 

2. Objetivo ou questão de 
investigação 

 

3. Tratamento dos dados 
 

4. Resultados 
 

5. Nível de evidência 
 

E. Avaliação do rigor metodológico 
Clareza na identificação da 
trajetória metodológica no 
texto (método empregado, 
sujeitos participantes, 
critérios de 
inclusão/exclusão, 
intervenção, resultados) 

 

Identificação de limitações 
ou vieses 

 

F. Ações do ACS no território 
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1. Tipos de Ação (  ) Vínculo com a Comunidade 
(  ) Apoio na mobilização social 
(  ) Participação em ações de promoção de saúde 
(  ) Participação em grupos educativos 
(  ) Visita Domiciliar 
(  ) Cadastro de moradores 
(  ) Agendamento de consultas e exames 
(  ) Participação no acolhimento dos usuários 
(  ) Controle e acompanhamento de doentes crônicos 
(  ) Controle e acompanhamento de gestantes 
(  ) Controle e acompanhamento de crianças 
(  ) Controle acompanhamento de idosos 

 

 

 

 

  


