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RESUMO 

  

O presente estudo abordou a discussão entre bioética e cuidado na Atenção Primária à 
Saúde com foco no processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde. A pesquisa 
possui abordagem qualitativa, baseada em uma Cartografia das práticas e dos atos 
assistenciais em uma Unidade de Saúde da Família (USF) na cidade do Rio de Janeiro. 
Como referencial teórico-metodológico, utilizamos o conceito de cuidado em saúde à luz 
da ética do cuidar, proposta inicialmente por Carol Gilligan. O objetivo principal foi mapear 
o processo de trabalho do ACS, considerando os micropoderes envolvidos, a ética inscrita 
em suas ações, as questões estruturais da unidade de saúde e identificar como os ACS 
reconhecem e lidam com as questões éticas do seu cotidiano de trabalho. Foram 
entrevistados (entrevista semiestruturada) 09 ACS da USF e acompanhados ao longo de 
06 meses em sua rotina de trabalho com construção de um caderno de campo. Com o 
intuito de analisar os dados obtidos, foram criadas categorias para análise que descrevem 
os dados colhidos em campo e as impressões sobre a ética dos ACS. Mediante os 
resultados podemos observar que a formação que o ACS recebe ainda é incipiente frente 
as dilemas e situações bioéticas que vivenciam. A maioria dos entrevistados alega que se 
sentem incapacitados devido a formação rápida que recebem e que se sentem 
desvalorizados dentro da equipe – demonstrando também uma hierarquia profissional – 
onde o ACS ainda é visto como alguém que deve fazer tarefas “manuais”. O ACS, por 
outro lado, exerce também poder influenciando em decisões na equipe, cria seu próprio 
“modus operandi” dentro do que acredita, favorece aqueles que mais considera em suas 
relações pessoais e seus pares. Baseia suas atitudes por uma ética de relações. Alguns 
não conseguem identificar o que são problemas éticos de sua atuação, porém 
demonstram grande senso de solidariedade e valores humanos para com os usuários e 
pessoas da sua comunidade, sentimento de ajudar o próximo, empatia, se colocando no 
lugar do outro. Algumas das ações do ACS corroboram com a proposta da ética do cuidar 
baseada na responsabilidade pela conexão humana. Os problemas encontrados no dia a 
dia dos atos dos ACS são, em grande parte, decorrentes dos problemas organizacionais 
e questões burocráticas da unidade e da hierarquia das profissões que o coloca como 
inferior na equipe, sofrendo preconceito tanto dos usuários quanto dentro da equipe de 
saúde. Desta forma, o ACS cria sua própria forma de “burlar” certos procedimentos e 
burocracias com objetivo de “ajudar” a alguns em preferência a outros, baseando-se nas 
relações pessoais. Conclui-se que o aprendizado ético na APS é de grande urgência e 
necessidade não só para os agentes comunitários, mas para todas as demais categorias 
profissionais. O ACS por não ter um código de ética, por não ter um campo de saber 
específico e por sua formação ser ainda incipiente, pode estar pautando suas ações 
apenas seguindo um “espontaneísmo” e pode por isso ter atitudes consideradas antiéticas 
com relação a confidencialidade e sigilo de algumas informações. O fato de ser morador 
da comunidade interfere na sua própria privacidade e na intervenção excessiva na vida 
das pessoas, reproduzindo certa atitude de biopoder no controle dos corpos. Com relação 
a dar preferência a alguns e filtrar quem entra na agenda médica exerce também poder 
dentro da equipe.  

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Agentes Comunitários de Saúde, Bioética, 
Ética do Cuidar, Estratégia de Saúde da Família, Cuidados Primários à Saúde.  
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ABSTRACT 

The present study addressed the discussion between bioethics and care in Primary Health 
Care focusing on the work process of the Community Health Agent. The research has a 
qualitative approach, based on a Cartography of the practices and the care acts in a Family 
Health Unit (FHU) in the city of Rio de Janeiro. As a theoretical-methodological reference, 
we use the concept of health care in the light of Ethics of care, initially proposed by Carol 
Gilligan. The main objective was to map the work process of the CHA, considering the 
micropowers involved, the ethics inscribed in their actions, the structural issues of the 
health unit and identify how the CHA recognize and deal with the ethical issues of their 
daily work. Nine CHAs were interviewed (semistructured interviews) from the FHU and 
accompanied during 6 months in their routine work with a construction of a field notebook. 
In order to analyze the data obtained, categories were created for analysis that described 
the data collected in the field and the observations about the ethics of the CHAs. Through 
the results we can observe that the formation the ACS received is still incipient in the face 
of dilemmas and bioethical situations that they experience. Most participants claim that 
they feel unprepared because of the rapid training they receive and that they feel devalued 
within the team - also demonstrating a professional hierarchy - where CHA is still seen as 
someone who must do "manual" tasks. CHA, on the other hand, also exerts influence on 
team decisions, creates its own "modus operandi" within what one believes, favors those 
one considers most in their personal relationships and their "peers." They bases their 
attitudes on an ethics of relationships. Some can not identify what are ethical problems in 
their work, but demonstrate a great sense of solidarity and human values towards the users 
and people of their community, a feeling of helping others, empathy, putting themselves in 
the place of others. Some of CHA’s actions corroborate the proposal of Ethics of care 
based on responsibility for the human connection. The problems encountered daily in the 
CHA actions are largely due to the organizational problems and bureaucratic issues of the 
unit and the hierarchy of professions that places them as inferior in the team, suffering 
prejudice from both users and within the health team. In this way, CHA creates their own 
way of "circumventing" certain procedures and bureaucracies in order to "help" some in 
preference to others, based on personal relationships. It is concluded that ethical learning 
in PHC is of great urgency and necessity not only for community agents, but for all the 
others professional categories. The CHA, because they do not have a code of ethics, 
because do not have a specific field of knowledge and because their formation is still 
incipient, may be guiding their actions only following a "spontaneity" and may therefore 
have attitudes considered unethical with respect to confidentiality and secrecy of some 
information. The fact of being a resident in the community interferes with one’s own privacy 
and excessive intervention in people's lives, reproducing a certain attitude of biopower in 
the "control of bodies." With regard to giving preference to some and "filtering" who enters 
the medical agenda also exercises power within the team. 

  

   

Keywords: Primary Health Care, Community Health Agents, Bioethics, Ethics of Care, 
Family Health Strategy, Primary Health Care. 
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APRESENTAÇÃO 

 O interesse pelo tema da atenção e do cuidado em saúde junto a reflexão ética 

a cerca dessas ações surgiu no decorrer da formação em Saúde Coletiva. A 

caminhada profissional percorrida e os estudos neste campo fizeram despertar 

algumas preocupações a respeito da qualidade da relação e do cuidado na atuação 

dos profissionais da atenção primária à saúde (APS).  

 A expectativa de inserção profissional e os caminhos que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) iria seguir em função dos novos arranjos políticos em um momento pós 

conclusão da residência em Saúde Coletiva (2013), juntamente com a experiência de 

trabalho em uma Unidade de Saúde da Família (USF) (2013 a 2015), foram etapas 

decisivas que ratificaram a importância desta reflexão enquanto profissional de saúde. 

A motivação inicial para esta reflexão é proveniente de uma busca do real significado 

de cuidado em saúde e da observação da convivência e trabalho em equipe, partindo 

do desejo de que as atitudes e o cuidado ofertado fizessem sentido e fossem 

condizentes com os princípios éticos-políticos do SUS - conquista tão cara à saúde 

coletiva como um todo.  

 Como trabalho de conclusão da residência em Saúde Coletiva realizei análise 

de um projeto de Promoção da Saúde que tinha como objetivo promover ações para 

a qualidade de vida e saúde de adolescentes de uma unidade de atenção primária na 

cidade do Rio de Janeiro. Este trabalho de conclusão de curso foi fruto da experiência, 

contato direto e inserção na unidade como profissional residente. A análise 

demonstrou as contrariedades do projeto e dos profissionais em compreender e 

aplicar o real sentido de Promoção da Saúde, revelou algumas das dificuldades de 

aplicação prática deste importante conceito. A Promoção da Saúde traz a proposta de 

ampliação da visão atual de saúde com a realização de ações intersetoriais, de 

empoderamento da população, incentivo à autonomia das pessoas, educação em 

saúde e participação política na busca de uma saúde integral que abranja os aspectos 

biopsicossociais. Tal dificuldade em compreender e definir ações em promoção de 

saúde é presente na APS, e foi possível verificar no projeto analisado que algumas 

das ações caíam em um reducionismo do conceito, reproduzindo ações paternalistas 
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e de cunho puramente prescritivas para com os jovens participantes. A análise 

demonstrou as contrariedades do projeto e os riscos de trazer um conceito tão 

importante para um lugar menor. Debateu-se também ideias sobre protagonismo 

juvenil o que demonstrou que este conceito pode ser utilizado para reforçar um “fazer 

coisas” no lugar do empoderamento e participação política dos participantes para a 

promoção da saúde e qualidade de vida. A análise revelou também a busca do projeto 

em ampliar estas as ações e de inserir debates na comunidade através da unidade de 

saúde. 

 No momento de realização da experiência de campo acompanhando o projeto 

de promoção da saúde naquela unidade, participando das demais atividades e 

programas de saúde, enquanto residente, foi possível já observar o movimento de 

entrada da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A unidade de saúde já estava 

consolidada há bastante tempo na localidade e a entrada da nova lógica de 

assistência, com uma gestão de organizações sociais (OSs), que acontecia não só na 

cidade do Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do país, trouxe uma 

dinâmica diferente no trabalho dos profissionais e modificou as relações dentro da 

unidade de saúde e entre trabalhadores e usuários.  

Foi possível observar a entrada em massa de agentes comunitários de saúde 

(ACS) que foram inseridos na unidade, atendendo nas chamadas “baias”, para 

realização do acolhimento, em substituição à maneira anterior realizada por 

profissionais de saúde da unidade. Antes o acolhimento na unidade era realizado em 

equipe no mínimo com um médico ou um enfermeiro que recebiam os usuários em 

uma sala específica e realizavam ali o acolhimento inicial, acolhendo, de fato, o 

usuário e realizando a conduta inicial e até mesmo fazendo já na entrada a 

classificação de risco e o pré-atendimento. Com as mudanças, a unidade tornou-se 

unidade B (ou mista), pois conteve, durante um período, tanto profissionais 

contratados pela OS quanto os profissionais concursados mais antigos. Ou seja, a 

unidade conviveu em um momento de transição de modelo, onde duas gestões 

estavam presentes, o que causou impacto nessa relação. 

A entrada de profissionais contratados pela OS trouxe muitos conflitos internos 

como a grande discrepância salarial entre profissionais causando conflitos, a não 

aceitação do trabalho dos profissionais concursados antigos que foram com o tempo 
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sendo exonerados ou eles próprios pedindo transferência para outros locais. Foi para 

mim impactante ver este processo de entrada da saúde da família como uma 

obrigatoriedade que fez com que os pacientes perdessem o vínculo com seus antigos 

cuidadores e terem que recomeçar a criar vínculos com novos profissionais que não 

conheciam, reestruturando os pacientes que já eram atendidos nos diferentes 

programas de saúde como pacientes do Programa de Tuberculose ou do Programa 

de HIV/AIDS. A questão da adscrição por endereço trouxe uma mudança e conflito 

em relação a opção de escolha do usuário de onde ser atendido – o usuário perdia 

naquele momento a possibilidade de escolher o local de sua preferência, o que pode 

interferir diretamente no seu direito à privacidade, caso este usuário desejasse sigilo 

quanto uma situação de saúde específica, ou desejasse ser atendido em local 

diferente da localidade em que mora, ele não poderia mais fazê-lo, pois é obrigado a 

ser atendido em um único local, mesmo que não se sinta à vontade ou acolhido por 

determinado profissional.  

Como residente também realizei junto a médica e enfermeira responsável o 

registro de dados dos pacientes do Programa de Tuberculose. Com a entrada da 

saúde da família passou-se a responsabilidade desses registros para os agentes 

comunitários de saúde da unidade e de outras unidades da região. Este registro 

começou a apresentar uma redução abrupta no número de casos acompanhados 

(cura ou abandono) o que apontava não para um trabalho de redução dos casos, mas 

para uma situação de não adesão ou abandono dos usuários ao tratamento, ou seja, 

uma crescente diminuição dos casos que eram registrados anteriormente que, de 

acordo com a análise da médica de saúde pública da unidade, demonstrava uma 

perca de vínculo e não registro dos novos casos, já que na região era incidente a 

ocorrência dos mesmos. Acredito que essa forma de mudança para ESF foi realizada 

em muitos outros locais da mesma maneira, trazendo desconforto e quebrando 

vínculos já construídos de cuidado e gerando uma série de conflitos, inclusive conflitos 

éticos entre os profissionais, a gestão e os pacientes/usuários da atenção primária.  

O que aguardar após a residência? Como profissional formada e com 

especialização em saúde coletiva era forte esta questão para mim e para os demais 

colegas de caminhada. O que esperar frente as mudanças de cunho privacionista que 

traziam a ideia de uma gestão terceirizada por OS, onde os agentes comunitários de 

saúde estavam sendo contratados em grande quantidade, a disponibilidade dos 
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demais profissionais de outras especialidades necessárias na atenção primária foi 

reduzida a presença apenas do médico e enfermeiro nas equipes, centralizando mais 

ainda o trabalho na figura do profissional médico. A ideia de construção de um núcleo 

de apoio a saúde da família (NASF - onde estariam as demais profissões de saúde), 

era ainda uma ideia imatura sem uma definição precisa de sua atuação. Qual seria 

então o lugar e o papel do sanitarista, do profissional de saúde coletiva dentro da nova 

lógica de assistência, neste cenário? 

 As questões permaneciam e após o término da residência foi possível ter uma 

experiência de inserção em um projeto de promoção da saúde em uma unidade de 

saúde da família. Neste momento a vivência direta em uma unidade A (100% modelo 

ESF) foi possível observar uma grande falta de habilidade dos novos profissionais em 

lidarem com os usuários e com as questões conflituosos que surgiam no contexto de 

uma unidade inserida em uma comunidade. Algumas questões, ao meu ver, impediam 

os profissionais de estarem junto aos usuários de forma mais humanizada e mais 

próxima e cuidadora. Questões como a sobrecarga do médico e do enfermeiro frente 

a quantidade e demanda de famílias para serem atendidas, as novas metas e dados 

para serem alcançados na lógica gerencialista da unidade, juntamente com o 

despreparo de alguns profissionais em lidar com o trabalho em equipe e os frequentes 

conflitos e relações até agressivas entre pacientes e profissionais de saúde ambos 

frustrados em seus papéis – tanto os pacientes pela demora em serem atendidos e 

diante da espera por vagas do sistema de regulação (SISREG) para demais 

especialidades de saúde, quanto os profissionais que se mostravam sobrecarregados 

em atender a demanda e cumprir metas. Este cenário era claro para mim como um 

cenário não ideal para o cuidado em saúde. A partir desta experiência acentuou-se 

novamente a necessidade de reflexão e de continuidade da luta para que os princípios 

do SUS não fossem suprimidos por lógicas capitalistas que estariam a roubar o real 

sentido da atenção e do cuidado em saúde. 

  A escolha da bioética para pensar estas questões éticas da atenção primária 

aconteceu como um caminho para busca desta reflexão após leituras de trabalhos 

nesta área e conversas com profissionais antigos que questionavam o modelo saúde 

da família como algo que vinha como um novo discurso de mudança de modelo 

assistencial. Uma questão sempre retornava: a quem interessava essa necessidade 

de mudança no modelo assistencial da forma que estava sendo realizada?  



16 
 

A reforma sanitária e a construção do SUS aconteceram por uma demanda e 

luta social advinda de diversos grupos políticos organizados e da população. Esta 

nova lógica e ideia de saúde da família foi uma solicitação dos usuários e profissionais 

de saúde? Qual foi a origem dessa mudança? Veio da população ou veio de uma 

escolha de “fora para dentro” como uma imposição? Qual o espaço para a luta e 

reivindicações os profissionais teriam com a precarização dos vínculos profissionais 

que veio junto a esta mudança? Qual o espaço para a reflexão sobre ética e formação 

continuada os profissionais teriam dentro desta lógica de gestão? A forma de 

imposição de regras e cumprimento de metas numéricas de atendimento é algo ético 

para o atendimento em saúde e para a saúde dos próprios profissionais e para a 

construção de vínculo com as famílias e usuários? Minhas preocupações caminhavam 

no sentido de entender este novo cenário que se apresentava para mim e para os 

profissionais de saúde, mas principalmente em cooperar para que um cuidado mais 

ético e humanizado prevaleça nas relações de cuidado em saúde a partir de cada 

profissional e consequentemente para a consolidação dos princípios do SUS no 

cotidiano dos atendimentos e da assistência em saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Atenção Primária a Saúde/Atenção Básica/Saúde da Família: 

Busco com esta pesquisa trazer a discussão sobre a bioética na APS através 

da análise das ações, da subjetividade, dos micropoderes, e modo de pensar e agir 

do trabalhador ACS no contexto do modelo saúde da família em uma unidade de 

saúde da cidade do Rio de Janeiro. Estudos sobre modelos de assistência à saúde 

na APS têm demonstrado algumas contrariedades e dificuldades presentes na 

mudança de modelo assistencial, pois, muitas vezes, o que tem ocorrido na prática é 

uma mudança apenas de origem estrutural (reestruturação produtiva) e não uma 

mudança no modo de produzir o cuidado em saúde, ou seja, a partir de mudanças 

nas tecnologias de cuidado, com utilização de ferramentas mais relacionais (transição 

tecnológica).  

A ESF na cidade do RJ tem sido implantada a partir de uma lógica gerencialista 

em sua forma de gestão, com base na produção de dados e alcance de metas 

numéricas para produção de estatísticas, com a presença de profissionais contratados 

por organizações sociais (OSs), caracterizando uma gestão terceirizada, cujas ações 

ofertadas ainda concentram-se, em grande parte, em ações procedimento-centradas. 

Observa-se que a troca de modelo assistencial por si só ainda não garantiu a quebra 

do paradigma médico-hegemônico das ações dos profissionais de saúde. Ao contrário 

disto, especificamente na cidade o RJ, as USF parecem trazer junto a sua implantação 

nas localidades um imaginário para a população de “clínica modernizada”, trazem 

junto a si o nome “clínica” e contam com equipes mínimas de saúde com presença de 

profissional médico (1), enfermeiro (1), dentista (1) e agentes comunitários de saúde 

(4 a 6). Tem ocorrido na implantação dessas novas unidades de saúde da família a 

inserção de melhorias no que podemos chamar de quesito “hotelaria”, ou seja, 

melhorias na apresentação física das unidades, que contam com ar condicionado, 

computadores novos, painéis de visualização, informatização, novos equipamentos e 

televisores modernas. As USF devem atuar com base nas famílias adscritas no 

território. O ACS tem sido, neste contexto, cada vez mais requisitado para estas 

unidades, observa-se aumento da inserção deste profissional, com constantes 

chamadas e seleções para contratação de pessoas oriundas da localidade onde se 

situa a unidade de saúde. Estes trabalhadores são colocados nas equipes para 
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atuarem conjuntamente com os demais profissionais, estão em número maior que os 

demais trabalhadores e, em função disso, são parte importante do processo de 

trabalho em saúde na produção do cuidado. 

A vivência na área de Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica durante o 

período de estágio da residência foi o motivador para a reflexão a respeito das práticas 

dos profissionais neste campo. Por ser uma das portas de entrada do sistema de 

saúde, por permitir que os usuários tenham acesso às ações de cuidado em um nível 

local e próximo a realidade destes, pela atuação próxima à vida das pessoas, esta 

importante área da assistência permite que construam-se relações de cuidado e de 

vínculo que são contínuas e com a característica da longitudinalidade. A atenção 

primária tem um potencial cuidador e de mobilização política por esta possibilidade de 

atuação próxima à população, e por estes motivos, a atuação e reflexão sobre este 

campo se faz necessária.  

Para pensar sobre esta importante porta de entrada requer-se realizar uma 

reflexão inicial sobre a história de surgimento dos termos predominantes – Atenção 

Primária à Saúde (APS) / Atenção Básica (AB) / Saúde da Família (ESF ou PSF) – 

que encontramos na literatura e nos documentos que fornecem as diretrizes para as 

ações.  

O conceito de APS diz respeito a uma área da atenção à saúde que é 

responsável pelo contato inicial dos usuários ao sistema de saúde, se caracteriza 

como uma das portas de entrada para a rede de assistência. É uma importante etapa 

da assistência responsável em dar resolutividade a maioria dos casos que chegam, 

cujos profissionais permanecem em continuidade de contato e cuidado com a 

população local, característica esta de um cuidado e assistência de forma continuada.  

Historicamente, reconhece-se o papel que o contexto internacional exerce nas 

definições das políticas de saúde e seu poder de influência na determinação de 

modelos e práticas assistenciais através de agencias econômicas que criam formas 

de assegurar uma estrutura de poder e influência dos países capitalistas na decisão 

das políticas econômicas e sociais dos diferentes países, principalmente nos do 

hemisfério sul. Agências internacionais ligadas as Nações Unidas, voltadas às 

políticas sociais exercem importante papel neste contexto para viabilizar políticas mais 

equânimes para os povos. As ações da APS são provenientes, em suas definições 
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iniciais, das ideias que surgiram durante a Conferência Internacional de Alma Ata 

(1978). Esta importante conferência realizada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é exemplo e um marco de influência nos debates sobre os rumos das políticas 

de saúde no mundo, reafirmando a saúde como direito humano fundamental. Apesar 

de ter ocorrido em um contexto de crise monetária internacional, ela continuou 

influenciando mudanças no cenário mundial durante toda a década de 1980 (GIL, 

2006).   

Dentro do conjunto de possibilidades da Atenção Primária à Saúde, no Brasil a 

opção pelo Programa de Saúde da Família (1994) ocorreu inicialmente como um 

programa que aos poucos ganhou crescimento no país e posteriormente foi 

redimensionada em termos de Estratégia de Saúde da Família (2006). Hoje tem sido 

implantada no país como estratégia para mudança no modelo de assistência à saúde 

como proposta de ação para transição de um modelo médico hegemônico para um 

modelo centrado nas famílias, no trabalho em equipe, na promoção, prevenção, 

vigilância à saúde e nas necessidades do território. No documento da Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB) são considerados equivalentes os termos Atenção Básica 

e Atenção Primária a Saúde, entretanto, observa-se que uma parte da literatura sobre 

o tema faz uma diferenciação entre estes termos com uma associação da organização 

do PSF na perspectiva da Atenção Primária, enquanto outros o fazem na perspectiva 

da Atenção Básica, sendo que estes termos são utilizados ora como sinônimos ora 

como contraposição em grande parte dos textos sobre o tema (GIL, 2008; BRASIL, 

2011).  

É importante ressaltar que para este estudo os termos Atenção Primária à 

Saúde e Saúde da Família não são considerados sinônimos e que será utilizado aqui 

como preferência o termo Atenção Primária à Saúde (APS). É relevante contrapor o 

conceito de  que tem como objetivo a construção de vínculo, ser uma importante porta 

de entrada coordenadora do cuidado e geradora de acesso, resolutividade e de 

cuidados primários e essenciais às mais diversas populações – conceitos estes que a 

Saúde Coletiva busca construir – e diferenciá-los em relação à ideia de “cesta básica” 

ou de “pacote de ações programadas” que, por vezes, e por estratégias oportunas 

econômicas e políticas, tentam se estabelecer e sobrepor a este importante conceito.  
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APS se caracteriza como um conjunto de ações e cuidados primários à saúde, 

possibilidades de assistência à saúde a nível local e continuado e a Estratégia de 

Saúde da Família é uma das modalidades possíveis da atenção primária à saúde com 

a existência do debate se este seria o melhor modelo para a assistência. A grande 

questão que se observa hoje é se este é o modelo que irá realmente ultrapassar a 

hegemonia do paradigma biomédico.  

 Apresenta-se aqui o que está como contexto e “pano de fundo” na inserção dos 

profissionais de saúde e o que influenciará na forma de prestar os cuidados de acordo 

com a ideologia e racionalidade que está direcionando o panorama de ações e 

políticas para a assistência à saúde. Este contexto é importante e pode influenciar 

também nas ações dos profissionais. Entretanto, para alguns autores, o contexto 

político não é o único definidor das ações, pois o trabalho em saúde tem a 

característica do Trabalho Vivo em ato, que em algum grau não é totalmente alienável, 

sendo assim, os profissionais podem criar linhas de fuga e resignificar seus atos a 

partir da ética e maneira que escolhem agir no cotidiano de trabalho. O Trabalho Vivo 

do trabalhador de saúde é então um importante definidor do modelo que será prestado 

para os usuários dos serviços de saúde, visto que, cada trabalhador opera na 

micropolítica do trabalho e é no cotidiano de suas ações é que se produzem as 

práticas e os atos de saúde (FRANCO E MERHY, 2012).   

Já foram apontados questionamentos acerca do denominado “discurso 

mudancista” que atribui ao PSF o papel de única estratégia para a reorganização da 

prática assistencial pois há uma defasagem entre este discurso e as práticas 

assistenciais implementadas, ressalta-se a forte característica normativa da proposta 

do ministério da saúde e a forma compulsória das visitas domiciliares. Além desta 

aposta exclusiva no PSF para mudança da assistência, observa-se que as ações 

estão embasadas em grande parte na epidemiologia e na vigilância à saúde, o que 

não seria suficiente em situações muito constantes onde o conjunto da clínica seria o 

mais importante para atender às necessidades de saúde (MERHY E FRANCO, 2002). 

A Estratégia Saúde da Família tem crescido no país e com isso demonstra as 

fragilidades inerentes a processos de mudança, em relação às práticas profissionais 

que não conseguem ainda atender as novas necessidades de prestação dos cuidados 

de saúde (integralidade, visão ampliada do processo saúde-doença, formação de 
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vínculos, abordagem familiar, trabalho em equipe). O mesmo ocorre em relação à 

gestão do sistema (lógica quantitativa da produção, rigidez nos processos de trabalho, 

fixação das equipes, normatização excessiva, baixa capacidade de inovação 

gerencial, grande dependência dos serviços secundários, referência e contra-

referência). As práticas de assistência à saúde realizadas com a presença destas 

fragilidades e dificuldades na produção do cuidado cooperam apenas para a 

reprodução e manutenção de um modelo assistencial burocrático e com foco na 

realização de procedimentos, sendo retirada a centralidade da assistência e do 

cuidado dos sujeitos, passando a não serem consideradas nas suas subjetividades e 

singularidades. Tais práticas baseiam-se mais na utilização de técnicas e saberes do 

mundo biomédico que, embora necessárias, quando preferencialmente utilizadas, em 

detrimento de um cuidado humanizado e solidário ao outro, perpetuam-se formas de 

assistência baseadas apenas em tecnologias duras ou leve-duras, não relacionais, 

que burocratizam e objetificam os usuários, distanciando-se da dimensão cuidadora e 

ética que o cuidado em saúde requer (CARNEIRO E MARTINS, 2015; MERHY E 

FRANCO, 2013). 

 Feitas estas considerações iniciais, seguiremos a adentrar as especificidades 

do cuidado e do trabalho em saúde. É importante ressaltar que para este estudo não 

pretende-se realizar uma análise ou avaliação da ESF, mas é preciso considerar e 

contextualizar o programa para compreendermos qual tem sido o papel do ACS na 

proposta de mudança do modelo assistencial e quais são os desdobramentos da 

inserção deste trabalhador na relação de cuidado à diferentes indivíduos e famílias, 

considerando a dimensão da ética, ou seja, as preocupações a respeito da forma de 

construção do vínculo, do cuidado ofertado, da confidencialidade e privacidade dos 

usuários dentro de um convívio de assistência continuada na APS.  

 

1.2.  O Agente Comunitário de Saúde: 

A ideia de trabalhadores não qualificados e oriundos de suas comunidades 

pode ser historicamente identificada na experiência dos médicos camponeses na 

China. Esta experiência ficou conhecida como ‘médicos de pés descalços’ e 

aconteceu em um momento pós 2ª Guerra Mundial, no contexto da revolução 

socialista onde a necessidade urgente de médicos no país fez com que pessoas 
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oriundas do campo fossem selecionadas e treinadas para servirem altruisticamente 

ao seu povo, com a função de manter estreita ligação com os lavradores locais e 

proporcionar cuidados à saúde. Esta parece ser a experiência mais antiga de 

utilização de um profissional de saúde que não cursou a clássica formação em 

medicina e que foi selecionado para o trabalho em sua região de origem (HORN, 

1979). 

Tomando como referência a análise histórica sobre o ACS realizada no trabalho 

de Silva e Dalmaso (2002) é possível identificar no Brasil as primeiras iniciativas que 

visavam este tipo de trabalho comunitário. No programa Serviço Especial de Saúde 

Pública (SESP) (1942 a 1960), implantado no final da segunda guerra mundial, as 

primeiras ações comunitárias de prevenção e controle de doenças foram dirigidas 

para a assistência às populações de áreas onde existiam matérias-primas importantes 

para a indústria e o país. Posteriormente, o Programa de Interiorização das Ações de 

Saúde e Saneamento (PIASS), criado em 1976, foi implantado em um primeiro 

momento no nordeste, se estendendo a outras áreas rurais do país. As características 

das ações deste programa tinham como foco desde questões relacionadas ao meio 

ambiente até problemas sanitários que exigiam uma atenção individual (SILVA E 

DALMASO, 2002). 

O PIASS (na sua segunda fase) também trazia a função de visitador sanitário, 

função que é anterior a de agente comunitário. Esta experiência foi base para a 

posterior ação de agentes de saúde do Ceará implantada em 1987, onde ocorreu a 

contratação de 6.113 pessoas com a função de combater a seca e reduzir a 

mortalidade infantil. A experiência do Ceará tornou-se uma reivindicação da 

população que foi assistida, fazendo surgir o Programa dos Agentes de Saúde de 

1988 em 45 municípios, que em seguida ampliou-se para todo estado (MINAYO ET 

AL, 1990; IN SILVA E DALMASO, 2002).  

Destaca-se o fato de ser uma proposta que inicialmente era dirigida a um a 

situação emergencial e pontual para o combate à seca e algumas epidemias, que se 

transforma em uma estratégia de promoção da saúde e no programa de Agentes de 

Saúde do Ceará. Com forte influência da experiência do Ceará, em 1991, foi criado o 

Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNACS). Dentre as questões 

influenciadoras desta ação destaca-se a intenção de extensão de cobertura da 
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assistência a populações rurais e da periferia urbana com enfoque no autocuidado e 

na saúde materno-infantil, além da importância do programa na busca pela 

implantação do Sistema Único de Saúde, recém-instituído legalmente. Em 1992, o 

PNACS perde a termo ‘nacional’ e passa a ser o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) e, atualmente, junto com o Programa Saúde da Família (criado em 

1994) dão forma à Estratégia Saúde da Família (SILVA E DALMASO, 2002).  

A política social do governo brasileiro com frequência se apresenta em 

consonância com as exigências de organismos internacionais as quais incentivam 

políticas em que o Estado tenha o seu papel diminuído, e segue orientações para que 

as ações sejam focalizadas nas populações empobrecidas com articulação entre 

serviços sociais e de saúde junto às comunidades. Observa-se que a iniciativa PACS 

surge a partir de um panorama econômico brasileiro desfavorável e de contenção de 

gastos no governo Fernando Collor de Melo e sob a égide do neoliberalismo. O 

programa trouxe consigo o perfil de um profissional de baixa escolaridade, fazendo 

multiplicar as experiências de práticas de saúde com trabalhador não qualificado, e 

que cujas expectativas iniciais eram de inserção no mercado de trabalho e melhoria 

da renda familiar. Esta perspectiva e a necessidade de criação de emprego e renda 

para as populações são identificadas nas características iniciais desta política (VIDAL 

et al., 2015). 

O perfil deste profissional se caracterizou, em sua maioria, por integrantes do 

sexo feminino, com baixa renda e escolaridade, a procura de inserção no mercado de 

trabalho e melhoria da renda familiar. O profissional ACS tem características próprias 

para sua contratação que deve seguir três requisitos básicos: residir no local/território 

de ação da unidade, ter concluído o ensino fundamental e participar do curso de 

formação para agentes de saúde fornecido pelo Ministério da Saúde. No atual cenário 

da assistência, o ACS tem sido estimado como um elemento importante para o 

trabalho junto à população ao considerar a ideia de que ele tem a tarefa de trazer um 

saber popular sobre o território, um saber que, teoricamente, deverá compor os 

saberes das equipes de saúde, presumindo-se que ele conheça bem o território por 

fazer parte do mesmo. Há uma variedade de entendimentos, e talvez, algumas 

incompreensões, por parte dos demais integrantes da equipe, da população assistida 

e do próprio ACS, a respeito do seu papel profissional. A função do ACS é vista 

através de uma gama de nuances, pois é considerado, muitas vezes, como um “elo”, 
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ou apenas como um elemento para “facilitar o acesso” dos usuários aos serviços. 

Existem concepções e entendimentos diferenciados sobre o ACS, o que demonstra a 

dimensão das expectativas a que eles teriam que atender no seu dia-a-dia por parte 

de diferentes pessoas com quem se relaciona o que pode gerar conflitos de 

procedência ética e algumas contradições ao se observar seu processo de trabalho. 

A institucionalização deste trabalhador foi efetivada no ano de 2002, através da 

lei 10.507, ocasião que foram estabelecidas as diretrizes para sua atuação. A 

profissão de ACS foi reconhecida pela Lei nº 11.350/2006, autorizando o exercício 

exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, foi a Emenda 

Constitucional nº 51/2006 que previu a contratação desse profissional por meio de 

processo seletivo público, enquanto a lei nº 11.350/2006 havia estabelecido o regime 

jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para esses trabalhadores. 

Entretanto, observa-se que a profissão ainda não possui um código de ética 

profissional próprio que regulamente sua atuação ou estabeleça quais princípios 

éticos são necessários para o seu fazer (BRASIL, 2006). 

De acordo com o art. 1º do Decreto 3.189 que fixa diretrizes para o exercício 

da atividade de ACS, cabe a este profissional, no âmbito do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, desenvolver atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos 

domicílios e na comunidade sob supervisão competente. O referencial Curricular para 

Curso Técnico de Agentes Comunitários de Saúde área profissional de saúde do 

Ministério da Saúde é regulamentado pela Portaria nº 1.886, de 18 de dezembro de 

1997 que aprova as normas e diretrizes do PACS e do PSF, e a Lei nº. 10.507, de 10 

de julho de 2002 cria a profissão de agente comunitário de saúde e dá outras 

providências (BRASIL, 1999; BRASIL, 2004; BRASIL, 1997).  

A inserção do ACS na APS apresenta uma situação singular porque 

obrigatoriamente deve residir na área de atuação da equipe e atuar como um “elo 

entre equipe e a comunidade”. Este trabalhador é um elemento recente na equipe e 

suas competências e responsabilidades têm sido analisadas em estudos que 

objetivam diferenciar a inserção institucional da inserção comunitária. A ESF trabalha 

com a ideia de atuação nos territórios e tem a expectativa de que o ACS irá realizar 

esta mediação proposta entre a comunidade e a instituição.  
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Alguns autores afirmam que uma real ação e mudança social através do ACS 

somente é possível se existir um processo de politização desse sujeito, articulado com 

a reflexão sobre eventos do contexto sócio-histórico e cultural. Esta prerrogativa, na 

visão de alguns autores, seria a situação ideal para um trabalho que objetive 

mudanças, mobilização e atuação comunitária dos ACS (SILVA et al., 2014; FORTES 

E SPINETTI, 2004). 

Outros estudos apontam para a existência de desgastes excessivos 

decorrentes da expectativa que é colocada no ACS, gerados pela absorção de 

pressões da população insatisfeita com o serviço ou que procuram conseguir 

favorecimento em termos de acesso. Alguns autores vêm sugerindo que sejam 

realizados estudos sobre a temática do ACS enfatizando que a qualidade da relação 

entre os sujeitos deve ser avaliada através da utilização de métodos que investiguem 

a subjetividade dos ACS e a organização do seu processo de trabalho (ZOBOLI e 

SOARES, 2012). 

No trabalho do ACS é estabelecida a realização de visitas mensais em todas 

as casas das microáreas de sua abrangência. Este profissional é também o primeiro 

a observar os problemas de saúde, muito antes dos outros integrantes da equipe e 

muitas vezes recebem informações sigilosas sobre determinadas doenças ou 

situações, algumas delas estigmatizadas como HIV+, tuberculose, hanseníase, 

gravidez indesejada, adolescentes grávidas, situações de violência, entre outras, que 

podem ser consideradas informações que deveriam permanecer em segredo, já que 

dadas em confiança (SEOANE, 2007).  

Na visão dos autores Ferreira et al (2009) ao discorrerem sobre o processo de 

trabalho do ACS, argumentam que o ACS por não possuir o conhecimento prévio 

formal e técnico teriam a possibilidade de conduzir seu processo de trabalho sob as 

lógicas de um “agir comunicativo” abrindo a possibilidade de criar novos modos de 

operar os atos assistenciais, através da criação de espaços de fala e escuta 

qualificada e a construção de vínculos afetivos e efetivos. Neste olhar, o ACS trabalha 

sob a tensão de dois polos: o primeiro polo é centrado na lógica da produção de 

procedimentos como expressão do cuidado, e o segundo privilegia atividades 

centradas nas necessidades do usuário e prioriza as tecnologias relacionais. Nesse 

sentido, o trabalho do ACS teria dois aspectos importantes que formariam duas 
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dobras: o conjunto de técnicas, normas e procedimentos, a medicalização das 

doenças através de ações educativas, de cunho prescritivo e normativo, e a outra 

dobra que está relacionada aos momentos em que o ACS aparece com alto grau de 

liberdade, operando nas tecnologias mais relacionais. O ACS encontra-se na tensão 

entre estas duas lógicas (FERREIRA et al, 2009). 

A interação do ACS com os usuários, tanto no âmbito de questões de saúde 

como no próprio dia-a-dia, sendo o ACS vizinho e morador do local em que atua, o 

aspecto da visita domiciliar como tarefa compulsória, o acesso a informações íntimas 

sobre a saúde dos usuários, a característica de longitudinalidade previsto na APS, são 

aspectos importantes que podem levar a problemas de origem ética. A forma de 

atuação do ACS e de como ele consegue resolver os conflitos que surgem da sua 

relação com os usuários juntamente com a reflexão sobre qual o papel que este 

trabalhador tem na proposta de mudança do modelo assistencial de cuidado, são as 

principais preocupações que se colocam em torno do tema deste estudo. Os 

marcadores do processo de trabalho juntamente com as tecnologias de cuidado são 

elementos que podem ajudar a entender o modo de produção do cuidado na APS e 

na atuação do ACS.  

Tentar apreender a percepção, a partir da perspectiva do profissional ACS, a 

respeito das dimensões éticas que envolvem suas práticas de cuidado tendo como 

objetivo, também, identificar o modo que este profissional lida e transita entre as 

circunstâncias presentes no seu processo de trabalho, pode cooperar para fornecer 

dimensionalidade e visibilidade a este profissional complexo. O mapeamento e 

descrição deste cenário e das paisagens psicossociais poderão auxiliar na construção 

de saberes e na compreensão sobre qual é o papel do ACS no cuidado em saúde na 

atenção primária junto aos usuários e junto às equipes de saúde onde atuam. 

Compreendendo a dimensão ética que predomina o cuidado à saúde, consideramos 

que os determinantes dessas práticas têm como base o processo de trabalho que os 

profissionais estão imersos. O trabalhador de saúde é quem em seu processo de 

trabalho produzirá um cuidado ético, ou não ético, através de suas atitudes para com 

o outro, seja este outro, um usuário ou outro profissional da equipe de saúde. Dessa 

forma, considerar os sujeitos é um aspecto central para pensar a respeito da ética no 

cotidiano da atenção primária à saúde.   
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O ACS é um profissional complexo que lida com a equipe, que muitas vezes 

pode até discriminá-lo, e se caracteriza como um trabalhador ainda com pouca 

visibilidade (inclusive pela cadeia hierárquica da organização do trabalho) e que lida 

dentro das unidades nos processos internos, assim como, lida com a comunidade no 

território e domicílio. A dimensão ética aparece em todas estas relações – da relação 

hierárquica dentro da equipe, da confidencialidade e privacidade. Outro aspecto 

importante a ser considerado nesta análise é o fato do ACS não ser apenas integrante 

da equipe, mas também membro da comunidade onde trabalha. Como o ACS 

reconhece e lida com os dilemas e problemas éticos? Essas são duas dimensões (o 

“reconhecer” e o “lidar”) que estão intrinsecamente vinculadas ao processo de trabalho 

que é rico pela multiplicidade de relações que estabelece. 

Este estudo tem como objetivo pensar a respeito do tema da ética na atenção 

primária a saúde tomando como recorte o processo de trabalho do ACS e são feitos 

alguns questionamentos iniciais: quais problemas éticos os ACS vivenciam na sua 

atuação junto aos usuários dos serviços de saúde? Quais ferramentas o ACS possui 

ou consegue desenvolver para trabalhar e produzir o cuidado, considerando que ele 

não tem uma formação prévia no campo da saúde, não tendo ainda um código de 

ética para regulação de sua função? Como o ACS reconhece e lida com a dimensão 

da ética que o cuidado em saúde requer nas práticas de trabalho que realiza, como 

por exemplo, a visita domiciliar, o acolhimento e o acompanhamento dos usuários, 

visto que na atenção primária preconiza-se uma forma de atuação próxima e com a 

característica da longitudinalidade para com os seus usuários? 

 Esse olhar a respeito de como ocorre a produção do cuidado é fundamental 

para analisarmos a perspectiva do profissional Agente Comunitário de Saúde, que 

está inserido em uma equipe e é também componente da própria comunidade em que 

atua. Ele tem a possibilidade de se relacionar em ambos os locais (unidade de saúde 

e território). É um indivíduo que tem sua rede de relações ampliada por este motivo, o 

que pode fazer com que este profissional tenha um grande potencial de agir, movido 

por motivações que venham de sentimentos de solidariedade por seus pares na 

comunidade em que mora e presta o trabalho. 

  Nogueira e Ramos (apud SILVA; DALMASO, 2002) identificam, no trabalho do 

agente, a dimensão tecnológica e a dimensão solidária e social. Os ACS convivem no 
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cotidiano entre a dimensão social e a dimensão técnica assistencial, estes autores 

afirma que:  

 

“No dia-a-dia, os agentes são colocados diante de 
contradições sociais, o que é “muito pesado” e, por isso, 
eles fazem determinadas opções, segundo as 
exigências, as recompensas e suas referências. No 
trabalho do agente, no realizar ações e interações, há 
uma série de situações para as quais a área da saúde 
ainda não desenvolveu nem um saber sistematizado nem 
instrumentos adequados de trabalho e gerência, que 
compreendam desde a abordagem da família, o contato 
com situações de vida precária que determinam as 
condições de saúde, até o posicionamento frente à 
desigualdade social e a busca da cidadania. No entanto, 
a supervisão individual tende a priorizar a resolutividade, 
“não deixar o problema aumentar”; a reunião da equipe 
privilegia o caso individual e a doença; a gerência da 
unidade costuma ter uma atuação muito pequena na 
conformação do trabalho da equipe e do agente. [...] o 
agente se vê como educador para a saúde, organizador 
de acesso e “olheiro” da equipe na captação de 
necessidade, identificação de prioridades e detecção de 
casos de risco para intervenção da equipe. A variedade 
de concepções e entendimentos sobre o agente 
comunitário de saúde e sobre a sua função, de que são 
portadores os demais membros da equipe do PSF, os 
diretores de Unidades, enfim, os demais sujeitos dos 
Programas, evidencia a dimensão das expectativas a que 
ele teria que atender no seu dia-a-dia e, por 
conseqüência, algumas condições concretas de 
conformação de uma identidade (SILVA; DALMASO, 
2004, p. 77-78).  

 

 Por outro lado, o ACS pode ser movido por sentimentos de desejo de se 

diferenciar os demais moradores, e por estar inserido na equipe de saúde que 

teoricamente tem o saber biomédico que é mais valorizado. Analisar as ações do 

agente de saúde observando a produção do cuidado pode ser um importante balizador 

de como este profissional tem se colocado frente a dinâmica da ESF e da equipe, em 

função de todos os aspectos: desde a expectativa de uma construção de vínculo com 

as famílias até as pressões e cobranças que os trabalhadores tem sofrido em 

decorrência da lógica gerencialista que veio com a saúde da família, que ao meu ver, 

é contraditória com as ideias cuidado e construção de vínculo. 
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 A análise da dimensão ética que vamos abordar aqui tratará de analisar as 

diferentes atitudes, sentimentos e lógicas envolvidas em diferentes situações da 

assistência em saúde em uma unidade com modelo saúde da família. As falas, as 

intencionalidades, a forma de enxergar os demais moradores da comunidade, como 

o ACS se relaciona com as demais pessoas sendo ele colocado na equipe com um 

importante papel em modificar a forma de assistência, com o potencial de trazer seu 

olhar para a equipe e seu conhecimento sobre o local em que vive. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral: 

- Analisar o processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde tendo como foco 

as questões éticas da APS e suas ações no cotidiano de trabalho. 

  

2.2. Objetivos Específicos: 

- Cartografar o processo de trabalho do ACS através da observação das paisagens 

psicossociais, dos movimentos e intensidades produzidas no seu encontro com 

diferentes sujeitos. 

- Identificar as questões éticas das relações estabelecidas entre usuários e o ACS, e 

entre os profissionais da equipe. 

- Analisar como o ACS reconhece e lida com os problemas éticos existentes nas suas 

práticas de trabalho.  

 

 

 

 

 



30 
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. O Que é Ética? 

É importante e fundamental para a proposta de estudo que os diferentes 

significados sobre “ética” e “bioética” sejam explorados conceitualmente. Para tal, 

traremos neste capítulo algumas das principais definições para os termos. O termo 

“ética” diz respeito a um campo da filosofia que tem como função teorizar, refletir e 

criar questionamentos sobre as práticas morais e sociais humanas. Ética caracteriza-

se como uma postura filosófica a respeito dos atos morais praticados. O termo “moral” 

tem uma maior relação com os atos praticados e reproduzidos socialmente. Seu 

entendimento é direcionado às condições pré-estabelecidas culturalmente, por 

influências religiosas ou hegemônicas que estão presentes nas inter-relações 

humanas de diferentes sociedades e nas formas de se relacionar. A ética deriva da 

palavra ethos, termo grego que possui três significados: guarita ou proteção, conjunto 

de hábitos ou costumes, O caráter do papel da ética filosófica acontecerá sempre no 

sentido de reflexão a respeito dos atos morais e das moralidades praticadas 

socialmente (SCHRAMM, 2002).  

Embora, muitas vezes, confundidos, ou usados como sinônimos, os termos 

“ética” e “moral” se diferenciam entre si. Moral é o conjunto de normas que determina 

as ações humanas como certas ou erradas a partir de um consenso social. São os 

valores adotados por uma comunidade ou instituição e abrange tanto princípios 

quanto regras, virtudes e direitos A moral, os atos morais, e a moralidade podem ser 

compreendidos como sendo objetos de análise, reflexão e descrição da ética filosófica 

(BEAUCHAMP & CHILDRESS, 2002). 

Utilizando o método etimológico, a origem da palavra ética pode ser encontrada 

nos termo êthos que é referente à “morada”, “guarida” para proteger os animais 

domésticos e que tem proximidade com o termo oikos: “casa”, “ambiente”. A palavra 

ética possui dois sentidos fundamentais: o primeiro, e mais antigo, significa 

“residência”, “morada”, “lugar onde se habita” e o segundo sentido está aplicado aos 

povos e aos homens, e que no sentido de seu país - o êthos é o solo firme, o 

fundamento da práxis, a raiz da qual brotam todos os atos humanos. Segundo 

Maliandi (2004), o modo mais genérico de definir a ética é dizer que é a ética é a 
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“tematização do ethos”. A tematização tem caráter reflexivo e é parte constitutiva do 

ethos, isto é, do objeto de tal reflexão. Isso dá lugar ao paradoxo de que a ética, 

enquanto tematização do ethos resulta ser, ao mesmo tempo, tematização de si 

mesma (MALIANDI, 2004, p. 17). 

Podem existir diferentes tipos de éticas compreendendo o termo ética como um 

“andar e ver a vida”, como a forma que eu atuo no mundo e com os outros. Estas 

concepções se diferenciam e desdobram-se em ações diversas. A ética que é 

proposta como uma forma de reflexão e educação para uma ação moral adequada 

traz a ideia de teorização (tematização) do ethos – que significa reflexão em busca da 

raiz dos atos morais. Uma postura ética aceitável pode ser entendida como uma 

postura de reflexão que acarreta uma ação guiada, não pela força da moralidade 

instituída por influências que vem de fora dos sujeitos – como a força da religião ou 

de uma cultura - mas uma postura de ação que tem o objetivo de preservação, de 

respeito, de humanidade e de prática de convivência que inclui uma reflexão sobre a 

forma de viver e a relação com o ambiente em que se vive. 

Na história da ética filosófica surgem as éticas aplicadas a diferentes contextos 

e campos. A bioética surge como vertente da ética para o campo da saúde, porém, 

podemos compreender que, antes de tudo, toda ética é uma ética da vida, portanto 

uma bioética. A bioética como área de estudos e pesquisas no âmbito da saúde surge 

no século XX como campo de conhecimento para tentar dar respostas às mudanças 

e desafios advindos das novas tecnologias. A bioética tem a função de estudar e trazer 

soluções possíveis frente aos novos dilemas existenciais e sociais decorrentes do 

surgimento da biotecnociência. Esta área de conhecimento, que pode ser entendida 

como uma ética aplicada ao campo da saúde traz, à luz da filosofia, o debate sobre 

novos problemas doravante não existentes no campo da saúde pública. 

No estudo da bioética observa-se que muitas disciplinas têm uma esfera 

denominada “aplicada” - o que as torna formas de saber-fazer. O termo “ética 

aplicada” surgiu nos Estados-Unidos nos anos 60, mas é somente nos anos 70 que 

os filósofos morais passam a se ocupar de questões de ética mais objetivas. 

Inicialmente os estudos sobre ética eram caracterizados por “análises metaéticas” 

anteriores que estavam essencialmente preocupadas com as questões 

epistemológicas e da estrutura linguística do discurso ético. Com o decorrer do tempo 



32 
 

o estudo da ética saiu de uma análise do discurso linguístico para entrar em um campo 

de um conjunto de princípios, normas e finalidades morais que têm por objeto âmbitos 

particulares da experiência humana. Para PARIZEAU (1997, p. 538) a ética aplicada 

apresenta: 

 

“(...) características que se opõem a um modelo 
dedutivista em filosofia moral e a uma separação neta 
entre teoria e prática. O acento colocado sobre os casos 
práticos sublinha a importância atribuída ao contexto e a 
preocupação de ter em conta as consequências atuais da 
ação moral o que leva à escolha metodológica do 
equilíbrio reflexivo caracterizado por um ajuste recíproco 
entre a reflexão filosófica ligada a uma teoria moral e 
descrições e avaliações de casos concretos”.  

 

A bioética pode ser definida como o estudo sistemático das dimensões morais 

das ciências da vida e dos cuidados em saúde. Outra forma de defini-la é dizer que a 

bioética se preocupa em analisar os argumentos morais a favor e contra determinadas 

práticas humanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar dos humanos e dos 

outros seres vivos e a qualidade dos seus ambientes. A bioética como ética aplicada 

tem duas dimensões indissociáveis, uma descritiva e uma normativa (REGO, 

PALÁCIOS E SIQUEIRA-BATISTA, 2009). 

O conceito de bioética definido por Warren Thomas Reich, diz que a bioética é 

um estudo sistemático das dimensões morais, incluindo visão moral, decisões, 

condutas e políticas das ciências da vida e dos cuidados da saúde. Nota-se que se 

trata de um campo do conhecimento dirigido à abordagem das questões morais, 

procurando descrevê-las adequadamente para, ato contínuo, prescrever as melhores 

condutas, do ponto de vista do sujeito autônomo, racional para a tomada de decisões 

a respeito do que é “certo” e “errado” (REICH, 1995). 

O desenvolvimento moral é um aspecto da vida humana que é alvo de estudos 

e questionamentos filosóficos sobre o modo que o mesmo acontece nos indivíduos. 

As principais teorias do desenvolvimento moral nos trazem a ideia de que se 

caracteriza por um processo cognitivo de amadurecimento que acontece paralelo ou 

conjuntamente ao desenvolvimento intelectual e com outros processos afetivos, 

emocionais e individuais através da interação com o meio e as possibilidades de 
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vivências. Lawrence Kohlberg iniciou publicamente seus trabalhos sobre julgamento 

moral com sua defesa de tese de doutorado em 1958, na Universidade de Chicago, 

tendo alguns anos depois se fixado na Universidade de Harvard, até sua morte em. A 

essência da moralidade em Kohlberg reside no sentido de justiça. Baseado em Piaget, 

elaborou uma teoria de desenvolvimento moral baseada em 6 estágios, onde os 

estágios mais altos (5 e 6) constituem o que ele chamou de pensamento pós-

convencional (BIAGGIO, 1997). 

De acordo com os autores Vidal et al (2014) partindo desta proposta de 

concepção sobre ética, pressupõe-se que, em princípio, todo indivíduo racional é 

capaz de realizar julgamentos morais, e possui esta capacidade a partir das 

características e oportunidades de interação com outros sujeitos. As condições da 

interação dos indivíduos com seu meio social (e as oportunidades oferecidas) tornam-

se, então, determinantes para a compreensão da sucessão de mudanças que ocorrem 

em sua cognição e no decorrer de seu desenvolvimento moral. Abre-se aqui uma 

janela para a possibilidade do desenvolvimento moral ser alcançado também através 

de processos educativos e reflexivos, em que as vivências individuais possam ser 

mediadoras de processos cognitivos para uma postura ética no campo das ações de 

saúde. 

Traçando-se um paralelo entre os campos da bioética e da saúde 

pública/coletiva, é importante compreender que na relação entre a epidemiologia e a 

bioética há uma forte tensão, pois a medicina e a epidemiologia trabalham com uma 

categoria de análise prioritária denominada doença. No campo da bioética, alguns 

movimentos se estabeleceram em relação a esta questão trazendo a desconstrução 

de certezas para o campo da medicina.  

A base dos estudos epidemiológicos é a doença. Os profissionais de saúde em 

suas formações acadêmicas são treinados através dessa categoria de análise. A 

medicina moderna e a pesquisa científica em geral se estabelecem sob uma 

construção de conhecimento baseada no positivismo e empirismo do século XIX. O 

grande empasse entre os campos de bioética e epidemiologia está no objeto de 

estudo, pois o objeto de estudo da bioética tem foco de preocupação e de estudos 

direcionado aos sujeitos. A bioética propõe a reflexão e a defesa da autonomia dos 

indivíduos, da sua proteção, sigilo e da confidencialidade. O termo bioethics foi 
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pensado pelo oncologista americano Van Rensselaer Potter, com o sentido geral e 

indefinido de “ciência da sobrevivência”, em 1970, quando publicou o artigo Bioethics, 

the Science of Survival. Veio significar uma nova ciência que deveria ser o elo de 

ligação entre as ciências empíricas e as ciências humanas, mais especificamente a 

ética. Seria o produto de uma nova aliança entre o saber científico e a sabedoria moral 

(SCHRAMM, 2011). 

Em relação ao campo da atenção primária, a bioética se propõe a dar 

embasamento e problematização aos conflitos existentes: os questionamentos quanto 

à prática das equipes de ESF na reformulação do sistema de saúde ligado ao 

tradicional modelo biomédico de assistência, a alocação de recursos e a justiça 

distributiva, atrelados ao desenvolvimento da saúde pública e da preocupação 

ecológica e dos debates bioéticos relacionados à defesa do meio ambiente, dentre 

outras (MOTTA, VIDAL E SIQUEIRA-BATISTA, 2012).  

 

 

 

 

3.2. Problemas (Bio) Éticos na Atenção Primária à Saúde:  

Os problemas éticos enfrentados na atenção primária à saúde podem diferir 

dos identificados nas demais esferas de atendimento em função dos encontros com 

os usuários que são mais frequentes e por acontecerem em situações de menor 

urgência. As pesquisas que exploram esta temática datam em cerca de uma década 

de início destes estudos. No Brasil e no âmbito internacional a área hospitalar tem 

sido alvo privilegiado das produções na área de bioética. Nas situações e locais de 

atendimento de emergência, a imediatilidade e a dramaticidade vivenciadas fazem 

com que os problemas sejam mais evidentes. Na unidade de atenção básica os 

problemas bioéticos apresentam-se de maneira mais sutil ou não são identificados 

como problemas de ordem ética, passando até despercebidos pelos profissionais 

(ZOBOLI, 2004). 

Os resultados de algumas pesquisas destacam três grandes categorias de 

problemas bioéticos encontrados na atenção primária à saúde (ZOBOLI, 2004):  
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1) problemas éticos nas relações entre profissionais e usuários do sistema de 

saúde;  

2) questões éticas nas relações entre profissionais no domínio da equipe;  

3) problemas éticos nas relações ético-políticas afins à intersetorialidade na 

esfera do Sistema de Saúde – e ainda uma quarta categoria, ligada à esfera ambiental, 

que necessita uma melhor delimitação empírica e conceitual.  

Outros estudos referem-se aos problemas éticos separando-os em 

características como: problemas no âmbito da gestão da atenção primária, questões 

oriundas do caráter de longitudinalidade da APS, problemas éticos na prática das 

equipes, problemas com relação ao perfil dos profissionais e questões referentes à 

privacidade e ao sigilo profissional (VIDAL et al., 2014; JUNGES et al, 2014).  

A ESF tem como função prestar atenção integral, contínua e de boa qualidade 

às necessidades de saúde da população adscrita, intervir sobre os fatores de risco 

que a população esteja exposta e contribuir com a organização da comunidade para 

o efetivo exercício do controle social. Alguns avanços são destacados em estudos 

sobre ESF, porém a despeito disso, ainda persistem questionamentos quanto à 

prática das equipes de ESF na reformulação do sistema de saúde, pois o tradicional 

modelo biomédico de assistência à saúde ainda se faz bastante presente na realidade 

da atenção primária, representando um significativo obstáculo à plena implantação da 

lógica da estratégia (MOTTA, VIDAL e SIQUEIRA-BATISTA, 2012). 

Na visão dos autores Vidal et al (2014), a bioética e a ESF podem ser 

compreendidos como domínios teórico-práticos capazes de unir a clínica e a saúde 

pública, criando uma espécie de ponte entre estes campos. Os aspectos éticos da 

atenção primária nem sempre são visíveis aos gestores, usuários e trabalhadores, 

porém são questões que interferem direta e indiretamente na consolidação do SUS. 

A ESF visa uma substituição da forma de pensar e praticar a saúde transformando o 

tradicional modelo biomédico curativo (assistência desarticulada entre as 

especialidades) em um modelo com clínica ampliada, multi e interprofissional com 

foco na família e na comunidade. A ESF, considerando a forma como tem sido 

implantada, tem apresentado problemas que repercutem em questões éticas, 

acentuando-as. Os problemas bioéticos na atenção básica apresentam-se de maneira 
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mais sutil e por isso podem passar, muitas vezes, despercebidos devido à situação 

cotidiana e frequente de contato com os usuários e a não compreensão (profissionais 

e usuários) em consequência da não identificação destas questões. Porém, tais 

questões existem e afetam a forma de produzir o cuidado interferindo no modo de agir 

dos profissionais e na confiança necessária para a manutenção do vínculo e do 

trabalho mais humanizado em saúde (ZOBOLI E FORTES, 2004). 

A ESF tem como propósito orientar uma mudança no atendimento centrado no 

procedimento para um cuidado centrado no usuário, entretanto, o que se pode notar 

na prática é que a ESF tem mantido estruturas fortemente ligadas ao tradicional 

modelo biomédico. Com relação ao ACS, alguns autores consideram a possibilidade 

de uma falta de formação técnica destes trabalhadores, insuficiente para a atuação 

no SUS, principalmente para lidar com as situações persistentes, como o caso da 

presença de violência e o uso de drogas, dentre outras (VIDAL et al, 2014). 

Lima el al, 2014, na pesquisa que reflete sobre a relação profissional-usuário 

de saúde da família, afirmam que a prática educativa é indissociável da ação laboral 

do trabalhador. A educação tem como objetivo promover mudanças tanto para os 

usuários quanto para o profissional e para o processo de trabalho em saúde. A 

educação em saúde tem o potencial para transformar o modelo de saúde vigente, pois 

é determinada a partir do agir cotidiano, o qual reflete a produção de sentidos 

acarretada nas relações das práticas de cuidado (LIMA et al., 2014). 

A tecnologia das relações é complexa e inclui conhecimentos, habilidades e 

comportamentos, implicando ação intencionalmente dirigida, orientada com a escuta 

ao outro. Na relação profissional-usuário compreende-se ainda a questão do perfil 

profissional, onde pode haver um pré-julgamento de usuários e familiares, falta de 

respeito e prescrições inadequadas. Estes problemas da relação profissional-usuário 

na APS abrangem uma questão atitudinal do profissional da APS (URSINE et al, 2010; 

VIDAL et al, 2014; VIDAL et al, 2015; ZOBOLI et al, 2004). 

O exercício profissional do sigilo, da confidencialidade e da privacidade como 

direito do usuário são condições inerentes ao exercício profissional na área de saúde. 

Discrição, lealdade e fidelidade são elementos para além de uma abordagem que 

focalize o dever profissional, deontológico. A privacidade na APS traz aspectos 

próprios neste tema ético onde os domicílios e a comunidade se tornam extensões do 
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consultório. O sigilo profissional diz respeito a informações sobre a saúde dos usuários 

e o compartilhamento destas entre os profissionais, usuários e familiares. Observa-se 

no trabalho de Seoane e Fortes (2004) que a visita domiciliar, segundo os relatos dos 

entrevistados, por vezes, não é realizada da forma como preconizada, em função de 

que, por escolha do próprio ACS, a visita domiciliar tem sido realizada do lado de fora 

do domicilio. Estes autores afirmam que a questão sobre o conhecimento e a 

preservação dos direitos tem relação com a pobreza e a ausência de cidadania. Neste 

sentido, a seguinte questão pode ser levantada: Como os serviços de saúde estão 

preparados para lidar com o direito do usuário a privacidade e a confidencialidade? 

(SEOANE E FORTES, 2009). 

A intersetorialidade na esfera do SUS e a gestão do sistema são também 

âmbitos de problemas éticos, e são aspectos que explicitam diferentes fragilidades no 

processo de consolidação do SUS. A insalubridade juntamente com a precária 

estrutura física das unidades básicas, dificuldades para realizar visita domiciliar, falta 

de apoio da gestão para discutir e resolver conflitos éticos no ambiente de trabalho, 

as limitações da rede de saúde do município, o número insuficiente de unidades de 

ESF, a demanda da clínica além da capacidade, a inoperância do sistema de 

referência e contra-referência, os problemas de gestão do cuidado em saúde e das 

pessoas, a precariedade dos vínculos de trabalho, a rotatividade de profissionais e a 

instabilidade são contextos que se tornam ainda mais complexos diante de novas 

modalidades de gestão da ESF como o processo de terceirização e a instituição de 

organizações sociais (OS) na gestão (LIMA et al, 2014; SEOANE et al, 2009; TRAD 

et al, 2010). 

Na revisão bibliográfica sobre o tema também foram encontradas pesquisas 

com objetivo de identificar a percepção dos usuários do sistema de saúde quanto o 

respeito aos princípios de confidencialidade e privacidade de suas informações. Estes 

estudos mostraram preocupações no sentido de compreender como o usuário da ESF 

percebe a visita domiciliar e a presença do ACS em seus assuntos de saúde. As 

respostas encontradas apontam que com relação às visitas os usuários não acreditam 

que se caracterize como uma invasão de privacidade, porém, referem que em 

determinados casos como doenças mais estigmatizantes preferem não conversar com 

o ACS, mas com o médico ou o enfermeiro. Outro aspecto diz respeito ao gênero que 

dependendo do sexo do ACS o usuário revelará ou não determinados aspectos de 
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sua saúde. Outra pesquisa mostrou que não há um consenso sobre que tipo de 

informações os agentes de saúde devem saber e se apropriar a respeito dos usuários. 

Neste estudo foi constato a tendência à opinião de que o ACS deve se ater a 

informações administrativas e de organização do serviço de saúde. O estudo trouxe 

ainda o elemento de que o desconhecimento tecnocientifico dos ACS pode acarretar 

tentativas de resoluções de questões a partir de sua experiência pessoal 

simplesmente. Além disso, os entrevistados informaram que as informações que o 

ACS pode ter acesso devem ser decididas pela equipe de saúde a respeito do que 

ele pode ou não ter acesso sobre os usuários (FORTES ESPINETTI, 2004; SEOANE 

E FORTES, 2009). 

A longitudinalidade pressupõe uma assistência continuada e uma prolongada 

relação que se estabelece entre o profissional e o usuário. A continuidade dos 

tratamentos, a recusa em seguir a indicação médica, a prescrição de medicamentos 

que o usuário pode não ter dinheiro para comprar e a dificuldade de cumprir na prática 

as responsabilidades de cada profissional da equipe, são problemas que podem advir 

da característica do cuidado pautado na longitudinalidade.  

As práticas das equipes também podem gerar questões éticas como a falta de 

respeito entre os membros, falta de colaboração de uma equipe com a outra, 

profissionais que não apresentam perfil para trabalhar na ESF e presença de 

profissionais que atuam com falta de compromisso e envolvimento. Este item diz 

respeito a fragmentação do trabalho das equipes e a dificuldade de exercer a prática 

interdisciplinar. Investigações sobre os desafios éticos nos serviços de atenção à 

saúde podem levar os profissionais a refletir, deliberar e avaliar atitudes éticas nas 

práticas de saúde. Os problemas éticos são desafios que exigem deliberação pela 

melhor solução (JUNGES et al., 2014). 

Na revisão bibliográfica sobre o tema questões/problemas éticos na APS fica 

clara a amplitude dos problemas éticos específicos deste nível de assistência. Tais 

problemas podem advir de diversas origens, desde a prática das equipes, da relação 

profissional-usuário, na forma de gestão dos serviços, dentre outros. Há a 

necessidade de realização de estudos que explorem mais especificamente este tema 

e traga possibilidades de reflexão e resolução destas questões com o objetivo 
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principal de contribuir na consolidação e melhoria do SUS, de forma que as práticas 

dos serviços sejam consideradas nas suas peculiaridades e diferenças. 

 

 

3.3. A Produção do Cuidado e o Trabalho em saúde: 

 É de grande importância ressaltar o contexto histórico e político que o 

profissional está inserido, mas suas subjetividades, o encontro que ocorre entre dois 

ou mais indivíduos produz singularidades e diferentes abordagens. Um profissional de 

saúde pode atuar de forma ética e humanizada ou atuar como um reprodutor de um 

modelo centrado no procedimento. O modelo que este profissional está inserido 

influência, mas o cotidiano das práticas também mostra que o trabalho pode criar 

linhas de fugas para agir através de sua liberdade, onde o trabalho vivo atua, por não 

ser totalmente capturado pelo trabalho morto em que o profissional possa estar 

envolvido. 

O capitalismo é o plano de fundo onde ocorrem as mudanças nas formas de 

organização dos serviços de saúde. Compreender as forças econômicas, políticas e 

sociais que influenciam na esfera das definições de racionalidades no campo da 

saúde é fundamental para nosso estudo. A respeito do tema trabalho, podemos 

identifica-lo historicamente como uma categoria que no mundo capitalista trouxe 

arraigado a si a sua divisão. O trabalho veio adquirindo especificidades dentro do 

sistema com base no capital, separando trabalho intelectual de trabalho manual. Este 

fato é o que gera uma redução social na complexidade do trabalho, ou seja, 

diferenciou-se trabalho simples de outras formas de produção do trabalho afetando 

profundamente a sociedade, as relações entre as pessoas, construindo 

diferenciações, significados e finalidades na formação dos trabalhadores. Ao 

refletirmos sobre a categoria trabalho ao longo da história da sociedade, observa-se 

uma evolução do conceito na economia capitalista ao longo do processo social 

produzindo mudanças nas relações humanas, econômicas e sociais (HARDT, 2003). 

Na produção capitalista, a divisão manufatureira do trabalho exige o 

amadurecimento da divisão social do trabalho até certo grau de desenvolvimento, 

vindo a se basear na diferenciação dos instrumentos de trabalho e dos ofícios que 
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produzem esses instrumentos. O trabalho também produz conhecimentos e esta 

divisão do trabalho também se apresenta na separação entre as esferas do 

conhecimento e da produção, da ciência e da técnica, da teoria e da prática. Ou seja, 

o trabalho socialmente se dividiu em ‘trabalho intelectual’ e ‘trabalho manual’. Nas 

palavras do filósofo Karl Marx (1998, P. 270-271) encontramos que:  

 

“As potências intelectuais da produção ampliam sua 
escala por um lado, porque desaparecem por muitos 
lados. O que os trabalhadores parciais perdem concentra 
se no capital com que se confrontam. É um produto da 
divisão manufatureira do trabalho opor-lhes as forças 
intelectuais do processo material de produção como 
propriedade alheia e poder que os domina. Esse 
processo de dissociação começa na cooperação 
simples, em que o capitalista representa em face dos 
trabalhadores individuais a unidade e a vontade do corpo 
social do trabalho. O processo desenvolve-se na 
manufatura, que mutila o trabalhador, convertendo-o em 
trabalhador parcial. Ele se completa na grande indústria, 
que separa do trabalho a ciência como potência 
autônoma de produção e a força a servir ao capital”.  

 

Nos dias atuais o que acontece é que a emergência das profissões modernas 

se constituiu também em consequência da divisão manufatureira e social do trabalho 

hierarquizadas de acordo com os grupos sociais a que se destinam. A divisão entre 

trabalho manual e intelectual, verificada tanto na sociedade quanto no interior da 

produção, é o que caracteriza o auge do capitalismo no interior do trabalho e da 

sociedade (FONSECA, 2007).  

A modernização é o período histórico que significou a passagem da produção 

agrícola primária para a indústria fazendo com que a sociedade se transformasse 

também em uma espécie de fábrica. A sociedade foi sofrendo um processo de 

industrialização ao ponto de transformar as relações humanas. Após o período de 

modernização, a industrialização não é mais predominante sobre outras formas 

econômicas e outros fenômenos sociais. Ocorre de forma gradativa na sociedade uma 

migração de empregos da indústria para o setor de serviços (terciário). O 

conhecimento, a informação, a comunicação e o afeto ganham espaço importante na 

era pós-moderna (HARDT, 2003). 
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O período posterior a este momento, denominado de ‘pós-modernização’, 

caracteriza-se como a passagem do domínio da indústria para o domínio dos serviços 

e da informação. A informação, a comunicação, o conhecimento e o afeto assumem 

um papel estruturador dos processos produtivos. Comunicação e informação 

passaram a desempenhar novo papel fundamental no processo de produção. Este 

tipo de trabalho é chamado de trabalho afetivo e ganha espaço como um trabalho 

‘produtor de capital’. O trabalho imaterial pode ser entendido como um tipo de trabalho 

cuja produção não resultará em um bem material ou durável, porém há a produção de 

um bem imaterial como serviços, conhecimento ou comunicação. O trabalho afetivo é 

parte do trabalho imaterial e liga todos os demais aspectos deste tipo de trabalho. 

Nessa lógica, encontram-se também os serviços de saúde que se baseiam 

fundamentalmente em trabalho afetivo e prestação de cuidados (HARDT, 2003).  

De acordo com Merhy (2014), historicamente o objeto e os objetivos das 

práticas sanitárias vêm se determinando ao longo do tempo com base no modo de 

produção capitalista e em torno do processo de acumulação de capital no plano 

econômico e político. Merhy ao falar sobre as práticas sanitárias identifica como ela 

se constituiu através também de relações sociais capitalistas, onde o conhecimento 

que é produzido das práticas de saúde se orienta no sentido de permitir a realização 

de um específico tipo de apropriação dos objetos de sua ação. Isto é, as teorias 

sanitárias, seja a miasmática, a bacteriológica ou a médico-sanitária, 

instrumentalizaram as ações de saúde, que incidem sobre o coletivo, tendo em vista 

a reprodução das relações sociais capitalistas de produção. 

O campo da saúde coletiva há algum tempo tem realizado o debate sobre a 

necessidade de ocorrerem mudanças nas relações entre profissionais de saúde e 

usuários e na forma de gestão da assistência, pois já foi identificado um processo de 

“perda da dimensão cuidadora” nas ações de saúde, visto que as práticas de saúde 

exigem em sua concepção ações éticas e cuidadoras para com o outro. Observar 

novas possibilidades em relação ao trabalho vivo se faz necessário para o trabalho 

em saúde. Trabalho vivo em ato diferencia-se do trabalho morto, que é estático, está 

contido em uma ferramenta, em um objeto, saber ou em uma técnica. O trabalho vivo 

pode ser compreendido como um acontecimento, uma ação, e por estes motivos, é 

uma ação que tem como característica estar aberta aos processos que ocorrem, tanto 

de capturas, pelas relações sociais capitalistas, como de fuga para outros lugares de 
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produção. O trabalho vivo em ato é nuclearmente instituinte e, como tal, é considerado 

micropolítico (FRANCO E MERHY, 2012). 

A ideia das tecnologias em saúde, proposta por Merhy, é uma categoria de 

análise que classifica as formas de se oferecer o cuidado em tecnologias duras, leve-

duras ou leves. As tecnologias leves são puramente relacionais e comunicacionais, 

as leve-duras tem potencial relacional, mas também dura no sentido de um saber que 

está contido em um procedimento ou em um objeto, já as tecnologias duras são as 

que estão presentes nas máquinas, nas técnicas, exames, por exemplo, e são ditas 

duras porque não operam com a dimensão relacional, estão estritamente contidas no 

maquinário. Esta ideia é central para a análise do processo de trabalho em saúde, 

onde as relações produzidas, a partir das diferentes tecnologias de cuidado, são 

consideradas e fazem relação com a produção de diferentes subjetividades. Esta 

proposta de análise significa entender que a produção de cuidado é dependente do 

agir em ato do trabalhador. O trabalho vivo (mediado pela tecnologia leve, relacional) 

é um conceito relevante que pode ser considerado como um trunfo para o cuidado, 

como a realização da potência em ato (MOREIRA,2012). 

Para compreensão do processo de trabalho em saúde situou-se historicamente 

o lugar deste tipo de trabalho, como um trabalho de produção imaterial, trabalho 

afetivo, na esfera dos serviços. O mundo capitalista criou e reproduziu a divisão do 

trabalho, caracterizando-o como trabalho manual ou intelectual o que pode modificar 

relações sociais. O profissional de saúde dentro de uma equipe pode também 

reproduzir este panorama de divisão do trabalho, com a existência de relação 

hierárquica e poder dentro das equipes e entre as diferentes profissões. A produção 

de cuidado na saúde tem a característica de ser realizada em ato pelo trabalhador e 

é direcionada ao usuário da assistência. Este conceito é importante para pensar os 

atos assistenciais e como ocorre a escolha ética dos profissionais, pois encontra-se 

no trabalho vivo a chave para potencializar o trabalhador de saúde.  
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3.4. A Ética do Cuidar: Enfoque no Cuidado e Ênfase nas Relações: 

Cuidado em saúde é um conceito que pode ser compreendido a partir de 

variadas interpretações, inclusive oriundo do senso comum, onde o cuidado é 

considerado apenas como um conjunto de procedimentos tecnicamente orientados 

para o bom êxito de certo tratamento. Partindo do entendimento de Ayres (2004) na 

proposição de um caminho para o debate sobre o tema, observamos que nos tempos 

recentes, com a emergência de uma gama de novos discursos no campo da Saúde 

Pública, é fundamental que aspectos filosóficos sejam revisitados para compreensão 

do significado do cuidado. 

Ayres (2004) identifica o cuidado como uma categoria ontológica, como um 

constructo filosófico e uma atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde 

adquirem nas diversas situações em que se reclama uma ação terapêutica e uma 

interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o alcance 

de um bem-estar.  

O “Ser-Aí” de Heidegger é um constructo que dá forma a existência humana. A 

atividade “projetiva” é que é capaz de dar esta percepção ao homem, de forma a “estar 

lançado” no mundo. A tripartição temporal da consciência do ser (presente, passado 

e futuro) se efetiva no e pelo ato de atribuir significado às experiências pretéritas, a 

partir de uma vivência atual, entendida como o devir de um projeto existencial. 

Presente, passado e futuro são desta forma, criador e criatura da existência que é 

uma construção sempre em curso, como todo substrato da linguagem, e que tem 

como “artesão” o cuidado. O cuidado para Heidegger é outro conceito apreendido da 

obra Ser e Tempo, e é proposto como “ocupação de si”, como um “resultado de si”. 

Cuidar, neste sentido, não é só projetar, é um projetar responsabilizando-se, um 

projetar porque se responsabiliza (Ayres, 2004). 

 É recente na história do pensamento humano a ideia de reciprocidade como 

elemento fundamental na formação do sujeito social e ético – a percepção do outro 

como constituinte do eu (SADALA, 1999).  A partir de Hegel, em fins do século 

retrasado, o problema do outro passa a ser colocado em toda a sua agudeza e homem 

passa a ser concreto da ação moral, por isso situado no mundo das relações 

interpessoais (CORREIA, 1993).   
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Correia (1993, p. 83) traz o conceito da alteridade como critério fundamental 

para a bioética, colocando a pessoa como “fundamento de toda reflexão e de toda 

bioética”. Nesse pensamento, ele se refere à pessoa “abertura, relação, face a face 

com a outra e com os outros (multidão necessária)”. A alteridade é então para a 

bioética uma base, um eixo que a fundamenta. 

A visão contemporânea do campo ético-moral nos remete à noção da pessoa - 

o sujeito moral - relacionada ao outro, também sujeito - moral - ambos, eu e o outro, 

como sujeitos e objetos da ética. Mais propriamente, nos remete ao conceito da 

alteridade como critério ético fundamental (SADALA, 1999, p. 355).  Após estes 

pressupostos com relação aos conceitos de cuidado, alteridade, sujeito moral, 

usaremos como referencial, a abordagem da ética do cuidar elaborada pela psicóloga 

americana Carol Gilligan, em 1982. 

Carol Gilligan (1982) traz em seu trabalho denominado “In a Different Voice: 

Psychological Theory and Women’s Development” o ponto de partida para a defesa 

da ética do cuidado. Nesta obra a autora argumenta que, aparentemente, há duas 

perspectivas diversas de compreensão moral: uma perspectiva “masculina”, que pode 

denominar a voz padrão da moralidade, segundo a qual as decisões morais são 

baseadas em noções de justiça, no respeito a direitos individuais e a normas 

universais; a outra é a perspectiva “feminina”, geralmente associadas às mulheres, 

denominada de “voz diferente” da moralidade e que aponta para um modo diverso de 

falar sobre problemas morais, baseado na experiência da conexão com o outro da 

qual resulta a atribuição de prioridade à manutenção de relacionamentos de cuidado 

na tomada de decisões morais (KUHNEN, 2014). 

O principal problema encontrado por esta autora consiste no fato de que as 

teorias morais psicológicas acerca do desenvolvimento moral humano tendem a calar 

a voz ligada ao feminino, onde a mesma, não é percebida, ou, então é silenciada por 

ser considerada inferior quando comparada a voz masculina. A voz masculina estaria 

presente nas propostas de éticas pautadas em princípios imparciais e direitos. A voz 

feminina aponta para um modo diverso de falar sobre problemas morais, baseada na 

experiência feminina dos relacionamentos de cuidado. A ética tem se concentrado no 

raciocínio moral, no estabelecimento de princípios e naquilo que logicamente pode ser 

derivado deles. A ética é na maioria das vezes discutida na linguagem masculina, 
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baseada em princípios que buscam garantir direitos individuais, integridade e justiça, 

deixando de lado ação moral baseadas nas relações humanas (KUHNEN, 2014). 

Para compreender praticamente o que defendemos como ética do cuidar, 

achamos por bem, trazer aqui o referencial que Gilligan postulou, a fim de fundamentar 

suas colocações e servir de base para compreender de que forma o desenvolvimento 

feminino está relacionado à qualidade para a inserção nas relações pessoais. 

Segundo a autora, as meninas tendem a se formar voltadas para a empatia e surgem 

com uma base mais forte para sentir as necessidades e sentimentos de outrem como 

seus próprios, ao contrário dos meninos.  No início da vida, as meninas se viram sendo 

cuidadas por alguém do mesmo gênero, portanto viam-se menos diferenciadas, mais 

contínuas e relacionadas com o mundo. Tal fato influencia a forma de vivenciar 

relacionamentos, entre homens e mulheres, no que se refere à dependência. No caso 

masculino, para o desenvolvimento da masculinidade, há a necessidade de separação 

e individuação em relação à mãe. O que não acontece com as mulheres no 

estabelecimento de sua feminilidade. Então, a masculinidade define-se através da 

separação enquanto a feminilidade define-se através do apego. Nesse sentido a 

identidade masculina é ameaçada pela intimidade e a identidade feminina é 

ameaçada pela separação. Os homens, constantemente, têm dificuldades com os 

relacionamentos, enquanto que as mulheres não se identificam com as 

individualidades. Assim, a incapacidade das mulheres de se separar, traduz-se na 

incapacidade dela se desenvolver (GILLIGAN, 1982).  

Traçada esta primeira contextualização, em relação a tais diferenças, Gilligan 

coloca que enquanto os homens desenvolvem uma ética dos direitos e das 

obrigações, pautadas em questões de justiça, as mulheres manifestam uma ética do 

cuidar, sendo sua moralidade referente à responsabilidade do cuidar advinda do 

vínculo para com os outros. Desta forma, a autora diferencia duas formas de 

pensamento moral: a ética do cuidar e a ética dos direitos e da justiça. Ela acredita 

que os homens tendem a ser mais imparciais, enquanto que as mulheres tendem a 

afirmar uma ética centrada na responsabilidade e numa rede interligada de 

necessidades, cuidados e prevenção de danos. Como ética da justiça, ela menciona 

a perspectiva que define os problemas éticos com base em valores hierárquicos e nas 

disputas impessoais de direitos. Por outro lado, na ética do cuidar, a integração das 

dimensões dos direitos e da responsabilidade, devido a sua complementaridade, 
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proporciona para as mulheres o entendimento da lógica psicológica dos 

relacionamentos, moderando o potencial destrutivo de uma ética autocrítica 

decorrente da compreensão de que todas as pessoas necessitam de cuidados e, para 

os homens, corrige a indiferença potencial de uma ética de não-interferência, 

chamando a atenção para as consequências das escolhas (BEAUCHAMP & 

CHILDRESS, 2002; GILLIGAN, 1982). 

Guiligan sustenta que ao se afastarem de princípios e procedimentos formais, 

o imperativo moral que guia as ações das mulheres é uma ordem para cuidar dos 

outros, uma responsabilidade de discernir e aliviar problemas reais. Por isso, mulheres 

conduzem os dilemas morais abstratos para um contexto mais próximo, reconhecendo 

que independentemente da decisão tomada, o resultado será o sofrimento de alguém. 

Isso geraria uma dificuldade de chegar a respostas definitivas nas questões morais. 

Para Noddings (ano) autora também da ética do cuidar, esta ética é construída 

a partir de uma crítica aos princípios e leis universais da moral, geralmente formulados 

por filósofos do sexo masculino. Ela rejeita os princípios e as regras enquanto guias 

centrais da ação ética, pois eles podem ser ambíguos e instáveis, bem como a própria 

universalizabiilidade dos julgamentos morais, apontando para uma necessária 

preservação da singularidade dos encontros humanos e para a satisfação moral do 

outro, somente possível por intermédio da manutenção e do florescimento de uma 

relação de cuidado (KUHNEN, 2010). 

Na ética do cuidado, conforme concebida por Noddings, só há obrigação de 

cuidar dos que estão próximos. Embora a autora admita que a ética do cuidado não 

nega a possibilidade de cuidar de estranhos, podendo a cuidadora ser receptiva em 

relação ao estranho que não integra sua cadeia de cuidados, isso pode ser insuficiente 

para garantir o cuidado para com todos os que precisam dele e não tem alguém 

próximo que lhes assegurem esse cuidado (KUHNEN, 2010). 

Para Rachels, há um problema em a ética do cuidado situar-se na restrição do 

cuidado aos relacionamentos pessoais. Fazer do relacionamento pessoal o papel 

principal da ética parece tanto uma ideia errônea como ignorar o restante. Uma 

abordagem mais sensível seria dizer que a vida ética inclui o cuidado com os 

relacionamentos pessoais e um interesse benevolente com as pessoas em geral. 

(KUHNEN, 2010). 
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A ética de princípios complementa a ética do cuidado, estabelecendo 

obrigações e deveres para além dos que estão próximos. É nesse sentido que se 

direciona Gilligan, ao afirmar que a maturidade moral da mulher permite-a 

compreender a moralidade masculina e integrá-la à sua. A ética do cuidado nas 

relações próximas não é suficiente para as mulheres que cada vez mais saem do 

âmbito privado para assumir ocupações no âmbito público. Assim, a 

complementaridade sugerida por Gilligan mostra-se mais adequada, uma vez que 

preenche o vazio deixado nos lugares que as relações de cuidado não conseguem 

englobar. (KUHNEN, 2010). 

 De acordo com Warren (1998, p.214), a estrutura conceitual, patriarcal, 

formada por um conjunto de crenças básicas, valores, atitudes e pressupostos, produz 

uma visão hierárquica e dualista de mundo, na qual os homens se consideram 

superiores por sua racionalidade e as mulheres são tidas como inferiores e associadas 

por eles aos sentimentos e a emoção. A orientação para o cuidado é baseada no 

aspecto da relação com o outro e constitui-se como um modelo de interdependência 

e do pensar conjuntamente, enquanto a orientação para a justiça enfoca as 

reivindicações do eu e do outro de forma concorrente. (KUHNEN, 2014) 

 A voz feminina na sociedade não significa que uma ética do cuidado e da 

responsabilidade nas relações deva ser implementada em detrimento de uma ética de 

princípios e direitos. O respeitar dos direitos com base nas noções de justiça e 

igualdade e o importar-se com os outros devem ser integrados. A perspectiva do 

cuidado por meio da valorização de sentimentos morais, como a empatia, altruísmo e 

reconhecimento da conexão com o outro, contribui, assim, para superar a indiferença 

que pode estar presente na perspectiva da justiça, baseada essencialmente na 

autonomia, individualização e separação (KUHNEN, 2014). 

 

“Em meio a uma estrutura patriarcal, o cuidado é uma 
ética feminina. Em meio a uma estrutura democrática, o 
cuidado é uma ética humana. A ética do cuidado 
feminista é uma voz diferente em meio a cultura patriarcal 
porque ela junta razão com emoção, mente com corpo, 
self com relacionamentos, homens com mulheres, 
resistindo às divisões que mantém uma ordem patriarcal” 
(Gilligan, 2011, p.22) 
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  Através da concepção ética baseada no cuidado defende-se que certas 

características podem ser desenvolvidas por todos os seres humanos, entre elas, a 

habilidade de cuidar. Ética do cuidado dá espaço aos sentimentos morais, tais como 

amor, entendimento mútuo, empatia, entre outros, não é uma abordagem feminina, 

mas abordagem feminista da ética que visa a transformação da própria sociedade 

patriarcal. (KUHNEN, 2014) 

  

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1.  Levantamento Bibliográfico:  

Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases científicas LILACS, SCIELO, 

BVS e SCOPUS. Esta etapa forneceu embasamento inicial para o estudo. Foram 

utilizados os seguintes descritores (DECS): “Agente Comunitário de Saúde”, “Ética”, 

“Bioética”, “Atenção Primária à Saúde”, “Estratégia de Saúde da Família”, “Assistência 

à Saúde” e “Cuidados Primários à Saúde”. A descrição quantitativa deste levantado 

nas bases de dados é apresentada no quadro a seguir, com os respectivos resultados 

obtidos:  

 

BASE TOTAL de 

ARTIGOS 

SELEÇÃO DE 

RESUMO 

SELEÇÃO 

DE TEXTO 

LILACS 92 48 14 

SCIELO 69 24 24 

BVS 238 67 32 

SCOPUS 72 14 06 

  TOTAL: 76  
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4.2.  Desenho do Estudo: 

O caminho metodológico percorrido neste estudo é de origem qualitativa com 

utilização da Cartografia associada a 03 instrumentos da Etnografia (observação 

participante, caderno de campo e entrevista semiestruturada). Fazem parte da 

pesquisa qualitativa aspectos da realidade que não podem ser quantificados e a 

compreensão da dinâmica das relações sociais. Na visão de alguns autores pode ser 

entendida como uma pesquisa de propriedades multimetodológica quanto ao seu 

foco, onde o pesquisador qualitativo se dedicará em observar o seu ambiente natural, 

com o objetivo de interpretar os fenômenos, de acordo com o significado dado pelas 

pessoas a estes acontecimentos (DENZIN & LINCOLN, 1994, p.2). 

O procedimento de cartografar, de acordo com (MARTINES et al 2013) 

possibilita o mapeamento de paisagens psicossociais, pode ser entendido como um 

mergulho na geografia dos afetos, dos movimentos e intensidades existentes em um 

contexto. A cartografia foi criada por Gilles Deleuze e Felix Guatari no final da década 

de sessenta sendo proveniente da esquizoanálise. É conhecida também como 

filosofia da diferença onde a noção de inconsciente é compreendida como uma 

máquina de produção que opera no social, no presente, atravessando os sujeitos, 

seus territórios e suas relações. Neste sentido, a subjetividade – importante elemento 

a ser considerado neste estudo – é entendida como uma construção múltipla e 

polifônica, não havendo uma subjetividade que se remeta apenas a um “eu”. 

O cartógrafo não se afasta do rigor do método, ele se abre para 

ressignificações. A cartografia valoriza a rede de forças conectadas ao objeto ou 

fenômeno estudado com base em articulações históricas e conexões com o mundo 

em movimento. Na cartografia, a atenção sensível é utilizada como instrumento para 

servir a esta construção processual. 

Para os geógrafos, a cartografia se diferencia do mapa (que é a representação 

de um todo estático), pois a cartografia é um desenho que acompanha e se faz 

concomitantemente aos movimentos de transformação da paisagem. Paisagens 

psicossociais também são cartografáveis. A cartografia acompanha e se produz junto 

ao desmanchamento de certos mundos – sua perda de sentido – e a formação de 

outros mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos 
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quais os universos vigentes tornam-se obsoletos. A autora Rolnik (2007, p. 23) traz 

em seu trabalho a definição da função do cartógrafo: 

 

(...) ”Sendo tarefa de o cartógrafo dar língua para afetos 
que pedem passagem, dele se espera basicamente que 
esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, 
atento às linguagens que encontra, devore as que lhe 
parecerem elementos possíveis para a composição de 
cartografias que se fazem necessárias. O cartógrafo é 
antes de tudo um antropófago”.  

 

Kastrup e Passos (2013) introduzem o tema da cartografia em seu texto através 

da questão: “como produzir conhecimento com indivíduos singulares, tendo em vista 

que não consideramos o conhecimento como representação da realidade, mas um 

processo de construção coletiva?”. Para estes autores no contexto da cartografia é 

preciso traçar um plano comum. Deve-se construir neste sentido um comum que não 

seja pautado em relações de semelhança nem tampouco de identidades. O comum 

que se trata é na experiência, vivida como pertencimento no coletivo, na partilha. 

Comum é usado como sendo aquilo que compartilhamos e em que tomamos parte, 

pertencemos e engajamo-nos.  

Como parte da cartografia serão feitos alguns exercícios etnográficos, uma 

imersão no cenário de práticas do ACS, e observação do seu processo de trabalho. 

O método etnográfico é proveniente da disciplina antropológica e é formado por 

algumas técnicas e procedimentos de coletas de dados associados a uma prática do 

trabalho de campo. A intervenção do pesquisador neste tipo de pesquisa acontece a 

partir de uma convivência do pesquisador com o grupo social a ser estudado. A prática 

da pesquisa de campo etnográfica é calcada em uma inter relação entre o (a) 

pesquisador (a) e o (s) sujeito (s) pesquisados que interagem no contexto recorrendo 

primordialmente as técnicas de pesquisa da observação direta, de conversas 

informais e formais, as entrevistas não-diretivas, dentre outros (ROCHA e ECKERT, 

2008).  

A observação direta é uma técnica distinta para investigar os saberes e as 

práticas na vida social e reconhecer as ações e as representações coletivas na 

dimensão da sociabilidade. Significa envolver-se com profundidade no experimento 
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de percepção de contrastes sociais, culturais, e históricos. A curiosidade inicialmente 

dirige e em seguida é logo substituída por indagações sobre como a realidade social 

é estabelecida. O pesquisador deve se colocar de forma a estar disposto a vivenciar 

a experiência inter-subjetiva (LÉVI-STRAUSS, 1974, p. 1-36).  

A observação participante é fundamental para o trabalho de campo na pesquisa 

qualitativa. Sua importância é de tal ordem que alguns estudiosos a consideram não 

apenas uma estratégia no conjunto da investigação das técnicas de pesquisa, mas 

como um método que em si mesmo permite a compreensão da realidade. A atividade 

de observação tem também um sentido pratico. Ela permite ao pesquisador ficar mais 

livre de prejulgamentos, uma vez que se torna necessariamente prisioneiro de um 

instrumento rígido de coleta de dados. O principal instrumento de trabalho de 

observação é o diário de campo. As informações escritas no diário de campo devem 

ser utilizadas pelo pesquisador quando vai fazer análise qualitativa (MINAYO, 2015, 

p.64). 

A entrevista é a estratégia mais usada no processo de trabalho de campo, e 

pode ser considerada como uma conversa com objetivos e se caracteriza pela sua 

forma de organização. A entrevista semiestruturada é realizada com base na 

combinação de perguntas fechadas e abertas, onde o entrevisto pode discorrer sobre 

o tema em questão sem que se prenda à indagação formulada (MINAYO, 2015, p.64). 

Segundo Minayo (2015) a entrevista deve ser tomada no seu sentido amplo de 

comunicação verbal e no sentido restrito de coleta de informações para ser entendida 

acima de tudo como uma conversa. Esta conversa tem como objetivo construir 

informações pertinentes a pesquisa. A entrevista semiestruturada combina perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se perder da indagação formulada inicialmente pelo 

pesquisador (MINAYO, 2015, p.64). 
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4.3.  Cenário da Pesquisa: 

A descrição do cenário da pesquisa, ou seja, do ambiente onde o serviço se 

insere se faz de fundamental importância, visto que influencia na configuração da 

personalidade, problema e situações de existência do sujeito (TRIVIÑOS, 1987).  

Por motivo de conveniência, a pesquisa foi desenvolvida em uma Unidade de 

Saúde da Família da cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde houve interesse e 

disponibilidade em receber a pesquisadora. A unidade de saúde escolhida possui o 

total de 08 equipes mínimas de saúde, cada uma com a presença de no mínimo 1 

médico, 1 enfermeiro e entre 4 a 6 agentes de saúde.   

A unidade é uma “clínica de saúde da família”, denominação utilizada na cidade 

do Rio de Janeiro, funcionando dentro do modelo Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). A unidade foi inaugurada há 5 anos, na placa de sua inauguração consta a 

data de 15 de julho de 2011. O local onde fica a unidade era anteriormente uma fábrica 

que passou a ser usada como unidade de saúde. Em seu início, a USF funcionou 

provisoriamente (período de um ano) em uma igreja antes de ir para este prédio. A 

população do território que é atendida pela clínica tem o total de 22.995 pessoas que 

corresponde a 80% do total da população local. O total de número de famílias 

atendidas pela unidade é de 8.815 (segundo os dados do SIAB-RJ).  

Esta clínica tem como particularidade o fato de possuir agregado a unidade um 

consultório de atendimento para população de rua (1 equipe direcionada). Esta equipe 

de consultório de rua atua conjuntamente com profissional psicólogo, enfermeiro e 

assistentes de saúde, mas não tem ACS vinculados. A equipe de consultório de rua 

trabalha em parceria com o CAPS (centro de apoio psicossocial) da região, a gerente 

da unidade também gerencia esta equipe, auxilia no trabalho de saúde e na parte 

social (documentação, contato com abrigos e apoio social). Esta é a equipe referência 

de consultório de rua para a coordenação de área programática da região. Portanto, 

sempre há na unidade a presença de pessoas em situação de rua, chegando na 

unidade e sendo atendidas na sala específica da equipe. 

A unidade de saúde cenário da pesquisa inicialmente surgiu com o programa 

de agentes comunitários de saúde (PACS) liderados por 1 enfermeira para atuação 

no território. Após a entrada da ESF a unidade foi reorganizada com aumento do 
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número de equipes, ocasião em que os ACS antigos advindos do PACS foram 

realocados nas novas equipes.  

 

4.4.  Sujeitos da Pesquisa: 

Os sujeitos desta pesquisa são os Agentes Comunitários de Saúde da USF. O 

recrutamento dos ACS que fizeram parte da amostra da pesquisa (que tinha previsão 

máxima de 12 participantes) foi realizado através de convite a estes trabalhadores, 

estando aberto para a participação de todos os que a pesquisadora estivesse em 

contato e que tivessem o interesse e disponibilidade para participar. Este aspecto foi 

utilizado como critério no recrutamento: aceitação e disponibilidade.  

Durante a fase de inserção no campo a pesquisadora acompanhou ao longo 

de 6 meses o processo de trabalho de 2 equipes. As duas equipes conjuntamente 

somavam o total de 10 ACS que participaram e foram observados em seu cotidiano 

de trabalho. No decorrer da pesquisa, 9 ACS foram entrevistados, havendo 1 ACS 

que optou por não participar da entrevista.    

O perfil dos entrevistados seguiu o perfil esperado na profissão de ACS que 

tem presença majoritária de pessoas do sexo feminino. Participaram da entrevista 8 

ACS do sexo feminino e 1 ACS do sexo masculino. A idade dos entrevistados variou 

entre 23 (menor idade) e 51 (maior idade) anos. Com relação ao nível de escolaridade, 

4 dos entrevistados possuem o ensino superior incompleto (áreas de Enfermagem, 

Psicologia, Fisioterapia e Recursos Humanos) e 5 possuem ensino médio completo. 

O tempo de trabalho na profissão dentro do grupo dos entrevistados apresentou média 

de 7 anos e 3 meses. O ACS de menor tempo na função possui 5 meses e o de maior 

tempo possui 13 anos. 

Ainda com relação ao perfil dos entrevistados, é importante ressaltar que as 

duas equipes que foram acompanhadas durante a fase de inserção no campo 

possuem características diferentes em relação ao tempo de trabalho do ACS, 

principalmente na equipe A, cujos agentes puderam vivenciar o momento “anterior” e 

o momento “posterior” da entrada da ESF, com a presença de alguns ACS que 

atuaram na fase inicial do PACS. A equipe denominada neste estudo como “Equipe 

A” concentra os agentes de saúde com maior tempo de profissão (de 6 a 13 anos). A 
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segunda equipe “Equipe B” é a que tem agentes com menor tempo na profissão em 

comparação com a outra (de 5 meses a 6 anos) e agentes que vivenciaram apenas o 

modelo de ESF. 

 

 

4.5.  Coleta de Dados: 

Inicialmente a inserção da pesquisadora na unidade aconteceu através da 

observação direta das práticas dos ACS, das relações na equipe e com os usuários. 

Isto no contexto de um acompanhamento longitudinal, ao longo de seis meses, com 

imersão em campo, de forma que se objetivou capturar o cotidiano, suas práticas, 

habilidades, relações na Unidade e no Território e Domicílio, percepções, afetos, 

dimensões do saber, saber-fazer, e dos micropoderes inseridos nesse funcionamento. 

As 02 equipes acompanhadas funcionaram como equipes-guia, aquelas que pelos 

movimentos que fazem no seu cotidiano, vai conduzindo o pesquisador por caminhos, 

que eventualmente não foram pensados antecipadamente. Esta forma de produzir os 

dados habilita a pesquisa a perceber o inusitado no campo, enriquecendo seu arsenal 

de informações que compõe as práticas e o processo de trabalho do ACS, e todo seu 

contexto. 

Para a entrada no campo de pesquisa e na fase de observação participante, 

inicialmente, a proposta era acompanhar apenas uma equipe-guia, porém ao 

conversar com a gerente da unidade surgiu informação de que havia perfis diferentes 

de trabalho que se diferenciavam de uma equipe para outra e houve a sugestão de 

que duas equipes fossem observadas para o estudo. Dessa forma foram 

acompanhadas em observação direta e semanal o total de duas equipes de saúde da 

família. 

Como critérios de inclusão foram consideramos os seguintes aspectos: ser o 

ACS maior de 18 anos, participante da equipe de saúde da família onde foi feita a 

pesquisa, ter trabalho com usuários dentro e fora da unidade, na comunidade e 

domicílio. Como critérios de exclusão, foi considerado o fator ausência por licença 

médica, por férias (ou demais motivos da ausência), ou os ACS que faltaram no dia 

agendado para a realização da entrevista semiestruturada. Também foram excluídos 
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os ACS que participam da equipe, mas sem inserção na assistência direta aos 

usuários. 

O roteiro da entrevista semiestruturada apresenta-se na íntegra no ANEXO (?). 

Foram realizadas perguntas disparadoras que guiaram a entrevista em formato de 

uma conversa. As primeiras perguntas referem-se aos dados do perfil do ACS. As 

demais perguntas tiveram como objetivo orientar a conversa, funcionando como um 

roteiro para o pesquisador. São perguntas disparadoras, por isto, gerais, dando 

margem para que o entrevistado produza sua narrativa, de acordo com aquilo que 

mais o afeta no processo de trabalho.  

 A técnica de investigação com base na entrevista semi-estruturada é um 

procedimento que permite obter informações contidas na fala dos atores através de 

fatos relatados conforme a realidade vivenciada. A entrevista caracteriza-se por uma 

comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da fala, 

sendo útil, como meio de coleta de informações sobre um determinado tema científico 

(MINAYO, 2001). A função do pesquisador, neste contexto, é descobrir o que é 

significativo nas falas dos entrevistados, suas preocupações, interpretações e suas 

visões de mundo.  

 

4.6.  Análise do Material: 

O contexto sociocultural evidenciado entre os sujeitos da pesquisa é presente 

em cada fala e atitude dos participantes, desta forma a análise foi baseada na 

apreensão dos significados apreendidos nas entrevistas com base em uma 

cartografia. 

Como uma primeira exigência metodológica, temos a transcrição dos dados 

das entrevistas que foi feita de forma detalhada, não sintetizando a fala, ou corrigindo-

a, devem-se registrar os dados de forma fidedigna, conservando a riqueza dos relatos, 

com base na ideia de que “muitas vezes, algumas das instituições analíticas mais 

iluminadoras aparecem durante a transcrição, porque é necessário um engajamento 

profundo com o material para produzir uma boa transcrição” (POTTER apud BAUER; 

GASKELL, 2003, p. 252). 
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Pretende-se compreender quais são as questões/problemas éticos na atenção 

primária à saúde a partir da perspectiva de análise do processo de trabalho do ACS, 

identificar como o ACS reconhece e lida com os problemas éticos existentes nas suas 

práticas de trabalho, analisar como a ética se expressa nas atitudes deste profissional 

frente aos encontros que estabelece com diferentes sujeitos, frente às expectativas 

que se colocam com relação a sua função na equipe de saúde e cooperar para a 

reflexão a respeito do papel deste profissional na mudança do modelo assistencial de 

saúde. 

O referencial teórico utilizado como base para analisar o material (caderno de 

campo e entrevistas semiestruturadas) leva em consideração os conceitos de trabalho 

vivo em ato, processo de trabalho em saúde, tecnologias de cuidado (leves, leves-

duras e duras) descritas por Merhy (1997), a corrente bioética Ética do Cuidado.  

É importante para a análise destacar as principais funções da bioética descritas 

por Shramm e Kottow as quais se caracterizam por: função descritiva - serve para 

analisar e compreender de maneira racional e imparcial os conflitos e questões 

morais; função normativa - que deve ponderar os conflitos e propor soluções razoáveis 

e aceitáveis; e função protetora - que deve proteger os indivíduos e as populações em 

seus respectivos contextos (MOTTA ET AL, 2012). 

 Nos capítulos que seguem, serão analisada categorias a partir das entrevistas 

semiestruturadas e discutidas com base no referencial teórico utilizado.  

 

 

4.7.  Aspectos Éticos: 

A partir da inserção da pesquisadora na unidade de saúde, desde o início, no 

campo houve interação com os trabalhadores. Os profissionais ao final das 

observações de campo foram convidados a participar da entrevista. Ficou livre ao 

agente comunitário de saúde a sua decisão em participar ou não da entrevista. Isto foi 

dito previamente assim como foi apresentado o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) com demais orientações sobre a sua participação na pesquisa 

(APÊNDICE A).  
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Considera-se de grande importância para a realização desta pesquisa o que é 

preconizado pela Resolução nº 466/12 onde há a previsão de que toda pesquisa 

apresenta risco ao participante da mesma. Destacam-se a seguir os possíveis riscos 

e benefícios decorrentes da realização deste estudo.  

Como riscos da pesquisa destacam-se o tempo despendido e o eventual 

desconforto relacionado a realização da entrevista (caso ocorra desconforto para o 

participante). O tempo dispendido para a participação e o eventual mal estar 

provocado pela reflexão acerca de problemas bioéticos relativos à atuação dos 

profissionais da saúde. Como benefícios potenciais podem ser relatados as 

possibilidades de melhor conhecimento sobre os problemas bioéticos na atenção 

primária à saúde, o que poderá contribuir para o aprimoramento dessa importante 

dimensão do trabalho em saúde. Cooperar para a melhoria dos serviços de saúde e 

da qualidade do cuidado entre os profissionais-usuários da assistência. Promover uma 

reflexão a respeito dos problemas éticos enfrentados. Cooperar para o 

desenvolvimento de propostas metodológicas para o ensino da ética (bioética) na 

atenção primária a saúde. 

Foi requerido no momento inicial à realização da pesquisa o consentimento do 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

FM/UFF/HU (aprovado na data de 07/10/2016, com CAAE Nº 60161016.5.0000.5243) 

e do Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – SMS/RJ 

(aprovado na data de 12/12/2016, com CAAE Nº 60161016.5.3001.5279) de acordo 

com a Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que instituem diretrizes 

e normas regulamentando pesquisas envolvendo seres humanos.  

Particularmente neste estudo, o aspecto ético mais relevante é aquele 

resultante da situação de entrevista, em que os participantes falam sobre os aspectos 

de sua vida, de sua família e de seu vínculo com a instituição prestadora de serviço, 

os quais podem expô-los a situações de vulnerabilidade.   

A adoção de medidas que garantam o anonimato dos entrevistados pode 

protegê-los de tal situação, através da:   

 • Utilização de nomes fictícios para os participantes durante a transcrição das 

entrevistas;   
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 • Omissão do uso de qualquer nome de pessoa, lugar ou serviço que possa 

servir como referência para identificá-los;   

 • Utilização de letras e números na identificação das falas dos participantes 

expostos neste trabalho.   

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Análise dos Dados – Entrevista Semiestruturada Individual: 

 

O ACS é um profissional diferenciado dos demais com a característica da 

obrigatoriedade de ser morador do local onde trabalha e por ser um profissional sem 

um campo de atuação específico em saúde. Estas características podem gerar efeitos 

diretos na sua relação com o território, com os moradores locais e com a equipe de 

saúde. Com intuito de observar o processo de trabalho e a produção do cuidado no 

modelos ESF trouxemos neste estudo o seguinte recorte e questão norteadora: qual 

a ética presente nas ações dos ACS inseridos no modelo ESF e quais princípios ou 

moralidades guiam/permeiam seu agir frente aos dilemas e situações que vivenciam 

no cotidiano de produção do cuidado na APS?  

 

Em um momento inicial de leitura e captura dos principais temas foi possível 

criar 8 categorias de análise a partir das ideias mais marcantes na fala dos 

entrevistados. Formaram-se as seguintes categorias de análise a partir das 

entrevistas: Motivações para ser ACS; Atribuições do trabalho de ACS; A identidade 

do ACS; A equipe de saúde e a gestão da unidade; O cuidar e o vínculo com os 

usuários; A visita domiciliar; Implicações sobre ser da comunidade; Quem é o usuário 

na percepção do ACS. 

 

5.1.1. Motivações para ser Agente Comunitário de Saúde: 

De acordo com as categorias apresentadas no início deste texto, a categoria 

“Motivações para ser ACS” agrupou o conteúdo das falas que tinha relação com os 
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motivos que levaram o entrevistado a escolher ou decidir pela profissão de agente 

comunitário de saúde.  

Ao analisar essa categoria considera-se que o trabalho na área de saúde, o 

cuidado em saúde, requer em sua essência uma atitude para com o próximo baseada 

na interação entre dois ou mais sujeitos visando alívio de um sofrimento ou alcance 

de um bem-estar. Deve estar presente no ato de cuidado a atitude de acolher ou de 

assistir que se caracteriza por uma proposta ética que consiste em uma atividade de 

relacionamento e no trabalho pautado por uma postura ético-política em acordo com 

os pilares de sistema de saúde brasileiro (FRANCO E GALAVOTE, 2010; AYRES, 

2004; VIEIRA, SILVEIRA E FRANCO, 2011). 

As falas dos ACS’s nas entrevistas apontaram para algumas das motivações 

iniciais que os levaram a ser agente comunitário. Algumas das respostas apontam, 

em uma primeira análise, para a hipótese de busca e interesse pela oportunidade de 

emprego e inserção no mercado de trabalho: 

ACS 5: “Na época que nós fizemos imaginamos que seria um concurso 

público, aí o que me interessou foram as vantagens, a gente imaginou ser um 

serviço público. Mas também pela proximidade de casa, pela facilidade de não 

ter o transporte, o engarrafamento”. 

ACS 3: “Então. Nunca foi de vontade, assim de querer fazer... foi 

oportunidade de emprego mesmo. A minha filha tinha dois aninhos e eu tinha 

sido demitida depois da volta da maternidade e aí surgiu uma oportunidade 

nesse projeto. (...) A oportunidade de emprego e a facilidade de trabalhar perto 

de casa”. 

ACS 6: “Eu era pensionista e tava há muito tempo fora do mercado de 

trabalho, vi uma oportunidade de tá inserida novamente no mercado”.  

 

Embora o perfil para cuidador seja o desejável e o esperado para atuação na 

área de saúde, não só para o profissional ACS, mas para todos os profissionais de 

saúde, a realidade em distintas profissões pode apresentar-se diferente. 

Encontramos, por vezes, nas profissões de saúde, como medicina ou enfermagem, 

por exemplo, motivações para atuação na área de cuidados em saúde que podem 

divergir do perfil esperado de um cuidador. Outras motivações podem estar envolvidas 
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para a escolha da atuação em saúde e não seria diferente para a profissão de ACS. 

Ressalta-se também neste ponto a preocupação de alguns autores ao apontarem que, 

para muitos, o significado de ser ACS pode ter apenas a representação de uma 

oportunidade de emprego. Existe uma necessidade de uma reflexão acerca do perfil 

profissional desejado para o ACS (GOMES, COTTA, CHERCHIGLIA E SIQUEIRA 

BATISTA, 2009). 

Na primeira categoria de análise buscou-se olhar para a fala destes 

trabalhadores considerando as preocupações encontradas na literatura de referência 

a respeito do contexto político onde começou a expansão da profissão de ACS, pois 

a iniciativa do PACS surge a partir de um panorama econômico brasileiro desfavorável 

e de contenção de gastos no governo Fernando Collor de Melo e sob a égide do 

neoliberalismo. A necessidade de criação de emprego e renda para as populações 

são identificadas nas características iniciais desta política (VIDAL et al., 2015). 

Na atual análise, deseja-se refletir a respeito de um dos discurso comumente 

defendido na saúde coletiva de que pelo fato do ACS residir na comunidade e por este 

não ter o conhecimento biomédico estruturado, ele já teria o perfil e a aptidão para o 

cuidado em saúde. É necessário que relativizemos aqui esta questão entendendo que 

a postura de cuidador e o ato de cuidar do outro não dependem de um conhecimento 

científico, ou técnico, estruturado, pois é uma atitude para com o outro, uma relação 

intersubjetiva pautada em ferramentas leves e relacionais, por outro lado, o ato de 

cuidar em saúde, por ser tratar de uma ferramenta de assistência, não pode ser algo 

com base apenas em um espontaneísmo, sem um processo de reflexão e de ensino-

aprendizagem.    

Em muitos dos casos isso pode ser o encontrado na realidade, porém 

procuraremos aqui colocar este ponto como uma questão a ser objeto de reflexão, 

pois tem se mostrado importante trazer a ponderação a respeito da expansão da 

profissão de agente comunitário de saúde, e se esta expansão tem relação com 

objetivos políticos outros de “empregabilidade” da população a partir de baixos 

salários a custo de uma menor qualificação para o atendimento das demandas da 

saúde. Os autores Nunes et al (2002) apud Gomes et al (2009) alertam que a inclusão 

do agente comunitário de saúde no programa de saúde da família representou um 

aumento significativo de trabalho e de responsabilidade, sem correspondente 
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aumento salarial. Este viés traz outros fatores de análise para pensar a respeito da 

inserção do ACS e a forma de expansão da profissão com a estratégia de saúde da 

família como questões importantes a respeito da capacitação, formação e plano de 

carreira para estes trabalhadores (GOMES, COTTA, CHERCHIGLIA E SIQUEIRA 

BATISTA, 2009).  

Em direção contrária às colocações anteriores, é importante considerar que o 

ACS, por não possuir o conhecimento prévio formal e técnico pautado no 

conhecimento biomédico, teria a possibilidade de conduzir seu processo de trabalho 

sob as lógicas de um “agir comunicativo”, relacional, abrindo a possibilidade de criar 

novas formas para os atos assistenciais, com espaços de fala e escuta qualificada e 

construção de vínculos afetivos e efetivos – aspectos que sob o olhar e preocupação 

da ética do cuidado seriam fundamentais. O papel do ACS na sua essência representa 

e traz consigo este potencial de atuação, com possibilidades de produção de uma 

subjetividade mais solidária com seu território, com as pessoas e com famílias com 

quem se relaciona, podendo, assim, cooperar para a real mudança do paradigma do 

modelo médico-hegemônico. O ACS por trabalhar sob a tensão entre dois polos 

distintos (cuidado como produção de procedimentos e atividades centradas nas 

necessidades do usuário através de tecnologias leves, relacionais) tem a potência de 

agir de um importante trabalhador e, por isso, pode ser de fato uma peça chave para 

a mudança do modelo biomédico com uma real ação para exercer um cuidado mais 

solidário, humanizado e para a produção de um cuidado mais ético centrado nas 

necessidades e singularidades dos usuários (FERREIRA, FRANCO E MERHY, 2009). 

Nesta perspectiva, o trabalho do ACS pode levá-lo a experimentar em sua 

atuação sentimentos contraditórios. Pode haver a existência de sentimentos que 

tragam certa “vanglória” por conseguir certo prestígio na localidade ao ter contato com 

o saber biomédico, fazendo-o se sentir diferenciado por pertencer à esfera 

institucional em função da existência ainda de um imaginário social forte que valoriza 

mais o saber biomédico. Ao mesmo tempo, o ACS tem a missão de ser “elo” e de ser 

uma espécie de “tradutor”, com a função de estar mediando saberes entre os usuários 

dos serviços e a unidade de saúde. O trabalho do ACS possui então dois polos: um 

centrado na lógica de produção de procedimentos e outro centrado em atividades 

focadas no usuário que prioriza tecnologias relacionais. É importante reconhecer 
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estes polos e identifica-los, pois eles convivem simultaneamente na realidade como 

uma dobra (FERREIRA, FRANCO E MERHY, 2009). 

O conceito de dobra (Deleuze) é diferente de oposição interior/exterior e diz 

respeito à simultaneidade. A micropolítica do processo de trabalho do ACS é 

atravessada por lógicas próprias das vivências das famílias no território e domicílio. 

Os sujeitos sofrem afetamentos nos encontros mútuos agenciando a produção de 

diferentes modos e perfis de cuidar (FERREIRA, FRANCO E MERHY, 2009).  

Ainda com relação à motivação inicial para atuação como agente de saúde, 

encontramos nas entrevistas outras falas que vão em direção a um interesse pela 

atividade cuidadora, certa aptidão, um “chamado” para atuar na área da saúde por 

parte dos ACS, que os motivou a iniciar na profissão. Os trechos das falas a seguir 

demonstram um perfil para o cuidado e um desejo em ajudar as pessoas e a localidade 

onde vivem: 

ACS 9: “O meu interesse é porque eu já gosto da área de saúde mesmo. 

A área de saúde pra mim é uma área que é gratificante você poder ajudar as 

pessoas, da forma da orientação da saúde. (...) Eu achava que eu tinha o perfil 

para ser agente de saúde. Foi uma coisa que eu sempre quis ser”. 

ACS 1: “Eu sempre via o pessoal atuando, eu gosto de cuidar, porque 

desde nova eu já cuido né. Porque a minha mãe teve dez filhos. Os maiores 

cuidavam dos menores”. (...) “Porque trabalhar na área da saúde a gente tem 

que realmente gostar do próximo, então eu me identifiquei”. 

ACS 2: “Era porque eu achava interessante você ter um link com a 

comunidade. Você servir os seus vizinhos. Poder tá mais inteirado sobre a 

situação de cada um, da sociedade, da comunidade. Eu achei que eu poderia 

assim... servir de grande base, de grande apoio, de grande ajuda”. 

ACS 4: “Então, foi bem por acaso mesmo. Eu não queria fazer a prova, 

mas aí muita gente falou: ah vai lá, faz, você gosta de lidar com pessoas... aí 

eu parei pra pensar e pensei que realmente eu gosto de lidar com pessoas, 

gosto de ajudar e achei que era uma forma de eu conseguir isso mesmo”. 

 

Os trabalhadores de saúde são vinculados às suas práticas e técnicas 

profissionais e esta atuação tem o sentido da produção de saúde e dos atos 
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assistências de cuidado. Este trabalhador é um sujeito que age também de acordo 

com suas intencionalidades e desejos pessoais. Para a autora Sueli Rolnik (2006) o 

desejo se forma a partir de um processo de produção de universos psicossociais e se 

inscreve em relações, corpos que se encontram nessa interação – o encontro de 

corpos que exercem seu poder de afetar e serem afetados se atraindo ou se repelindo. 

Tais encontros formam uma mistura de afetos que se incorporam ao cenário de 

atuação dos sujeitos com potencial de força para criação (ROLNIK, 2006).  

Nesta primeira categoria de análise foi possível compreender que há dentre as 

motivações para ingressar na função de ACS diferentes pontos de vista, inclusive tais 

como aqueles vinculados a necessidade e oportunidade de inserção no mercado de 

trabalho. Por outro lado revelou-se também na fala de alguns entrevistados um desejo 

de apoiar e cooperar para o crescimento e para a saúde da comunidade, 

demonstrando um perfil para o cuidado na motivação inicial de alguns. Há diversidade 

de motivações que levam os indivíduos a iniciarem na função de agente de saúde 

dentre os entrevistados.  

 

 

5.1.2. Atribuições do trabalho de Agente Comunitário de Saúde: 

A segunda categoria de análise denomina-se “Atribuições do trabalho de 

ACS”. Foram agrupadas nesta categoria as falas a respeito das principais atividades 

em que o agente de saúde está envolvido na unidade que foi realizada a pesquisa. 

Neste tópico referente a pergunta a respeito de seu dia-a-dia, os ACS descreveram 

as atividades de maior tempo e dedicação e as que possuem maior demanda.  

Nesta categoria alguns dos entrevistados realizaram durante suas falas uma 

diferenciação entre dois períodos distintos: um “antes” e um “depois” da entrada do 

modelo estratégia de saúde da família, revelando algumas mudanças que 

aconteceram no processo de trabalho dos profissionais após a entrada da lógica 

gerencialista que veio junto ao modelo estratégia de saúde da família:  
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ACS 1: “Olha, antes... É pra ser sincera né? Antes a gente conseguia 

articular o nosso trabalho melhor. A nossa visita domiciliar a gente conseguia 

sentar, conversar... Hoje em dia a gente tá tendo muito mais dificuldade, porque 

na área a gente tá fazendo mais burocracia, mais administração do que o 

trabalho de saúde em si que é a promoção e a prevenção”.  

ACS 2: “Olha, as minhas atividades, hoje em dia, é ficar muito presa 

aqui na clínica. Eu não consigo fazer uma promoção porque eu tô rodeada de 

burocratização. Tem que preencher ficha disso, ficha daquilo, tem que lançar 

no computador, é... Tem o acolhimento que toma muito tempo do agente 

comunitário”.  

ACS 3: “Hoje a gente tem um tempo maior dentro da clínica do que fora 

por causa do atendimento de acolhimento, que é o guichê. A gente fica muito 

presa aqui porque a gente tem acolhimento. Tem turnos de acolhimento. A 

gente fica mais preso hoje. (...) a nossa função hoje é mais entregar exames, 

consultas. Aquela coisa de entrar na casa, sentar, fazer uma visita domiciliar 

como é mesmo o projeto, como é realmente o que deveria ser... a gente não 

tem tido mais tempo viável disso porque é bolsa família que é nossa 

responsabilidade agora, é muitas coisinhas que a gente tem que fazer... que 

saiu um pouco do significativo do agente comunitário de saúde, de família”. 

ACS 7: “Naquela época eu sabia olhar uma caderneta de vacina. Hoje 

nem caderneta de vacina a gente olha. Hoje eu não me interesso por isso. 

Porque hoje tem o técnico de enfermagem. Se hoje eu fizer o trabalho dele ele 

não vai ter o que fazer. Então eu tiro a foto e levo pra ele, mas eu não me 

interesso mais em aprender pra tá orientando. Até porque a minha orientação 

não vale de nada. A pessoa quer ouvir do jaleco, quando tem o jaleco”.   

ACS 3: “É engraçado que a gente achava que a gente não fazia muita 

coisa. Eu fui perceber isso quando a gente lá em cima no outro posto, não era 

clínica da família ainda, então a gente era tratado lá, porque eu sou hipertensa, 

diabética, então, fazia tratamento lá. Fazia preventivo lá. Então um dia 

conversando com uma das meninas lá, eu falei assim: sou agente de saúde lá 

de baixo. Ela falou: gente, ah então você é a culpada. Brincando comigo. Você 

é uma das culpadas. Eu disse: por quê? Nossa! Como aumentou a coleta de 

preventivo aqui em cima. Aí eu fui ver que aquele trabalho que eu achava que 

era de formiguinha, dava muito mais efeito do que esse agora. Dava muito mais 

efeito porque a gente tinha um público, era uma coisa menor, a gente não tinha 
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médico, não tinha dentista, não tinha nada disso, quando era pra isso a gente 

tinha que encaminhar, a enfermeira mandava pra outro lugar, e de lá tinha 

direcionado. E agora não. Aqui agora a clínica da família mesmo virou mais um 

postinho numa área delimitada”. 

ACS 1: “Olha o que eu mais gosto é de fazer as promoções de saúde, 

as capacitações eu também gosto muito. Mas o que eu acho muito complicado 

é a questão da burocracia. Agora a gente tá fazendo muita coisa administrativa 

que tá fazendo a gente perder o foco do nosso trabalho que é a promoção e a 

prevenção”. 

 

Na inserção no campo e convívio com os profissionais foi possível captar que 

a percepção dos agentes quanto à entrada da ESF é de que não foi algo positivo e 

alguns não gostam da forma como atualmente a unidade vem sendo gerenciada. De 

acordo com a fala do ACS 6, depois da mudança para a estratégia saúde da família 

“tudo ficou burocratizado” e as tarefas atuais realizadas pelos agentes não são 

“tarefas de agente comunitários de saúde”, mas parecem ser tarefas de um 

recepcionista, ou um trabalhador administrativo.  

A tecnologia, os registros e bancos de dados informatizados, as propostas de 

alcance de parâmetros a partir de metas para as equipes parecem estar indo em 

direção a atividades de cunho burocrático. O trabalho que o ACS desempenha 

atualmente, de uma forma geral, parece estar agregado a estas características e eles 

são cobrados por isso. De acordo com a ACS 6, isto se atribui também ao fato da 

quantidade de horas que ela passa sentada na baia de acolhimento (12h semanais) e 

as demais horas que passa na unidade ficam divididas entre tarefas como reuniões 

de equipe, busca ativa para os dados e cadastros do bolsa família, atualizações de 

fichas, tarefas nesse sentido, que “prendem” – segundo os ACS’s - por muito tempo 

dentro da unidade não permitindo um contato maior com a população, realização de 

grupos e uma atuação maior no território. 

 

ACS 6: “Difícil é a burocracia que virou uma constante. Você tem que 

ter números, não interessa a qualidade. Entendeu. Números. Não interessa se 

você foi, visitou e falou, e fez o teu trabalho realmente. Se você chegou lá, vou 

botar esse aqui mais ou menos. Tá entendendo o que eu tô falando? Tem dois 
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ACS, um vai faz a visita bonitinha, pega todos os dados, conversa, orienta, o 

outro: ah deve tá mais ou menos assim, com esse peso assim. Aí de repente 

aquele que vai e não consegue fazer todos porque o tempo, a comunidade fica 

agitada as vezes... E aquele que finge, é o que recebe parabéns. Porque deu 

números. O importante agora para a secretaria é números. E isso é muito 

triste”. 

 

O elemento trazido pela informatização e os sistemas online nas unidades de 

ESF, cadastros e dados informatizados gera uma necessidade de constante 

alimentação dos mesmos. O que deveria ser um mecanismo inovador na atenção 

primária acaba se tornando mais uma atribuição que o ACS absorve em sua rotina e 

que precisa dedicar certa quantidade de tempo de trabalho. Uma nova função que 

antes não era atribuída a este profissional, hoje o ACS menciona como mais uma 

tarefa a de estar atualizando frequentemente estes dados informatizados. 

É interessante observar o elemento do trabalho em promoção da saúde e 

prevenção de doenças como algo que não tem acontecido no trabalho do ACS. O 

agente comunitário parece ter consciência de que seu trabalho deveria acontecer 

nesse sentido, porém menciona o fato da população “estar adoecida” e procurar a 

atenção primária à saúde em um momento posterior, não para a prevenção, mas já 

com a necessidade de reabilitação e tratamento. Relevante observar a expressão 

utilizada pelo ACS 7 que compara a unidade de saúde da família com uma espécie 

de atendimento de emergências, uma “mini UPA”, expressão que aponta para a 

questão da problemática do sistema de urgência e emergência que é também uma 

importante porta de entrada, mas que apresenta defasagens em sua estrutura e 

funcionamento para a rede.   

 

ACS 7: “Ah hoje é horrível. Porque hoje a gente não faz mais o que era 

a nossa proposta da gente fazer. Hoje você não trabalha mais com promoção. 

Hoje você enxuga gelo. Você entrega consulta, marca consulta, praticamente 

um trabalho que outra pessoa deveria tá fazendo. Porque a promoção mesmo 

em saúde não existe mais, você não consegue fazer igual a gente fazia, como 

a gente começou no PACS que já foi um pedacinho daqui. A gente fazia muita 

promoção da saúde. Ensinava, educava antes que as coisas acontecessem. 
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Hoje você já atende as pessoas doentes. A gente trabalha hoje que nem uma 

mini UPA mesmo. A pessoa chega aqui já com todos os problemas que 

poderiam ter sido evitados. Então hoje o nosso trabalho tá bem ruim”. 

 

 

Com relação à legislação do Programa de Agentes Comunitário de Saúde 

encontramos na literatura que o programa foi criado no ano de 1991, porém suas 

atribuições foram definidas somente em 1997 pela portaria nº 1.886. O decreto nº 

3.186/1999 fixou as diretrizes para o exercício da atividade de ACS. A regulação da 

profissão ocorreu em 2002 com a promulgação da lei nº 10.507. Atualmente a 

profissão de ACS é considerada uma categoria profissional, mas não é incluída dentro 

das 9 profissões classificadas como da área de saúde (BRASIL, 1999). 

As atribuições do ACS, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), se caracterizam por “promover a integração da equipe de saúde com a 

população, trabalhar com a adscrição das famílias em base geográfica definida, 

desenvolver ações educativas com as famílias quanto à utilização dos serviços de 

saúde disponíveis, desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção das 

doenças e agravos, e de vigilância à saúde, manter a equipe informada sobre as 

famílias em situação de risco, acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as 

famílias e indivíduos sob sua responsabilidade e ajudar na prevenção e controle de 

malária e da dengue” (BRASIL, 2012). 

Apesar de haver definido na PNAB as atribuições para o ACS, observa-se que 

durante os primeiros anos de existência da profissão não havia definição de 

atribuições. Na prática o que ocorre ainda é a existência de um imaginário, tanto por 

parte da equipe quanto dos usuários da saúde, de que o agente comunitário de saúde 

não tem um campo de atuação específico e isto acaba gerando múltiplas tarefas para 

este profissional dentro da equipe. O ACS, por vezes, não é valorizado dentro da 

unidade de saúde por ter um conhecimento mais popular e por isso ele almeja também 

ter o conhecimento que é mais valorizado, ou seja, reproduzir o conhecimento 

biomédico. 

Com base nas anotações do caderno de campo durante a vivência da 

pesquisadora na unidade, observou-se na fala de uma técnica de enfermagem, que 
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relatou já ter sido ACS em tempos anteriores, que o curso técnico que deveria ser 

oferecido para os ACS não é realmente feito por todos. Não são todos que conseguem 

realizar essa formação antes de iniciar o trabalho na unidade de saúde. Pelo fato do 

ministério da saúde não fornecer financiamento suficiente pra esta formação, apenas 

alguns ACS de cada unidade são escolhidos para fazer o curso. O único curso que 

todos tem acesso, de acordo com a técnica, é apenas o curso chamado introdutório 

para agente comunitário de saúde. 

O fato da profissão de agente de saúde ter esta flexibilidade nas atribuições e 

por não apresentar na prática uma definição específica a respeito, com atualizações 

tanto na parte do conteúdo da formação quanto nas novas demandas que na prática 

vem acontecendo, parece fazer com que comumente a profissão agregue novas 

tarefas, ou deixe de realizar outras, demonstrando esta indefinição. Por exemplo, a 

atividade de monitoramento do programa Bolsa Família, que antes era realizado 

unicamente por assistentes sociais, hoje é uma atribuição do ACS que parece tomar 

grande parte do seu tempo de trabalho o que faz com que o agente tenha essa 

atribuição numa vertente mais para o campo de assistência social.  

 

ACS 2: “Hoje em dia a burocratização tá crescendo e cada dia, cada 

vez mais, o agente comunitário tem mais e mais atribuições. Agora nós somos 

responsáveis pelo bolsa família, somos agora responsáveis pelo aluno 

presente... O serviço do ACS sempre cresce, cresce, cresce... e fica difícil duma 

pessoa dar conta de tantas atribuições. Ele tá sendo agora sufocado cada vez 

mais por atribuições. Assim... é como se ele não tivesse algo definido como um 

enfermeiro, como um médico, entendeu? Cada vez mais está jogando na conta 

do ACS, e o ACS tá tendo que se desdobrar pra poder dar conta. E o que 

acontece? Estressa o profissional, tá. Porque ele não consegue dar conta de 

tudo e se torna uma coisa cansativa porque cansa a mente, cansa o corpo... 

parece que não, mas cansa sim”. 

 

Outro fato observado durante a inserção no campo é que o atendimento de 

acolhimento da unidade era uma situação de trabalho exclusiva do ACS. Na equipe 

A, foi feita uma escala nos atendimentos de acolhimento para os agentes comunitários 
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de saúde. A escala ocorria de forma dividida por turnos e em função dos 

compromissos e tarefas pessoais de cada um, houve uma proposta de “rodízio” dos 

agentes para ficar no horário de fechamento da cínica, o horário mais tarde da 

unidade. A equipe A também fez uma escala no modelo de rotatividade do agente 

comunitário que ficará responsável pelo assunto bolsa família e cadastros gerais deste 

programa. Para os ACS tanto a rotina de acolhimento quanto de acompanhamento do 

programa bolsa família são tarefas compulsórias que os entrevistados parecem não 

gostar de fazer, tarefas que os mesmos se referem como atividades que os “prendem 

dentro da unidade” ou aquelas que têm “muitos dados para preencher”. As escalas 

são feitas para não sobrecarregar apenas uma pessoa, mas é visível que sempre há 

conflitos em função de não cumprimento do esquema que foi combinado por alguns, 

ou por algum imprevisto pessoal. São tarefas que acabam por gerar conflitos internos 

entre a equipe e que atrapalham o processo de trabalho ao invés de cooperar ou 

agilizar.  

As falas mostram que as principais atribuições do ACS concentram-se em torno 

das atividades do acolhimento, do tempo dedicado a digitação e atualização de dados 

no sistema, tempo dedicado às reuniões de equipe, no acompanhamento do bolsa 

família e na visita domiciliar. Destaca-se a tarefa de atuar no programa de bolsa família 

que durante o campo foi observada como uma tarefa frequentemente cobrada e 

presente na rotina do ACS que parece não ser capacitado especificamente para atuar 

nesse âmbito. Outras respostas nas entrevistas realizadas com os ACS’s 

concentraram-se mais na descrição de suas atividades dentro da unidade de saúde, 

destacando-se algumas observações sobre a questão da violência no território que 

por muitas vezes impede a atuação dos agentes comunitários nas atividades de visita 

domiciliar ou em ações territoriais.  

Os relatos a seguir mostram um pouco desse cenário sobre a violência e ação 

policial na localidade e abordam diferentes situações sobre o alcance de metas, a 

rotina do ACS e as cobranças que parecem frequentes: 

 

ACS 6: “Hoje o dia é praticamente visita se a polícia permitir. Se o 

território tiver calmo hoje é dia da visita. Aí nos outros dias tem acolhimento, 

que é o guichê, reuniões de equipe, tenho dois dias de acolhimento que no meu 
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caso é quarta e quinta, uma de oito as duas e outra de oito as cinco. Ou seja, 

esse dia fica praticamente perdido porque são seis horas de acolhimento mais 

uma hora de almoço. Você fica ali presa. Presa. Esse dia pra mim é perdido”. 

ACS 5: “A rotina principal mesmo é tentar lidar com as pessoas né. Cada 

dia tem uma atividade diferente, tem dias que você tá apenas responsável por 

fazer as “VDs” que são as visitas no território, tem dias que você já concorre 

com a escala do acolhimento, onde ali a gente absorve a presença do público 

vindo até a gente. Isso é diferente no nosso dia a dia onde a gente vai até as 

residências. A gente também faz algumas atividades em equipe, tem a reunião 

de equipe que tem uma reunião em um dia específico, toda quinta feira a gente 

faz a nossa. A gente trabalha na área quando as condições permitem”. 

ACS 8: “Então. Nós temos... Eu costumo fazer uma escala. Porque eu 

tenho que fazer as visitas domiciliares, eu tenho tipo um cronograma a ser 

seguido. As... Como posso falar? As importâncias. O que é mais importante. 

Os hipertensos, os diabéticos. Então eu tenho que me programar para que eu 

consiga fazer esse acompanhamento mensal de todos esses pacientes e além 

de visitar eu ainda tenho que lançar o que tá acontecendo com eles. Tanto no 

sistema, que é um respaldo meu, quanto na própria equipe, que é para que eu 

consiga resolver aquela pendência daquele cadastrado. Entendeu. Aí eu tenho 

que fazer esse cronograma. Que é prioritário. Principalmente gestantes, 

diabéticos e hipertensos, as crianças. A rotina de acolhimento, a rotina do vita 

care, que é pra lançar as visitas, a gente também tem uma meta. Tem que estar 

lá sentada nessa tarefa. Tem uma meta na quantidade de visitas”. 

ACS 4: “Olha, é acolhimento, que a gente faz lá em cima, que é 

realizado, visita domiciliar, é processo burocrático de lançar as visitas, fazer 

ficha, reunião com a equipe técnica para discutir os casos mais complexos. É 

isso a rotina. Tem o “posso ajudar” também que é por escala e se resume a 

gente ajudar mesmo, esclarecer as dúvidas que as pessoas que não conhecem 

o funcionamento da clínica e chegam. E a gente dá uma orientação e suporte. 

Lançar as visitas, organizar as fichas, ver se tá todos os dados completos, se 

tá tudo certo, tem que tá sempre atualizando o telefone, endereço, fazendo as 

fichas de papel também”. 
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Uma das principais tarefas dos ACS na unidade é o acolhimento, caracterizado 

como uma atividade que o profissional passa boa parte de seu tempo envolvido e 

acontece nas “baias” ou “guichês”. No caso da unidade pesquisada, esta atribuição 

vem sendo realizada totalmente e unicamente pelos ACS e, durante a observação 

participante, verificou-se ser um local de encontro entre profissional/usuário que, na 

realidade, gera grande parte dos conflitos descritos e observados nesta pesquisa.  

O ACS acaba ficando na “linha de frente” e tem que lidar com a insatisfação, 

frustração e irritabilidade dos usuários da unidade de saúde que não conseguem 

resolutividade de suas questões dentro da unidade, ou nos serviços de referência e, 

por vezes, acabam ficando em uma espécie de “peregrinação” dentro da unidade para 

que enfim seja atendido em sua necessidade de saúde ou seja fornecido algum 

encaminhamento para seu caso. 

 

ACS 1: “O medico não consegue absorver tudo, a enfermeira não 

consegue absorver e tem a agenda super lotada. E o pessoal quer a marcação 

para cima da hora, quer a marcação no mesmo instante que a consulta, no 

mesmo dia. E o ACS fica ali na ponta servindo de escuto. Então às vezes a 

gente fica entre a cruz e a espada. Porque a agenda do médico tá lotada e o 

cadastrado tá necessitando, a gente vê que precisa realmente, e a gente fica 

sem saber”. 

 

Entendendo o acolhimento como fator fundamental da construção do vínculo, 

atividade que também pode organizar o processo de trabalho da unidade, e por ser 

uma importante atividade que requer tempo e paciência por parte da equipe, este 

primeiro momento de contato com o usuário deve ser o momento propício para o 

estabelecimento de um acordo de confidencialidade pactuado entre profissional e o 

usuário. Como garantir estes aspectos, para uma construção efetiva de vínculo, com 

a atual estrutura encontrada nas unidades em que o acolhimento é realizado, em local 

aberto, local de passagem de pessoas, separadas por pequenas divisórias (chamadas 

de “baias”) que não fornecem nenhum tipo de privacidade e em um local em que 

apenas o ACS é colocado à frente como uma espécie de recepcionista que faz esse 

contato inicial com o usuário?  
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As observações a respeito do acolhimento e da dinâmica de entrada e chegada 

dos usuários na clínica revelam que os mesmos ao entrarem na unidade na busca por 

atendimento para sua queixa parecem não compreender o porquê de tantas 

burocracias, marcação, preenchimentos. O usuário parece não compreender ainda 

como é o funcionamento da estratégia de saúde da família e possui no seu imaginário 

o procedimento, o exame e receituário de medicamento como expectativa de cuidado 

à saúde. A questão da medicalização da saúde e da valorização de equipamentos e 

do procedimentos como sinônimo de cuidado está presente não só no imaginário e no 

ideal do profissional de saúde, mas também no imaginário do usuário que vai em 

busca dessas características ao chegar na unidade de saúde. Parece que os usuários 

se sentem desrespeitados e não entendem a dinâmica da unidade de saúde da 

família. Muitos se indignam diante da organização estipulada na entrada, onde 

perderam o direito de escolha de um profissional e de uma unidade que se sintam 

acolhidos. Além deste fato na mudança da assistência, o usuário passou a estar ligado 

diretamente ao ACS logo na entrada e demonstram preferir outro profissional e sentir 

falta de ser atendido pelo profissional “de jaleco”, do médico ou enfermeiro no 

acolhimento. O acolhimento prestado pelo agente comunitário parece não fornecer 

um real sentido de resolutibilidade nas demandas e no atendimento quando o usuário 

chega na unidade.  

Na literatura de referência encontramos que o acolhimento, em sua teoria, foi 

pensado como uma ação de cunho técnico-assistencial na busca de garantir acesso 

aos usuários, pressupondo uma mudança da relação profissional/usuário através de 

parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade. O acolhimento se 

caracteriza, então, como um modo de operar os processos de trabalho em saúde de 

maneira a atender todos que procuram o serviço de saúde com o objetivo de escutar 

todos os pacientes, resolver os problemas mais simples e/ou referenciá-los, se 

necessário (ABBÊS E MASSARO, 2004). 

 

Para os autores Abbês e Massaro (2004), quando o acolhimento é realizado 

apenas com a ideia de uma dimensão espacial, de uma recepção administrativa 

restrita, relacionada a um ambiente de conforto, ou como uma triagem administrativa, 

quando realizado desta maneira, faz com que seja apenas uma tarefa 

descomprometida com os processos de responsabilização. O acolhimento passa 
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então a se caracterizar como uma ação pontual, isolada. A questão do acesso 

desdobra-se também neste ponto, pois comumente acontece um trabalho a partir de 

filas por ordem de chegada, sem potencial de avaliação de risco e agravo (ABBÊS E 

MASSARO, 2004). 

A questão da atribuição da atividade de acolhimento exclusivamente para o 

ACS, que é comum na prática, foi identificada na unidade de saúde desta pesquisa. 

Esse aspecto é central para compreender o funcionamento da unidade e como é 

realizada a construção de vínculo entre profissionais e pacientes. Este tema será 

aprofundado mais a frente na categoria de análise “O cuidar e o vínculo com os 

usuários”. 

 

5.1.3. A Identidade do ACS: 

A terceira categoria de análise é “A Identidade do ACS”. Este tópico agrupa 

as falas que se referem a uma noção de sentido e um significado ao que é ser agente 

comunitário de saúde. As ideias e significados variaram dentro do entendimento que 

possuem os entrevistados sobre sua função e como se sentem e entendem o que é 

ser ACS.  

Para pensar a respeito da identidade do ACS tomamos aqui o conceito de 

subjetividade entendida não como um sinônimo de essência, de natureza ou uma 

realidade dada, mas sim como uma construção de cada sujeito que produz sua 

subjetividade durante todo o seu processo de vida. Nesse sentido, as subjetividades 

e fluxos que compõem as diferentes identidades dos sujeitos e grupos podem ser 

compreendidos como uma construção a partir de todo um processo de vida e como 

resultado e produto dos encontros, dos afetos que são constituídos através dos 

encontros (PASSOS E BARROS, 2000). 

Um conceito considerado aqui importante para compreender a construção da 

subjetividade é o conceito de território existencial. No caso dos profissionais de saúde, 

o território existencial destes trabalhadores está envolto por diferentes ideias que se 

apresentam em forma de disputas. Os territórios existenciais são formados por uma 

carga subjetiva que está em constante processo de territorialização e 

desterritorialização (ROLNIK, 2006). 
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Algumas das falas durante as entrevistas demonstraram uma visão otimista e 

um sentimento positivo em atuar na função, em estar com as pessoas e poder ajudar. 

Outras falas trazem ideias sobre o papel do agente de saúde que, para alguns dos 

entrevistados, deve se caracterizar por uma ação voltada para a comunidade e para 

a construção de vínculo com os usuários: 

 

ACS 1: “Olha, o agente de saúde acho que muito mais do que um 

profissional de saúde, a gente acaba sendo das famílias das pessoas. Porque 

já pega uma intimidade tão grande, um vínculo que a gente cria uma 

confidencialidade, que a gente acaba sendo uma família. Ser agente de saúde 

pra mim... Ai... Eu amo o que eu faço. Eu faço do jeito que eu faço porque eu 

realmente gosto. Eu me identifiquei. Pra tá... Ajudando né. Sendo aquele elo 

de ligação entre a clínica, entre o profissional de saúde, entre o atendimento, 

entre uma melhoria né... A gente que faz isso... Acho que a gente é o elo entre 

o paciente e a saúde. É a gente que faz a ligação”. 

ACS 9: “Ah ser ACS pra mim... Pra mim ser ACS é levar ao cadastrado. 

A gente fala que a gente tem que levar a informação, a orientação de saúde. 

Mas pra mim é um todo, é um acolhimento. Porque, às vezes, é um pouco 

psicológico, as pessoas não tem nada, elas só querem uma palavra amiga, 

ouvir. Elas querem que você ouça o que ela tem. Às vezes não tem nenhum 

problema, assim, na área da saúde, mas psicologicamente ela tem. Então, 

além de ser ACS você se torna psicólogo, você se torna um amigo, entendeu. 

Um amigo fiel, confidencial daquela casa, daquela família”. 

ACS 4: “Eu acho que o agente de saúde é aquele que está ali 

diretamente ligado à pessoa. Ela é a ponte entre é... o cadastrado e toda essa 

burocracia que tem na rede de saúde. A gente cuida diretamente dele, a gente 

sabe mais o que tá se passando com o cadastrado do que o médico porque a 

gente tá ali convivendo com ele vinte e quatro horas por dia.”  

ACS 5: “O ACS tem uma responsabilidade né. O ACS é o que faz o elo 

entre a comunidade e a equipe da ponta. Ele que traz a informação, ele que 

tenta fazer o meio de campo né, vamos dizer assim, entre o que a comunidade 

tá precisando e tá sentindo e os médicos, a equipe multidisciplinar, vamos dizer 

assim. Acho que ele faz o elo. Isso. Ele que faz o elo de ligação entre a 

necessidade da comunidade e a disponibilidade da equipe”. 
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As falas acima demonstraram alguns dos sentimentos que os profissionais ACS 

tem e como enxergam sua profissão. Algumas das palavras utilizadas trazem o 

sentido de elo, de vínculo em sua forma mais essencial. O agente comunitário nessa 

pesquisa parece saber o significado de sua atuação, ter uma ideia do seu papel e um 

desejo de atuar de forma mais condizendo com este sentido comunitário. Observa-se 

nas falas este desejo e a importância que conseguem ver dentro do que atuam. Ao 

mesmo tempo que trazem em suas falas um sentimento as vezes de impotência frente 

as dificuldades do dia-a-dia.  

A fala a seguir demonstra também como outros profissionais enxergam o 

trabalho do ACS. De acordo com a fala do ACS 4, os demais profissionais entendem 

o ACS como um profissional que “proporciona o acesso aos que moram em locais de 

difícil chegada”. Os outros profissionais parecem referir-se o ACS como aquele que 

“vai até os lugares mais inacessíveis”. Porém esse aspecto pode limitar o trabalho de 

outros profissionais da equipe no território. Todos da equipe deveriam conhecer o 

território e transitar por este local, conhecer a situação de moradia e social das famílias 

e não limitar isso somente ao trabalho do ACS pelo fato do mesmo já residir. Isso 

limitaria a atuação da equipe em ir até as famílias e conhecer e reconhecer suas 

realidades.  

 

ACS 4: “Quando a gente ouve a fala de outros que não são ACS, eles 

dizem que o ACS é a base de tudo né. Dizem que se você não tem o ACS vai 

ser difícil chegar, avisar... De quem não é ACS eu escuto o tempo inteiro. 

Porque se você precisar chegar na casa de um cadastrado, se não tiver o ACS 

vai ficar difícil. Porque às vezes a pessoa não tem telefone, não tem mobilidade, 

a gente que faz essa ponte. Na questão de saber onde essa pessoa mora, de 

saber que hora ela vai estar. Fazem visita (outros profissionais), mas na 

verdade eles não vão pra área sozinhos. Aqui é uma comunidade e eles não 

moram aqui. A maioria não mora aqui. Então quer dizer, cabe a gente ir na 

área, a tá acompanhando eles, justamente ter essa confiabilidade entre o 

cadastrado e o ACS, é a gente que tá fazendo essa ponte, interligando, levando 

lá, entendeu”. 
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A formação que os ACS recebem na prática parece não ser significativa ou com 

uma capacidade de apoiar a construção de uma identidade profissional. Uma das 

agentes de saúde relata que a formação que recebem do ministério da saúde é 

pequena e rápida, disse ainda que os agentes de saúde saem do curso introdutório e 

já começam a atuar sem saber agir nas diferentes situações que vivenciam na rotina 

de trabalho de saúde. No campo, observou-se que os ACS’s de ambas as equipes 

acompanhadas pela pesquisadora pareceram ter sentimentos de impotência em 

relação à função que exercem. Foi possível perceber durante o contato com os 

agentes que alguns demonstram certo desacreditar em mudanças, aparentando 

sentimento de impotência diante das coisas e em mudar a realidade que vivenciam 

na saúde.  

Os ACS com maior tempo, os mais antigos no trabalho dentro da estratégia de 

saúde da família, têm dificuldade de aceitar as novas tarefas e regras que a nova 

modalidade de assistência trouxe. Os ACS antigos se apegam ao discurso de que 

“antes da ESF não era assim”. Esta fala demonstra que eles acreditam trabalhar mais 

no momento atual após a estratégia saúde da família, no entanto, alegam que 

continuam recebendo pouco e que as tarefas burocráticas atualmente dominam as 

suas atividades e que elas aumentaram a cada dia e que por isso não conseguem 

fazer as atividades educativas de saúde e promoção da saúde com a comunidade, 

sobrando pouco tempo para as visitas domiciliares. 

Em conversas informais e diálogos com os ACS surgiram alguns relatos a 

respeito de seus sentimentos de não pertencimento em relação à equipe de saúde. 

Uma das ACS usou a expressão “filhos de ninguém” para dizer como se sente dentro 

da unidade. Relatou que a gerencia não se posiciona a favor dos ACS e nem a favor 

dos demais profissionais informando que sente que tudo recai sobre os ACS. Na sua 

fala ficou marcante a presença de um sentimento de que os agentes têm que ficar na 

linha de frente, lidando com os principais problemas, e que eles são os mais cobrados 

e ofendidos quando os pacientes estão indignados com as situações do serviço de 

saúde: 

 

ACS 2: “Tá sendo muito difícil trabalhar aqui. Não vejo nada que tá 

sendo de bom, nada de harmônico, só vejo cobranças e mais e mais trabalho. 
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As responsabilidades do ACS têm aumentado com o tempo né... E mais e mais 

trabalho e cobrança e mais cobrança. Eu não tô vendo nada de animador de 

acolhedor para quem trabalha aqui ultimamente”.  

ACS 8: “Em geral o ACS não é valorizado como deve. Além da gente 

ter todo esse trabalho de babá, de cuidar, de promover saúde, nós somos vistos 

como quem não quer trabalhar. Porque eles (usuários) costumam dizer: ah 

chove, não trabalha. Se tem polícia não trabalha, se tá sol demais, não 

trabalha”. 

 

Na fala de alguns entrevistados encontramos ideias e sentimentos negativos 

com relação ao cargo que ocupam ao serem indagados a respeito do significado para 

si e para outros: 

 

ACS 7: “Aqui na clínica a gente é... Sei lá. Qualquer coisa. Eu já me 

senti sendo elo. Eu já me senti sendo importante aqui dentro. Hoje não. Hoje 

eu não faço diferença nenhuma. 

ACS 1: “Aqui na unidade de saúde eu não me sinto valorizada como 

profissional mesmo sendo atuante e participativa e aberta a todas...a tudo. Mas 

eu ate me sinto desmotivada. Teve uma época que eu tava mais motivada a tá 

trabalhando, mas agora tô um pouco desmotivada”...  

ACS 2: “Aqui eu... é o olhar que eu tenho. Eu não cumpro mais do que 

minha obrigação. De ir lá levar uma consulta, de ir lá fazer uma visita, é uma 

obrigação minha. E o cadastrado, a comunidade, me vê como um agente de 

saúde, uma pessoa que sempre querem, precisam de mim. Não vejo que seja 

uma questão de valorização”. 

ACS 5: “Tem gente que acha que a gente não faz nada. Que é fácil”. 

ACS 2: “Saber que ele tá com um problema e levar uma consulta lá. Eu 

sou o facilitador da vida dele. Nada mais do que isso. Não vejo nenhum tipo de 

reconhecimento ou valorização. Dificilmente um obrigado”. 

ACS 2: “Olha, no começo significou muita coisa. Uma nova vida, 

sonhos, mas hoje em dia tá muito cansativo”. 
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ACS 6: “Se não fosse tanto a parte de burocracia, que é o que me irrita 

mais nesse trabalho, se a gente realmente fosse agente de saúde como a gente 

era no começo, onde a gente era mesmo agente...  O que vem a ser mesmo 

agente de saúde? O que era a função dele? Era prevenção de doença e 

promoção de saúde. Era isso que a gente fazia antigamente porque nós não 

éramos clínica da família, a gente começou como PACS que era o programa 

de agentes comunitários de saúde. Então era uma enfermeira só para vinte e 

oito agentes de saúde. Então ali naquele tempo eu me via muito mais como 

agente de saúde, apesar da gente ter pouca coisa pra oferecer do que agora. 

Porque a gente fazia mais evento direcionado a saúde. A gente batia mais na 

tecla de pré-natal, de vacinação, a gente tinha mais tempo pra isso. Fazer 

reuniões com as pessoas que tem esses tipos de doenças crônicas, grupos. A 

gente fazia mais isso. Até nosso acolhimento... Porque nosso acolhimento 

agora é ficar em guichê marcando consulta”. 

ACS 8: “Ser agente... Hoje, de verdade, ser agente comunitário está 

sendo ser “babá”. Muita coisa que poderia sair das nossas costas, igual 

exatamente essa história do bolsa família, as mães não absorvem o que é 

responsabilidade delas. Aí tá cabendo ao agente de saúde ficar.... Até mesmo 

vacina que era básica”. 

 

A respeito da expectativa que possuem em relação ao seu trabalho alguns 

revelam o desejo em atuar de forma a promover saúde e realizar ações educativas, 

com sentimentos de querer ajudar a comunidade e de melhorar a vida das pessoas 

através de sua ação: 

 

ACS 7: “Eu vou falar pra você o que eu gostaria que fosse o agente de 

saúde. Eu gostaria que ele fosse... Gostaria de ser uma promotora de saúde, 

tá. Gostaria de atuar ajudando na qualidade de vida, na qualidade de saúde 

das pessoas, na prevenção das doenças. Porque eu vi que eu morava em uma 

comunidade que eu via que as pessoas eram muito doentes por causa de 

bobeira. Porque não tem um filtro, mas você pode ferver a água. Você tem 

várias opções”. 

ACS 3: “Então, quando eu comecei a trabalhar na função, lá atrás, pra 

mim era isso. Era ser porta voz de uma educação pra saúde, era ser porta voz 
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de... Ensinar né. De tá ensinando para a comunidade como é que a gente pode 

se salvar sem ter um médico, que nem tudo é doença, muitas das vezes a 

doença ocorre porque a gente deixa, então pra mim era isso. Era trabalhar com 

prevenção, tá ensinando o que é uma AIDS, tá ensinando como você tá 

evitando uma cárie bucal. Enfim. Hoje em dia o agente comunitário de saúde, 

o que eu vejo hoje em dia, é a gente tá distribuindo mesmo, sendo porta voz 

do médico, passando datas de consulta, passando datas de exames, 

ensinando como chegar no hospital para fazer o exame, mostrando se tem 

urologista, porque que não tem um ginecologista, entendeu. A gente hoje não 

consegue ensinar mais pra uma mulher que ela tem que fazer o preventivo todo 

ano. A gente tem mais facilidade pra dizer pra ela: vai lá marcar o preventivo. 

Entendeu. Hoje eu vejo o agente comunitário como um porta-voz de um 

médico, de uma agenda médica. A gente perdeu muito esse perfil de ensinar, 

de sair com as folhas bonitas, com um banner, ensinando o preventivo, a 

importância do preventivo, a gente tinha uma pelve, a gente tinha uma prótese 

peniana para ensinar a colocar camisinha, a gente fazia uma feira da saúde 

com tudo isso”. 

 

A identidade do profissional ACS, suas identificações e os significados contidos 

nas subjetividades que a compõem, é formada também por movimentos e 

intensidades de sentimentos positivos e negativos – que de acordo com o autor 

Espinosa podem ser classificados como paixões alegres e paixões tristes. As falas 

dos agentes parecem transitar em um misto de sentimentos e intensidades, que 

passam desde momentos que demonstram grande insatisfação, até momento de 

sentimento de impotência e desmotivação que impedem sua potência de agir. Outras 

falam revelaram uma vocação para o cuidado, uma noção preciosa sobre o que é 

vínculo e uma subjetividade solidária em relação ao local onde trabalham.  

 

ACS 3: “O que eu acho mais difícil é isso. É você ter que virar pro 

paciente e dizer assim: olha, eu só tenho agenda pra você passar pelo médico 

em julho do ano que vem. Que é o caso da minha equipe. Eu vejo o paciente 

meu que tá com problemas na saúde, que tá doente, que eu quero ajudar, que 

eu preciso ajudar ele, mas eu não tenho mais como. Porque eu paro numa 

agende de um médico”. 
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ACS 3: “A parte boa que eu gosto de fazer é de tá mesmo falando, ainda 

tento falar sobre os assuntos, ainda tento ir na casa falar com as pessoas, 

poder ajudar. Fico muito feliz quando vem me procurar e diz: eu quero falar 

com você sobre isso, será que você consegue? Isso é bom pra mim ainda. Os 

cadastrados antigos que eu tenho esse vínculo, eu gosto muito de lidar com 

isso. Deles me perguntarem muito, de você virar o médico”. 

ACS 9: “O que eu gosto no meu trabalho é ser reconhecida pelos meus 

cadastrados como meu trabalho é excelente. Na forma de tratar eles como 

todos iguais. Sem preferencial a ninguém, todos são iguais. E o 

reconhecimento de que o serviço foi feito, o dever foi cumprido naquele local”. 

ACS 4: “A melhor parte, a parte mais fácil é justamente esse convívio 

com o cadastrado, quando você consegue ajudar é muito gratificante, quando 

ele te... Várias vezes acontece, quando você consegue solucionar um 

problemas e ele vem e te agradece, é muito bom essa parte. É o que eu mais 

gosto. Eu sentir que estou ajudando de verdade. É a melhor parte”. 

 

A ética do cuidar é baseada em sentimentos de solidariedade, compaixão, 

afeto. Encontramos nas falas a seguir esse potencial que o ACS traz em sua vivência, 

observou-se também os sentimentos de solidariedade e o desejo de ajudar a melhorar 

a vida das pessoas: 

 

ACS 5: “O que eu mais gosto é quando você pode ajudar alguém que 

realmente você vê que tinha necessidade. Aquela pessoa que as vezes tava 

sofrendo, mas ela não conseguia encontrar ajuda porque ela não tinha uma 

orientação, um caminho. Então quando você consegue ajudar, não precisa ser 

muita coisa não, uma informação, uma orientação, isso é satisfatório. Você vê 

uma criança voltar pra escola, quando você vê uma mãe que não tá cuidando 

bem da criança e hoje em dia ela passa a cuidar diferente depois de uma 

orientação nossa ou da enfermeira ou do médico. Isso é satisfatório. O mais 

difícil pra mim é lidar com o público quando você tem que dizer não. É o mais 

complicado porque eu não sei se é do ser humano em geral ou se é 

característico da comunidade, mas o ser humano não tá habituado a ouvir um 

não. Ele gosta sempre de ouvir um sim”. 
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ACS 3: “Como eu trabalhando aqui vou dizer não para uma pessoa que 

mora na comunidade? Isso é uma luta que a gerente ta resolvendo. A gente 

ainda tem problema de demanda e a minha equipe tem uma demanda muito 

grande. O nosso médico tá muito lotado”. 

 

5.1.4. A Equipe de Saúde e a Gestão da Unidade: 

A categoria “A equipe de saúde e a gestão da unidade” agrega a relação 

entre os trabalhadores das equipes e as questões que envolvem a gestão da unidade 

e o processo de trabalho. A dimensão da equipe de saúde da família é citada na 

literatura como uma das possibilidades de ocorrência de problemas éticos na unidade 

de saúde. Tais aspectos éticos da atenção primária nem sempre são visíveis aos 

gestores, usuários e trabalhadores, no entanto, podem interferir direta e indiretamente 

na consolidação do SUS (VIDAL ET AL, 2014).  

Os denominados problemas éticos foram identificados, por alguns autores, de 

acordo com a frequência, características, ocorrência e tipos e podem acontecer no 

âmbito da gestão da atenção primária, em função da característica de 

longitudinalidade, com relação as prática das equipes, ao perfil profissional, a 

privacidade e sigilo profissional na APS (JUNGES ET AL, 2014). 

As falas durante as entrevistas revelaram conflitos existentes entre 

profissionais de uma mesma equipe ou entre profissionais de equipes diferentes nas 

atividades de atendimento. Mostrou também a existência de problemas 

comunicacionais entre a gerência da unidade e os trabalhadores, conflitos dentro da 

equipe entre diferentes profissionais na definição de condutas para com os pacientes, 

o que pode interferir diretamente na qualidade do cuidado aos usuários do serviço de 

saúde: 

 

ACS 2: “Ela (médica) acha que não é demanda. Só é demanda quando 

a criança tá com febre. Mas aí aquela criança vai voltar pra cá. Eu acho um 

absurdo o que ela falou: ah volta daqui seis horas quando acabar o efeito do 

remédio e ele tiver com febre aí você volta com ele. Você volta com ele. Não tá 

acreditando no que a mãe falou? Por que a mãe ia mentir que um filho tá tendo 

febre? Eu achei isso fora do comum”. 
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ACS 7: “Antes se um cadastrado meu chegasse comigo ele era atendido 

de uma forma, hoje se ele chegar sem a minha presença ele desce, reclama, a 

gerente manda fazer e morreu o assunto. É... eu acho isso ruim da parte dela 

porque ela não escuta o outro lado, porque o outro lado não fez, entendeu. 

Então acho ela... não dá muito... Acho que essa gerente aí não dá muita 

importância”. 

ACS 3: “E aqui dentro, eu gostaria de dizer muito que aqui dentro a 

gente tem nosso valor. Mas eu não vejo isso. Eu não vejo porque nossa palavra 

não é ouvida, não é atendida e muitas vezes é contraditória. Contradizem a 

gente. Muita das vezes aqui, eu acho que sempre, a gestão jamais ouviu”. 

 

Nas observações das equipes, o processo de trabalho na unidade e relação 

entre profissional agentes de saúde, técnicos de enfermagem e o médico revela que 

existem divergências e desentendimentos principalmente no que se refere a definição 

do que é uma “demanda” para atendimento imediato ou o que deve ser agendado 

para uma consulta posterior. 

 Os agentes e os técnicos se queixam dos médicos pelo motivo de que os 

mesmos costumam negar receber pacientes. Os médicos alegam “não ser caso de 

demanda” e que “a agenda está lotada”. O médico fica geralmente no consultório, 

porém quem lida e recebe estes usuários são os ACS’s que ficam no acolhimento na 

linha de frente, na entrada. O agente parece se sentir acuado pelo médico quando 

este se recusa atender alguns dos caso. O ACS recebe o paciente, no entanto, fica 

de mãos atadas sem poder mandar paciente ir embora que é a orientação da gerência 

(existe a orientação de que não se pode mandar usuário ir embora sem ser atendido 

ou agendada a consulta). O técnico de enfermagem, por sua vez, fica no meio desta 

situação na sala de procedimento, que geralmente se encontra lotada, porque chegam 

muitos casos que vão primeiro para o local de procedimentos. Os técnicos dizem que 

a unidade não tem estrutura para tantos atendimentos de emergência, mas que está 

tem sido a maior demanda. Após o procedimento e aferição dos sinais vitais que é 

realizado no procedimento do técnico de enfermagem, o paciente retorna para sala 

de espera que após aguardar um tempo e entrar na sala do médico o mesmo acaba 

informando que não vai poder atender porque não se trata de demanda espontânea – 
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essa dinâmica e frequente recusa dos médicos parece ser o que gera maior conflito 

na equipe.  

É observável que o trabalho do profissional médico na atenção primária tem 

uma grande demanda e que o mesmo se encontra sobrecarregado para atuar como 

um médico de família no território. Isso tem gerado sobrecarga para este profissional 

onde muitos na unidade pesquisada revela este aspecto da grande procura da 

população por consulta médica, pois a população já procura a unidade para 

tratamento, a população já adoecida, procura atendimento médico nas unidades de 

saúde da família. Está frequente situação, com médicos que cumprem 40h semanais, 

faz com que o médico tenha que definir o que é um caso de demanda espontânee o 

que não é para priorizar alguns atendimentos mais urgentes. Essa fato gera também 

grande rotatividade do profissional médico que, mesmo com um alto salário, não 

consegue se adaptar a este sistema de trabalho durante muito tempo. É comum 

encontrarmos nos estudos esta característica de rotatividade do profissional médico 

na estratégia saúde da família, que na unidade pesquisada apresentou a mesma 

situação. 

 

ACS 2: “E essa equipe muda muito de profissional médico. Olha, 

começou com uma médica, depois veio o outro, veio o terceiro e agora tem 

esse atual. Eu não sei se ele vai aguentar. Muda muito. Muda muito de 

profissional”. 

 

Com relação a visão que o médico tem a respeito do trabalho do ACS, durante 

a observação em campo foi possível captar a fala de um dos médicos das equipes 

que diz que, em sua opinião, ter a presença do ACS na equipe é importante porque 

se não tivesse esse profissional o médico trabalharia muito mais do que já trabalha e 

teria que “correr mais riscos”, pois o território é perigoso – de acordo com suas 

palavras. Para este médico, o ACS parece representar um trabalhador que tem 

“facilitado” o trabalho do médico. Informou ainda que para ele, o ACS é alguém que 

entrega e busca coisas para os usuários e é o ACS que sabe quando a região está 

calma ou perigosa. O médico falou da questão do plano de carreira do médico dizendo 

que na saúde não existe esta dimensão. Para ele esta ausência de progressão na sua 
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carreira gera certa acomodação e estagnação dos profissionais em geral, tornando-

os desmotivados. O mesmo médico relatou que atualmente se sente sobrecarregado 

e pretende sair da unidade de saúde da família em breve, pois já sofreu assaltos e 

intimidações de bandidos e até de policiais no entorno da unidade clínica da família. 

Embora o modelo saúde da família esteja organizado na forma de trabalho em 

equipe e esteja direcionado para práticas multiprofissionais, esse fato não garante que 

as ações medicalizantes do modelo médico hegemônico atual cessem nas práticas 

dos profissionais. Não há dispositivos potentes para isso, porque o programa aposta 

em uma mudança centrada na estrutura, ou seja, o desenho sob o qual opera o serviço 

que não opera de modo amplo nos micropocessos do trabalho em saúde, nos fazeres 

do cotidiano de cada profissional, que em última instância é o que define o perfil da 

assistência (FRANCO E MERHY, 2003). 

O fato de atualmente a atenção básica estar sendo mobilizada como atividade 

do mercado (via terceirização da gestão) pode ser compreendida como uma 

configuração de desvio de função e negligência do Estado. O processo de trabalho 

em saúde, na lógica do cuidado, supõe relações estáveis e contínuas. Para tanto, 

compete ao Estado garantir condições não-precarizadas de trabalho, que envolvem: 

qualificação profissional, vínculos estáveis com planos de cargos, salários, carreira e 

condições materiais de trabalho, bem como participação nas decisões políticas, de 

gestão e avaliação do seu próprio processo de trabalho. É necessário preservar os 

espaços de reflexão das equipes sobre os temas que emergem do trabalho no 

território para além das questões apontadas pela avaliação e monitoramento. 

 O desempenho do processo de trabalho no modelo saúde da família 

deve estar relacionado à existência de profissionais que tem claro em suas mentes o 

papel de agente transformador, assegurando a participação e o controle social, 

tornando transparentes as informações, criando vínculos efetivos entre usuários e 

equipe e estabelecendo relações de trocas e confiança. Isso implica uma nova 

concepção de mundo, em que o papel das ideias e da cultura assume caráter positivo, 

tendo sua base construída a partir de duas formulações principais: a noção de poder 

e a construção histórica da transformação social. Neste sentido, implantar o PSF em 

uma comunidade, com esses propósitos, significa rever também as relações de poder 
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existentes nas instituições de saúde entre profissionais, usuários e gestores (GOMES 

E PINHEIRO, 2005). 

 Para Foucault (1999), a análise do poder é uma análise das relações, porque 

os sujeitos se relacionam com outros sujeitos segundo suas necessidade e 

possibilidades. Isto leva a uma reflexão sobre as práticas de PSF. Se repetirmos o 

modelo vigente apenas maquiado, acreditando que, atendendo a família, fazendo 

visita domiciliar, prestando assistência, promovendo as ações de prevenção e 

promoção de saúde sem respeitar o desejo/projeto de vida do paciente, sem colocá-

lo para discutir isto e as práticas de serviço, estaremos apenas mantendo as relações 

de poder de dominação (GOMES E PINHEIRO, 2005). 

 As falas a seguir revelam como o exercício de poder entre diferentes 

profissionais acontece dentro da equipe. O caso em que um ACS se sentiu castigado 

por não agir de acordo com o que o enfermeiro esperava demonstra um pouco como 

a relação entre as profissões dentro de uma equipe multiprofissional podem estar 

demarcadas por uma hierarquia de saberes e por tipo de trabalho, sendo 

desvalorizado o profissional que tem menos saber biomédico e atua por uma visão de 

que seu trabalho é de cunho mais manual do que intelectual: 

 

ACS 9: “Eu já fiquei de castigo na baia por eu ter marcado uma consulta 

pra uma gestante. A enfermeira que era responsável na época na minha 

equipe, hoje ela não está mais presente aqui, ela me colocou de castigo por 

uma semana no acolhimento, na baia. Quando eu fui fazer meu exame médico, 

minha pressão tava vinte por quatorze de tão nervosa que eu fiquei. A clínica 

toda tava gozando da minha cara. Ela falou que a gerente tava de férias. E 

como eu falei pra você tinha que ter alguém pra ouvir o ACS. E ninguém fez 

nada por mim. E eu fiquei uma semana sem poder ir pra rua, uma semana 

direto de oito as cinco da tarde”. 

ACS 2: “Olha, o agente comunitário, ele poderia fazer acolhimento até 

as oito da noite e tirar folga. Só é permitido aqui tirar folga enfermeiros e 

médicos. Cortou. Trabalhamos tanto quanto eles e não temos mais folga. 

Assim, tudo é cortado. Qualquer privilégio nosso... entendeu. Quando tirou isso 

da gente eu levei um baque e falei: gente, porque tão fazendo isso com a 
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gente? Ah porque o sindicato quer correr atrás de um direito que é poder nos 

tornar estatutários. Então é uma maneira de punição”. 

 

As relações de poder dentro da equipe, entre as diferentes profissões de saúde 

revelam a presença de hierarquia profissional: 

 

ACS 7: “O médico se acha o todo poderoso e se ele já atendeu dez, o 

décimo primeiro ele pode tá morrendo que ele não tá nem aí. Só se movimenta 

se realmente der ruim. Ou então se for sob ameaça. Se um cadastrado descer, 

reclamar e a gerente mandar, aí eles vão lá e atendem. Hoje a gente tem um 

problema muito difícil que é com a demanda, no caso, que eles chamam aqui 

de equipe irmã. No dia que a médica não tá. Esses dias a gente tá vivendo um 

momento muito ruim. Porque a nossa médica tá de férias e a gente fica 

praticamente implorando um médico pra atender um paciente. E aí não é dele 

e ele não quer nem saber. (...) E amanhã esse paciente tá aqui novamente, 

num novo atendimento, entendeu. Realmente é falta de amor mesmo”. 

 

Dificuldades de diálogo entre gerência (gestão da unidade) e os profissionais 

da unidade são reveladas nas falas dos ACS: 

 

ACS 6: “Eu já cansei de bater de frente com a gerente, entendeu. 

Porque ela fala e eu discordo das falas dela, e ela é meio radical e eu também 

não fico muito atrás. Sério. Tem umas determinadas coisas, que eu já debati 

com ela. Esse posso ajudar. Pra quê? A gente já tá aqui há milênios. A gente 

dá mais informação pro pessoal que tá vindo pro hospital do que pros daqui 

mesmo. Uma perca de um funcionário e nesse posso ajudar tá arrolado todo 

mundo, não é só agente de saúde”. 

ACS 6: “Fica aquela situação. Ah vai lá embaixo. Só ir lá embaixo que 

você consegue.  Fica essa cultura né? É chato. Tinha que ser a mesma voz. 

Acho que administração tinha que interferir quando chegasse com uma queixa 

assim: fui lá no guichê e fui mal atendida, fui desrespeitada. Aí sim. Porque 

quando o cadastrado está comigo, eu digo: senhora, é isso assim, assim. Ah 
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então eu vou lá embaixo. Eu digo assim: não se preocupa não, eu vou com a 

senhora”. 

 

A forma como algumas profissões enxergam o trabalho e as atitudes das outras 

pode revelar julgamentos morais e especulações. Verificou-se a presença de um olhar 

negativo e duvidoso na fala de profissionais da enfermagem em relação aos agentes 

comunitários de saúde. Durante as observações das equipes e em conversa com a 

enfermeira da equipe a mesma relatou que os ACS são desmotivados para o trabalho 

de saúde e que a maioria age de forma “acomodada” no cargo e função que ocupa. 

Disse que os agentes de saúde da sua equipe não têm intensão de aprender mais ou 

de buscar algum conhecimento para melhorar o que faz. Na fala desta enfermeira foi 

possível entender que para ela os ACS utilizam de uma prática interna, usam o saber 

referente ao trabalho e a vivência que tem na unidade e com as famílias 

(conhecimento sobre as famílias, conhecimento sobre as pessoas locais e da clínica, 

saber do território e dinâmicas da unidade e do local pelo tempo longo na função) para 

conseguirem coisas, e até acontecem algumas manipulações no sentido de cooperar 

para tirar e colocar outros profissionais de seu interesse, ou induzir para que algum 

outro profissional do interesse dos ACS entrem na equipe.  

Esta visão revela os micropoderes que operam também no interior da profissão 

de agente comunitário e que este profissional pode fazer uso em determinados 

momentos, de acordo com sua intenção e sua visão do que é melhor. O próprio ACS 

atua em sua micropolítica e acaba influenciando as decisões da equipe e mudando 

algumas decisões. Essa dimensão é interessante ressaltar para este estudo pois 

revela o poder de atuação e o potencial que o profissional agente comunitário tem ao 

ser inserido na equipe. A potência de ação do agente está presente. A questão é como 

potencializar positivamente esse poder que o agente exerce dentro de sua atuação 

para um cuidado em saúde mais ético e para a produção de cuidado. 

Segundo a fala e visão da outra enfermeira a respeito dos ACS de sua equipe, 

os mesmos se sentem “donos” do cargo que ocupam e permanecem nele sem a 

intensão de crescer ou melhorar seu saber. Além disso, para ela, estes profissionais 

estariam “manipulando” a agenda de marcação de consulta do médico da equipe 

dando preferência às pessoas e famílias que gostam mais, ou para as pessoas de 
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quem conseguiriam vantagens, “algo em troca”, como presentes, amizades. A 

enfermeira relatou que percebeu que quando a agenda de atendimento da equipe era 

preenchida pelo ACS de sua própria microária, somente as mesmas famílias e 

pessoas vinham na unidade e nas consultas, repetidamente. A agenda da equipe, 

dentro dessa situação, era feita de forma “fechada”, ou seja, somente o próprio ACS 

poderia agendar consultas para seus próprios cadastrados de sua microárea. Quando 

a agenda da médica funcionou de forma “aberta”, ou seja, qualquer ACS poderia 

agendar consultas para qualquer usuário da área da equipe como um todo, começou 

a haver uma maior variedade de pessoas sendo agendadas e atendidas pela médica, 

passou a ter maior diversidade de famílias que realmente precisavam de atendimento 

sendo consultadas pelo médico.   

Dentro ainda do debate sobre os conflitos internos na equipe, há a presença de 

um jogo de acusação entre os diferentes profissionais, conflitos atrapalham o trabalho 

em equipe. A entrevista um dos ACS mostra que houve também da parte de um 

médico falta de respeito ao atender um dos pacientes, de acordo com a sua visão: 

 

ACS 5: “Mas teve um caso que o médico disse que só atenderia se 

tivesse morrendo. Não foi comigo não, mas fiquei sabendo. Teve um médico 

que disse para colocar o paciente na coleira, passear com ele. Disse: leva seu 

pai pra passear, tem que andar com ele na rua, coloca ele na coleira e leva. Foi 

brincando, causou um constrangimento grande. Mas o paciente ficou ofendido”.  

 

Demais falas das entrevistas mostraram que existem conflitos desde a relação 

com a gestão, na atividade de acolhimento, dificuldades na absorção da demanda 

espontânea que chega na unidade, problemas dos agentes em conseguir definir o que 

é demanda espontânea e o que não é, insatisfação com relação a efetividade das 

reuniões de equipe, problemas em manter um acordo entre as equipes para fluir 

melhor o processo de trabalho, problemas de comunicação principalmente dentro da 

equipe e com a gerência foram as questões que mais apareceram na fala dos 

entrevistados: 

ACS 3: “A gestão. Ela vai facilitando a entrada de pessoas assim. Vai 

facilitando terem essas pessoas. Cada vez elas vem mais com essa proposta 
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de: se eu não fizer um barraco eu não vou conseguir. Elas já vem com isso na 

cabeça. Pra confusão lá em cima chegar aqui em baixo pra assim elas 

conseguirem o que elas querem. E a gestão trabalha assim com essa 

facilidade. Então assim, hoje eu vejo que tá um pouco pior por causa disso”. 

ACS 3: “Porque muita das vezes a gente aprende com a gerente aqui o 

que é demanda, mas quando a gente tá lá em cima o que a gente aprendeu 

sobre o que é demanda, pro médico não é. Entendeu. Fica muito difícil lidar 

com isso. A demanda em si não é só a demanda quantitativa que tem na 

comunidade. O problema da demanda pra gente, principalmente pra minha 

equipe, é você administrar o que seja ela. Uma dor de barriga? Uma dor de 

cabeça? Ou só febre alta? Ou só pressão alta? Como eu vou diagnosticar isso 

sem ter capacitação? Então muitas das vezes: ah eu tô com dor de barriga. 

Muita das vezes eu vou na doutora: tá pálido? tá sem cor na boca? Você 

reparou se ele tá sentindo mesmo? Como que eu vou fazer isso? Ela sabe as 

perguntas”. 

ACS 2: “As mais novas da equipe se distanciaram da gente, de mim e 

da outra ACS por fofocas, teve uma fofoca com a outra e não fui eu que 

inventei. E assim, elas tipo se distanciaram. E a enfermeira que estava 

gestante, que agora tá de licença maternidade ela disse que a nossa equipe 

era um grupo e não uma equipe”. 

ACS 2: “Não acho satisfatória (reunião de equipe). Até porque não 

resolve nada. Começou a ter depois que virou PSF. Não tô achando muita 

resolutividade não. Até porque os problemas que tem que ser resolvidos como 

lá na nossa área, problemas de infraestrutura, saneamento básico, não 

depende só da gente. Depende dos outros poderes. Aí a nossa parte da saúde, 

na medida do possível, a gente tenta fazer”. 

ACS 3: “Quando era a nossa equipe, a própria que a gente trabalha é 

saudável, é muito bom. Porque a gente quebra o pau ali, mas se resolve. 

Quando reunião de equipe geral, aí fica muito mais complicado. Porque aí eu 

não vejo como reunião, eu vejo mais como acusação. A essa equipe fez essa 

meta porque que aquela não fez? Por que vocês não tão trabalhando assim, 

por que atende ou por que não atende? Isso pra mim não é reunião. É 

acusação. Então tá complicado. É muito complicado”. 
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ACS 3: “Porque o médico e o enfermeiro não tem a mesma fala de falar 

assim: o que ela falou lá fora? Ela falou isso? Então é isso. Entendeu. Se a 

gente tem um treinamento, se a gente conversou em equipe e resolveu fazer 

aquilo ali, perfeito. Se for quebrado vira uma bagunça”.   

ACS 4: “Acho que o grande problema da saúde agora, da saúde básica, 

da atenção primária é o SISREG. Porque a gente chega ali no ponto, consegue 

trazer o cadastrado pra clínica, faz exame, faz o risco cirúrgico e aí quando 

chega nos exames mais complexos que tem que ser fora da unidade que a 

gente não tem suporte para fazer aqui, não consegue. Demora muito tempo. O 

cuidado fica também embarreirado. A gente não consegue dar continuidade 

aí”. 

ACS 7: “Pra mim é uma perca de tempo (reunião de equipe). É legal 

porque é um momento que tá todos juntos, agente brinca, a gente faz lanche, 

a gente conversa um com o outro, mas fora isso eu não acho que tenha 

resolutividade pro nosso trabalho não. Porque as coisas são amarradas, são 

acordadas, porém, lamentavelmente. E não existe, assim, uma punição em 

relação a isso. Não que eu pense que as pessoas devam ser punidas. Porque 

eu escuto muito a minha enfermeira falar: ah eu vou punir agente de saúde por 

conta disso. Eu não digo punir, mas você tem que no mínimo tentar ajudar né”. 

ACS 7: “Porque eu venho de uma enfermeira que foi lá do PACS. E ela 

falava as coisas, as pessoas perguntavam, falavam porque não tava 

conseguindo atender. Ela pegava pelo bracinho, ia junto, ajudava a fazer, 

ensinava. Aí de repente aquela pessoa tá com uma certa dificuldade. Que isso 

já não justifica mais após tanto tempo de trabalho, mas de repente a pessoa tá 

com uma dificuldade e precisa de ajuda. Que eu acho mais que não é bem isso, 

não é dificuldade, é vontade, é querer mesmo. Ah não vou fazer, tipo assim, 

você mandou eu fazer assim, mas eu vou continuar a fazer do meu jeito. Eu 

aqui não vejo punição em nada. Nada aconteceu comigo e eu vou continuar a 

fazer do jeito que eu quero e acabou. E isso atrapalha muito o processo de 

trabalho”.  

 

Por outro lado, alguns relatos falam também do entrosamento que a equipe 

conseguiu com o tempo e da importância do vínculo e respeito que devem existir 

dentro das equipes como ferramentas importantes para a atuação: 
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ACS 5: “Na minha equipe é bom. A gente foi construindo com o tempo, 

mudou muito a equipe, há um tempo atrás a gente mudava bastante de médico 

até que já estamos há um tempo já com essa mesma equipe. Então a gente já 

tem um entrosamento maior. Mas no começo sempre foi mais difícil porque a 

gente precisava se conhecer. De modo geral o nosso relacionamento, meu com 

a equipe, eu acredito que é bom. Com as diferenças de pensamento que toda 

equipe tem, a gente trabalha com um número de pessoas que nem todo mundo 

pensa igual, mas de um modo geral é bom. Com os outros da clínica dentro da 

margem do esperado. Nada muito... A convivência mesmo ética. Nada muito 

além. Você vai tirar um ou outro específico, mas eu particularmente já estou 

aqui há bastante tempo. Então eu conheço muita gente. Aqueles que já estão 

há quase o mesmo tempo que eu a gente tem, obviamente, um entrosamento 

maior, mas acho que no geral o relacionamento é tranquilo. Na maioria das 

vezes sou escutado quando falo. Mas já tivemos problemas. Já tivemos 

problemas. As vezes profissionais não entendem, por exemplo, questão do 

atendimento. Se a nossa equipe tiver sem a nossa médica ou enfermeira, a 

questão das demandas é uma questão problemática”. 

 

Alguns depoimentos quanto a questões de relacionamento entre os 

profissionais e a relação com a gerência mostram um lado positivo, ou uma tentativa 

de ver as coisas pelo lado da boa relação entre profissionais, alguns apontando que 

gostam da parte da convivência com profissionais de outras áreas.  

 

ACS 9: “Bom, eu não posso falar muito porque eu tô chegando há 

pouco. Mas eu acho que a enfermeira me dá valor, a enfermeira me dá valor, 

a doutora me dá valor, mas assim aqui dentro, como agente de saúde eu já 

sofri até assédio moral. 

ACS 4: “Olha, na minha equipe... Eu sou nova aqui. Tenho pouco tempo. 

Mas eu me dou bem com todo mundo. Nunca me senti subjugada. A gente tá 

sempre ali trocando ideia, trocando conhecimento e a gente se trata muito bem. 

Procura sempre conversar, organizar e esclarecer as coisas. É assim com todo 

mundo. Acho que tem uma interação muito grande entre os médicos e 



92 
 

enfermeiros. Não tem aquele negócio: ah eu sou superior, eu tô dando ordem... 

Eu no geral não tenho problema com ninguém, não vejo problemas”. 

ACS 9: “Na minha parte eu tenho um relacionamento muito bom com 

meus colegas do trabalho. Não só da minha equipe como nas outras equipes, 

eu não tenho do que reclamar. A gente passa casos e pega experiências. A 

equipe é bem unida. Eu acho essa equipe bem unida. Ninguém... Ah não gosto 

de fulano, não sei trabalhar com sicrano. Não. São bem unidos. Tudo é no 

diálogo. Você pode fazer? Você pode isso? Tudo tem um diálogo.  Não tem 

conflito”. 

ACS 1: “Olha, graças a deus, a minha equipe ela é bem unida, o pessoal 

se entende, a gente tem nossos conflitos, nossas divergências de pensamento, 

como é normal”. 

 

5.1.5. O Cuidar e o Vínculo Com os Usuários: 

Categoria de análise “O cuidar e o vínculo com os usuários” agrupa as 

informações e relatos das entrevistas que fazem referência à relação que os ACS têm 

com as pessoas as quais tem responsabilidade de acompanhamento (chamados por 

eles de “cadastrados”).  

O vínculo é um aspecto do cuidado em saúde que favorece a participação do 

usuário, amplia a eficácia das ações em saúde durante a prestação de serviço, 

respeitando esse usuário na sua condição de sujeito que fala, que julga e deseja. O 

grande desafio dos profissionais da saúde é cuidar do ser humano na sua totalidade, 

exercendo uma ação preferencial em relação a sua dor e seu sofrimento, nas 

dimensões física, psíquica, social e espiritual, com competência tecnocientífica e 

humana (PESSINI, 2002).  

É assim que Pessini (2002) se refere a esses aspectos: “Quem cuida e se deixa 

tocar pelo sofrimento humano torna-se um radar de alta sensibilidade, se humaniza 

no processo e para além do conhecimento científico, tem a preciosa chance e o 

privilégio de crescer em sabedoria” (PESSINI, 2002). 

   Também acredita-se que a produção de vínculo esteja relacionada com o 

desenvolvimento de práticas clínicas e propõe a aproximação de um profissional. 
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Alcançar esses objetivos de acolhimento e vínculo no tratamento relaciona-se com as 

linhas de três princípios básicos do SUS: o da Universalidade (que consiste na 

garantia de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão), da Integralidade (que é o 

reconhecimento de que cada indivíduo é um todo indivisível, é um ser integral, 

biopsicossocial, integrante de uma comunidade) e da Equidade (que é a segurança 

de que as ações e serviços sejam feitos de acordo com a complexidade de cada caso, 

sem privilégios ou barreiras (GARBIN, 1995). 

  

ACS 8: “O médico e o enfermeiro e técnico eles fazem o trabalho interno 

né, dentro da... Apesar deles fazerem VD, eles fazem um trabalho interno. 

Então quem descobre mesmo os casos são os agentes de saúde que estão 

sempre presentes, que criam vínculo, que criam intimidade para que o paciente 

se abra. Para que a gente possa conversar abertamente tanto com o médico 

como com o enfermeiro”.  

ACS 8: “Aí ele (paciente) não tratava porque tinha medo dela (esposa 

do paciente) ver os medicamentos. Ele nem sabia que medicamento era e 

também não sabia como contar. Foi quando ele chegou pra mim pra falar do 

problema que ele tinha e eu também não tinha nem ciência do que era aquilo. 

E eu falei: vou me informar, vou marcar uma consulta. Até antecipei, porque eu 

não sabia o caso, conversei com o doutor, aí nós conseguimos solucionar. Aí 

com a enfermeira e conjuntamente com o médico conseguimos conversar com 

a esposa dele. Eu não estava presente porque foi mais a parte médica e 

técnica. Por isso eu vejo a importância do agente de saúde. E aí a gente 

conseguiu resolver, tá tratado”. 

ACS 1: “Mas na comunidade eu me sinto muito abraçada, porque na 

outra microárea que eu era, fizeram abaixo-assinado para eu voltar, ate hoje 

eles pedem para eu voltar... Fizeram abaixo-assinado, muitos assinaram... Não 

sabiam nem assinar, veio fizeram abaixo assinado para eu voltar, falaram com 

a gerente pra eu voltar”.  

 

Muitas das falas dos agentes de saúde mostraram que o vínculo que tem com 

os usuários é importante e muitas vezes vai além de mera ação profissional, 

envolvendo uma relação próxima entre pessoas que se conhecem e criam um vínculo 
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mais forte. As falas demonstram o potencial de vínculo que o ACS pode criar, a forma 

diferencial que encontram para lidar com estes usuários, construir o cuidado e as suas 

concepções a respeito das questões que envolvem aspectos de privacidade e 

confidencialidade do usuário: 

 

ACS 5: “Eu tento nessa parte ser o mais ético possível porque realmente 

a condição de saúde da pessoa eu acho que é um limite muito grande. Por 

mais que seja meu amigo, meu colega, é um ponto que temos que ser mais 

ético possível a respeito disso. Muitas das vezes você sabe de alguém que tem 

alguma doença, muitas vezes a gente tem que fazer busca ativa a respeito 

daquela doença. Tenho uma cadastrada por exemplo que a criança tava com 

suspeita, acho que até se confirmou, de sífilis congênita. Então eu tive que ir 

atrás, automaticamente você fica sabendo que a mãe tem, o pai tem. É uma 

questão realmente que a gente ter que ter mais ética possível. É uma questão 

realmente muito complicada”. 

ACS 6: “Então ele não quis. Ele não quer, é um direito dele. Mas nesse 

caso. Se ele quiser fazer o tratamento na “PAAP” é um direito dele. Ele não 

quer fazer lá. É ali na policlínica. É aceito. Claro que eles vão tentar enviar pra 

cá. Mas se a pessoa tá sempre lá e diz que não quer. E ele não quis. Porque 

não queria que os outros soubessem que ele tá com tuberculose. Porque por 

mais que, apesar dele tá fazendo tratamento é uma doença contagiosa. Se a 

pessoa fala que tem tuberculose você fala assim: que medo. (...) Porque é 

direito dele de todo mundo não ficar sabendo. 

ACS 7: “Elas me veem mais como um amigo. Tem confiança em mim. 

Até quando eu vou falar eu costumo acompanhar, quando a pessoa me conta 

alguma coisa que eu quero que ela fale pra médica, eu costumo acompanhar 

a consulta e ficar induzindo a falar, ficar induzindo a confiar na pessoa. Porque 

você me conta, mas eu não posso te ajudar, eu não tenho como te ajudar”.  

 

Laços de confiança, solidariedade, empatia e vínculo podem ser verificadas nas 

falas dos ACS e um senso forte na construção da relação e consideração pelas 

pessoas da comunidade com quem tem anos de relacionamento: 
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ACS 4: “Todo dia a gente vê então cria uma certa confiança, um certo 

laço e as vezes eles preferem se abrir, desabafar com a gente ao invés do 

médico, do enfermeiro. A gente faz essa ponte, a gente transmite informações. 

Claro que tem uns que querem que coisas fiquem só com a gente, tem coisas 

que eles preferem não contar pros médicos... por exemplo: olha você tomou o 

remédio? Olha eu falei pro médico que eu tomei, mas eu não tô tomando não. 

Então a gente fica com uma visão mais atenta pra ele, com paciente tem que 

ter uma conversa, um jogo de cintura”. 

ACS 6: “tenho uma facilidade incrível, eu por estar esse tempo todo na 

mesma área a gente adquiriu vínculo. Outra coisa que eu bati de frente com ela 

(gerente) uma vez foi quando eu fiquei de licença médica por dois meses ela 

queria me tirar da área, eu disse que isso não era correto porque eu tenho 

vínculo há muitos anos com esses cadastrados. Eu tenho coisas que eles me 

confidenciaram que demorou”. 

ACS 9: “Mas lá nas minhas férias ligaram pra mim: você sabia que você 

foi tirada da sua equipe? Até hoje os meus velhinhos de onde eu era, tinha 

muito idoso, os velhinhos falam: ah tenho saudade de você. Teve um caso que 

eu conto que pra mim foi muito gratificante nessa área da saúde que pra mim 

eu ganhei um dia. Uma senhora idosa não tinha atividade física há muito tempo, 

de repente ela deu uma depressão, não queria sair pra lugar nenhum. Isso me 

comove muito falar dessa senhora. Ela não queria sair pra lugar nenhum. Dizia: 

eu tenho medo. Eu toda semana ia lá na casa dela visitar ela. Eu tenho medo 

de sair de casa. Certo dia, eu já tava na outra equipe, eu abaixei a cabeça, 

quando eu olhei ela falou assim: eu estava te procurando, minha flor. Eu vim 

aqui te dar um abraço, eu estou bem por causa de você. Aquilo ali foi 

gratificante pra mim, ver que a pessoa ficou curada e ver que você teve um 

dedinho ali, sabe. E de vez enquanto ela vem e me dá um abraço, aquele 

abraço. Aquilo ali pra mim eu ganhei o dia”. 

ACS 4: “Então foi uma coisa que mexeu até com a equipe em si. Porque 

a gente viu o desespero das filhas querendo ajudar. E quando a gente vai na 

casa a gente vê também o sofrimento dela. Então é uma coisa que me comove. 

Me sensibiliza um pouco mais. Eu tenho um olhar mais... Procuro ajudar 

sempre que posso. Tenho também uma outra cadastrada que ela não é 

acamada, ela tem dificuldade para sair de casa. E ela se sente muito sozinha 

e eu procuro sempre tá fazendo visita regularmente, tá conversando com ela, 
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levo sempre a enfermeira, o médico tá lá todo mês, quando tem um problema... 

eu procuro levar lá pra tá conversando, dando um assistência, verificando uma 

medicação. Ela não é acamada, mas sente muita falta de ar na hora de se 

locomover, ela é hipertensa, ela é diabética, ela tá acima do peso, e ela mora 

numa ladeira. Ela sente dificuldade de se locomover, ela se cansa muito rápido. 

Então ela é aquela pessoa assim que tá presa a casa. Mesmo se você chegar 

lá de carro ela tem reservas de vir na unidade. Então já que ela não vem na 

unidade eu procuro sempre levar a unidade pra ela. Eu procuro sempre tá indo 

lá constantemente já que ela tem problema de vir sozinha eu procuro sempre 

tá indo lá de alguma forma. Procuro tá indo lá na visita estar junto com ela”.  

 

As falas a seguir revelam intimidade, confiança e relação de vínculo construída 

com o tempo entre os agentes de saúde e os usuários e famílias da unidade: 

 

ACS 6: “Na comunidade eu vejo bem, dão muito mais valor. Dão muito 

mais valor. Ainda mais na minha microárea por eu estar esse tempo todo. Eles 

falam assim: ah vou me mudar. Aí você fala: então você vai pra outro (outro 

ACS). Eles: não, então deixa meu endereço aqui. Deixa meu endereço aqui, 

não, não quero não. Mas a outra também é legal. Não, mas eu não quero mudar 

não. Eu vou morar lá de aluguel. Eu quero que você deixa meu endereço aqui. 

Mas eu não posso fazer isso. Tem que ver. Mas eu vou alugar. Então tá”. 

ACS 9: “Porque os jovens sempre tem problemas sexuais. Acho que 

eles preferem contar pro agente. Porque eles contando pro agente a nossa fala 

que vai até o médico pra eles. Entendeu. E aí a confiança é tão grande que a 

gente vai e conta pro médico e o médico entra em ação. Tem coisas que eles 

não gostam de falar assim. Principalmente o jovem. O jovem, ele não gosta 

muito de falar pra pessoas, assim, eles ficam amedrontados. Você tem que ter 

um linguajar mais jovem. Poxa tia, tá acontecendo um problemão comigo. 

Principalmente quando a gente passa, a gente passa em cada lugar. Poxa tia, 

aconteceu aí um negócio comigo. A senhora sabe que eu tenho. Tem como a 

senhora arrumar um remedinho pra mim, ir lá no médico?” 

ACS 8: “O que eu gosto é desse vínculo mesmo com os pacientes, com 

os cadastrados. Porque eu tô sempre na área, sempre passando na casa. 

Porque muitos dos cadastrados veem a gente como um amigo. Assim, coisas 
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que eles, às vezes, não contariam nem pro próprio pai, nem pra própria mãe 

ou irmão, mas se abrem com a gente. Porque vê que a gente tá realmente pra 

ajudar. Pra resolver”. 

ACS 6: “A gente teve um introdutório muito bom que essas pessoas não 

tiveram, esses novos. Nós tivemos um introdutório de quinze dias de oito as 

cinco, falamos de tudo, sobre ética, como é que tem que tá, o que as vezes a 

gente não pode. O que é que acontece? Mais pro lado emocional, pro lado 

humano, é você ver um exame de uma vizinha, de uma pessoa conhecida sua 

e de repente aquilo dá sugestivo um câncer. Aí você já fica... Porque quando é 

um desconhecido você já é mais frio, mas quando é aquela pessoa ali que você 

tá vendo, que você já viu ali, que já passou pela doutora, que a doutora já viu, 

enfermeira, daqui a pouco tá no oncologista... Mas infelizmente saiu do trabalho 

você tem que continuar”. 

ACS 7: “Eu me sinto, assim, uma facilitadora de acesso e eu acho muito 

importante esse trabalho. E eu sinto que eu facilito não só os meus 

cadastrados, mas os meus colegas também. Porque eu classifico a minha 

escuta, em relação a pessoa, muito boa. E eu consigo escutar o cadastrado, 

entender o que ele precisa e finalizar, resolver”. 

ACS 7: “O que eu acho mais difícil? É... A falta de... Aqui dentro, a falta 

de carinho pelo próximo. Porque qualquer pessoas acima desse uniforme aqui 

não tá nem aí pro outro, entendeu. Eles tão preocupados com agenda. Se eles 

tiverem dez na agenda a resposta que você vai ter é não. Então isso pra mim 

é uma coisa bem difícil. É falta de amor pelo próximo”. 

ACS 6: “Eu tenho uma cadastrada, por exemplo, a gente fala o milagre 

mas não diz o nome do santo. Que isso ninguém sabe, nem a própria 

enfermeira. Eu batia com ela sempre na mesma tecla sobre o preventivo. Ela 

falava: não vou não, não, não. E nisso foi passando o tempo, foi passando o 

tempo. E nisso ela resolveu falar porque que ela não fazia o preventivo. 

Simplesmente porque ela tinha vergonha porque os pequenos lábios dela eram 

muito grandes e ela tinha vergonha. E não vinha por causa disso. Aí eu 

brinquei, zuei, falei com ela assim. Porque com o vínculo a gente cria uma 

liberdade. Você já viu filme erótico? Você já viu aquele negócio lá feio? 

Ninguém liga pra isso não. Hoje ela faz o preventivo. No começo ela não 

falava”. 
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ACS 6: “Eu tenho esse vínculo, o pessoal passa, cumprimenta, me dá 

presente. Ah isso aí tô te dando. Eu digo: não precisa, isso aqui é o meu 

trabalho. Eu fico até sem graça, mas no final as pessoas acabam me dando 

mesmo. Não adianta mesmo eu falar. Eles ficam gratos né? O que eu penso 

quando eles me dão presente: de repente achar que eu vou ter que fazer, 

entendeu? Eles podem relacionar uma coisa com a outra”. 

ACS 7: “Na época que a gente fazia visita a gente conseguia perceber 

isso. Esse tipo de coisa. Até porque aquela pessoa tinha um vínculo maior com 

a gente, você se tornava praticamente um amigo e a pessoa acabava... Quando 

alguém virava, acabava te contando. Ficava sozinho com a pessoa, a pessoa 

acabava soltando alguma coisa. Hoje em dia não tá acontecendo mais. Porque 

hoje em dia a gente não tem o vínculo mais. O vínculo... Eu tenho vínculo bom 

porque os meus cadastrados são meus há treze anos, não mudei a área”. 

 

Em toda situação em que haja um encontro entre usuário e trabalhador de 

saúde, ocorrem processos de produção de escutas e responsabilizações, os quais se 

articulam por meio de vínculos e compromissos visando projetos de intervenções para 

produção de saúde e controle do sofrimento relacionado à doença. O acolhimento-

diálogo e a criação de vínculo são componentes importantes do processo terapêutico. 

Em relação aos aspectos que envolvem o trabalho na atenção primária a saúde 

em função da crescente introdução da assistência multiprofissional de equipes, a 

literatura alerta sobre a importância de repensar a forma de lidar eticamente com 

informações sigilosas e privadas. O sigilo e a privacidade referem-se à maneira pela 

qual os profissionais devem tratar as informações colhidas no atendimento. A 

confidencialidade diz respeito à atitude requerida para lidar com as informações – os 

três atributos: sigilo, privacidade e confidencialidade são deveres profissionais e 

direitos dos usuários (JUNGES ET AL, 2015). 

A pesquisa dos autores Fortes e Spinet (2004) mostra a existência de uma 

preocupação da equipe de saúde com a questão do gerenciamento da privacidade 

dos usuários feita pelos ACS, já que estes não contam com regulamentação 

profissional e código de ética. Na pesquisa desses autores observa-se também uma 

preocupação em relação a privacidade do próprio ACS na condição de morador de 
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uma comunidade próxima ou da mesma comunidade em que vive os pacientes, o que 

o torna praticamente vizinho dessas pessoas (FORTES E SPINET, 2004). 

Os usuários já na fila do acolhimento se irritam frequentemente e é importante 

descrever que o local destinado para o acolhimento nesta unidade que foi campo para 

pesquisa se caracteriza por ser um local bastante apertado, onde pacientes esperam 

em pé, aglomerados uns atrás dos outros, num local também de passagem (corredor) 

de pessoas e na porta de consultórios. Os pacientes se irritam e acham que estão 

sendo mal atendidos e desrespeitados. A clínica de saúde da família aparenta ter 

muita burocracia e pouco acolhimento humanizado, usuários e profissionais 

estressados. A justificativa para tantos cadastros e preenchimentos é para tentar 

organizar as famílias, as áreas, as pessoas por grupos, as pessoas na saúde da 

família são classificadas e agrupadas por suas doenças e por perfis de doenças ou 

condições: as gestantes, as criança, os idosos, os hipertensos, os diabéticos, etc. 

Acaba que isso tudo toma grande parte do espaço de criação de vínculo e os esforços 

dos profissionais se concentram nesses grupos e “rótulos” dados aos pacientes. A 

burocratização, categorização em grupos de pessoas por perfil de doenças, acaba por 

roubar a cena e o lugar do olhar mais cuidador, acolhedor e singular a cada usuário 

em suas necessidades. Parece que a dimensão da consideração da dinâmica familiar, 

dinâmica comunitária e do território também tem ficado em segundo plano neste 

formato de gerenciamento burocratizado. 

O paciente parece se sentir desvalorizado diante de protocolos e exigências 

desde o momento que entra na clínica. E parece estar constantemente irritado, pronto 

para fazer “escândalos” e causar brigas com os profissionais. Os usuários da unidade 

parecem estar saturados e isto é visível em suas faces, gestos e expressão quando 

observados na unidade de saúde. Por outro lado, os pacientes parecem não saber 

exigir seus direitos sem ser por agressividade e violência, ou através de atitudes 

ofensivas com os funcionários, principalmente com os agentes de saúde, pois o ACS 

é o que está na entrada recebendo as pessoas que chegam. Os pacientes também 

parecem ter algum tipo de discriminação com os ACS, desrespeitam de forma maior 

os agentes do que os demais profissionais que “usam um jaleco” ou que são da 

administração. 
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   Enquanto diretriz operacional, o acolhimento propõe inverter a lógica da 

organização e do funcionamento do serviço de saúde (FRANCO ET AL., 1999), e que 

este seja organizado de forma usuário-centrado. Para tal fim, os autores partem dos 

seguintes princípios: 

1. Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo 

acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função precíptua, a 

de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os problemas de 

saúde da população; 

2. Reorganizar o processo de trabalho, a fim de que este desloque seu eixo 

central, do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de acolhimento - que 

se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de 

saúde. 

3. Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros 

humanitários, de solidariedade e cidadania (Franco et al., p.347). 

Os mesmos autores defendem o acolhimento como dispositivo para interrogar 

processos intercessores que constroem relações nas práticas de saúde, buscando a 

produção da responsabilização clínica e sanitária e a intervenção resolutiva, 

reconhecendo que, sem acolher e vincular, não há produção dessa responsabilização. 

Deve haver uma relação humanizada, acolhedora, que os trabalhadores e o serviço, 

como um todo, têm de estabelecer com os diferentes tipos de usuários (FRANCO ET 

AL, 1999). 

   O acolhimento deve ser de responsabilidade de toda uma equipe, não 

devendo ser realizado por apenas um profissional. No caso da unidade que serviu de 

campo para este estudo, observou-se que nenhum outro profissional participa ou 

realiza do acolhimento na unidade, sendo realizado apenas pelo profissional ACS que 

fica na linha de frente no contato inicial e de chegada dos usuários na unidade. O 

acolhimento na sua formulação é um fator decisivo na reorganização e implementação 

da promoção de saúde na rede pública, pois tem o objetivo de melhorar o acesso dos 

usuários aos serviços, humanizar as relações entre usuários e profissionais, e 

aperfeiçoar o trabalho em equipe. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas 

uma postura ética que se constrói em meio a imperativos de necessidade, de direito 
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e da solidariedade humana. O profissional deve escutar a queixa, identificar riscos e 

vulnerabilidade (escuta qualificada) e se responsabilizar para dar uma resposta ao 

problema (ABBÊS E MASSARO, 2004). 

 A construção de vínculo, a longitudinalidade que a APS prevê no cuidado com 

os usuários requer uma relação baseada em uma ética do cuidado. A ética do cuidado 

é a visão de que para construir o cuidado em saúde é preciso ações baseadas em 

atitudes de solidariedade, empatia e amor. Tais atitudes são encontradas em algumas 

das falas dos agentes de saúde que demonstra sentimentos de compaixão, empatia 

pelas pessoas que são responsáveis e possuem vínculo a certo tempo. Uma 

preocupação no atendimento até maior do que dos demais profissionais que 

simplesmente após o seu turno de trabalho vão para suas casas, o agente tem a 

possibilidade de compor com os usuários para construir laços de cuidado e atitudes 

mais humanizadas para o cuidado em saúde.  

 Muitas das falas nas entrevistas revelam este olhar e uma compressão do 

senso de cuidado e ética para com o próximo. O vínculo que o ACS consegue construir 

é algo importante para o processo terapêutico desses pacientes e o papel do ACS 

neste sentido parece ser importante para a mudança do modelo centrado no médico 

e nos procedimentos. Este potencial de cuidar por vezes pode estar sendo suprimindo 

e ofuscado pela hierarquia profissional, a divisão do trabalho que faz com que no 

imaginário as atividades do ACS sejam com foco em trabalhos manuais, sendo uma 

espécie de “recepcionista” do médico. Tal cenário descaracteriza a essência do que a 

inserção do agente de saúde traz que é a composição de saberes e melhor 

funcionamento da relação entre unidade de saúde, famílias e o território. 

 

5.1.6. A Visita Domiciliar: 

A categoria de análise “A visita domiciliar” foi delimitada por motivos de ser 

uma atribuição importante do trabalho do ACS e que contem aspectos de 

preocupação do ponto de vista da ética e bioética na relação de cuidado na assistência 

à saúde. Visto que se trata de uma parte do trabalho do ACS que fornece uma 

interação e proximidade na vida do usuário, a preocupação se estende principalmente 

ao aspecto da privacidade e às interferências causadas pelo fato do ACS também 
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morar na mesma localidade que trabalha. Além disto, destaca-se a situação de 

realização compulsória da atividade de visita domiciliar na atenção primária, atividade 

estabelecida também para os demais profissionais de saúde, mas principalmente 

realizada pelo ACS.  

Na fala da ACS 7 a sua visita domiciliar junto aos seus cadastrados é feita 

quando está indo para sua casa (pois é caminho de sua casa os endereços). Disse 

que quando entra nos domicílios as pessoas a “afogam” ou enchem de falas sobre 

seus problemas, mas ela diz se sentir impotente e que não pode ajudar muito. Se 

sente atolada e apenas consegue escutar o paciente e dizer: você tem que ir lá na 

unidade marcar a consulta. Disse que geralmente a família ignora isso e simplesmente 

acaba não indo na unidade.  

Os relatos colhidos nas entrevistas no que diz respeito a visita domiciliar do 

ACS, ao serem solicitados a falarem sobre essa tarefa, os ACS’s falaram de uma 

forma geral sobre como eles realizam a visita domiciliar: 

 

ACS 3: “Resumindo, hoje já não é mais como antes. Hoje tá mais 

corrido, a gente tem menos tempo pra tá fazendo a visita, quantidade de família 

que a gente tem é muito grande, então, fica mais corrido. Não tá mais aquela 

coisa de entrar, sentar, tomar um café, beber uma água. É muito difícil até de 

você conseguir entrar. É mais assim: olha eu tenho uma consulta pra você tal 

dia... É porque na verdade você não tem tempo”. 

ACS 8: “De acordo com o geral, as pessoas querem o agente de saúde 

vinte e quatro horas na microárea e não dá. Outras tarefas aqui dentro e eu não 

consigo ficar vinte e quatro horas na área. E aí a gente acaba meio que sendo 

desvalorizado por isso. E ainda tem o caso, como falei, eu priorizo as minha 

VDs. Eu vou primeiro nas minhas prioridades, crianças, gestantes, puérperas. 

E quando me sobra tempo eu vou nas demais casas”. 

ACS 4: “Isso varia de cadastrado para cadastrado. Tem uns que já 

falam: senti aqui, toma um café, vamos conversar. Tem outros que já atendem 

a gente ali da porta, não quer que entre, tem cachorro. É um direito do 

cadastrado. Não posso falar: não, eu vou entrar. (...)a visita consiste nisso: em 

criar um vínculo com o cadastrado e aí ele se abre então naturalmente com 

você”. 
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ACS 5: “A visita talvez devesse ser o carro chefe do trabalho. Mas não 

é. Porque a gente tem o guichê, tem as questões do sistema, tem as questões 

que ainda aparecem, a gente tem o bolsa família, as atualizações do sistema, 

a gente tem as operações policiais que tem sido cada vez mais constante na 

nossa comunidade, que ninguém vai arriscar”. 

ACS 6: “Porque as visitas tem as regras. Todo mês tem gestante, 

criança com menos de um ano. De três em três meses tem hipertenso e 

diabético. Tuberculose é todo dia porque tem esse DOT (tratamento 

diretamente observado) que eu não concordo, falo sempre, falo todas as coisas 

que eu não concordo. Porque o DOT é você ir todos os dias na casa da pessoa 

ver ele tomar o remédio, eu não concordo”. 

ACS 6: “Mas é um direito meu também não querer entrar num ambiente 

totalmente e fechado. Porque ele morava num cubículo”. 

ACS 7: “Hoje não existe mais visita domiciliar. Hoje eu vou lá e entrego 

consulta. E aí a coisa tem que ser muito mecânica. Pra mim o importante é a 

assinatura no meu caderno que tá aqui pra eles não desconfiarem que eu não 

trabalhei. (...). Antes a gente entrava e sentava. Perguntava da condição de 

saúde, perguntava da caderneta de vacina, a gente perguntava tudo direitinho. 

Era um momento mesmo pra você... É. Antes era realmente uma conversa bem 

legal. E mesmo assim não era fácil. Tinha dia que não podia demorar porque a 

pessoa tava muito ocupada. Mas quando eu conseguia entrar era “a visita”. 

Tinha que perguntar pra família toda e você acabava sabendo coisas que a 

pessoa não falava nem pro médico. Você acabava vendo algumas coisas. Pela 

proximidade. Você tava ali com ele dentro da casa”. 

ACS 6: “As vezes não insisto. Porque as vezes a casa tá desarrumada, 

ou tem alguém dormindo no chão, então eu sinto que ele vem me atender ali 

na porta. Eu respeito esse espaço da pessoa. Porque tem vezes lá em casa 

que parece que teve um furação, não gosto de ninguém tá entrando. Então eu 

respeito esse espaço que isso também é algo que a gente vai ganhando ao 

longo do trabalho. A gente vai ganhando, vai começando a ficar mais sensível, 

a dar o espaço, o respeito. O dia que ela tiver, e achar que eu possa entrar e 

achar que não vou incomodar e me chamar pra entrar, eu vou entrar 

tranquilamente”. 



104 
 

ACS 1: “Tem pessoas que te convidam para entrar e tem pessoas que 

não. Então já sei onde vou entrar... E outros não. Porque tem casas que não 

tem uma assepsia... Então eu já percebo que eu tenho que relatar isso no "Vita 

Care" porque você vê”. 

ACS 1: “Então é por isso que eu falo a questão da visita não é você 

entrar e falar ah tá todo mundo bem aí? Vim entregar esse SISREG e ir embora. 

É questão de você tá atento e ter a percepção do que tá acontecendo na 

família. Eu faço a visita sozinha, ou com um médico ou um profissional. 

Geralmente tem agente de saúde que vai fazer visita com outro agente de 

saúde. Eu não acho legal. Porque se fosse na minha casa eu não ia gostar. Eu 

faço visita ou com um técnico, com enfermeiro ou com o médico. Com outro 

agente de saúde, com coleguinha da unidade, com outro tipo de pessoa eu não 

faço. Não faço porque interfere muito no sigilo. Igual uma cadastrada minha, 

ela já é uma idosa, ela contou que o marido dela tava com umas feridas no 

pênis, e ela queria que eu visse. Você chega um grau de confiança tão grande 

que as pessoas realmente querem que você veja. Eu disse não, vamos com 

calma que não é assim. Ela falou: eu tô sentindo dor, olha eu tô com um furunco 

aqui, então as pessoas tem tanta confiança, você passa tanta credibilidade... 

Eu brinco, eu “zoo”, mas na ora de falar sério eles realmente me procuram. 

Você tem que passar essa confiança. E na visita eu relato tudo isso. E procuro 

passar paciência e sabedoria para eles realmente saberem que eu tô sendo 

um profissional ali”. 

ACS 2: “Olha, eu vou a casa das pessoas, mas eu não fico o tempo que 

era pra ficar porque tem que ser tudo muito corrido. Porque tem que render a 

colega na hora do almoço, tem que fazer acolhimento, tem que fazer grupo, 

tem que ficar no computador muito tempo. Agora tá sendo cobrado colocar 

coisas que não eram obrigatórias tá sendo obrigatória. Virou obrigatória do dia 

pra noite”. 

 

5.1.7. Implicações Sobre Ser da Comunidade: 

A categoria “Implicações sobre ser da comunidade” traz um elemento 

interessante para a análise que é a relação que o ACS estabelece com a esfera 

comunitária do seu trabalho. A dupla inserção (institucional e comunitária) deste 

trabalhador gera interfaces diferentes na relação deste com as pessoas. Será que o 
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fato de morar na mesma comunidade que trabalha traz benefícios para sua forma de 

atuar no cuidado? Este aspecto interfere em direitos dos usuários como o sigilo e 

confidencialidade das informações e gera constrangimentos? Ou é algo que coopera 

para a relação de vínculo entre usuários e agentes de saúde?  

Embora o enfoque preventivo seja tão enfatizado nas atividades dos ACS, 

observa-se que o trabalho de orientação acontece de forma individualizada, centrada 

no reforço da assistência médica e na prevenção de riscos específicos. Alto grau de 

intervencionismo na vida das pessoas (paradoxo do ACS). Visita domiciliar pode 

significar uma excessiva intromissão na vida das pessoas limitando sobremaneira seu 

grau de privacidade e liberdade. Para alguns autores o ACS reproduz 

comportamentos calcados em velhas concepções de favores e facilitações dos 

trâmites burocrátivos – relações de barganha e poder para geração de privilégios. O 

ACS favorece o acesso a pessoas mais próximas ou afins fazendo um jogo 

clientelista?. Modelo biomético dos cursos produz o ACS como uma “polícia sanitária” 

(GOMES, COTTA, CHERCHIGLIA E SIQUEIRA BATISTA, 2009). 

Nas conversas colhidas durante a observação de campo os agentes de saúde 

revelam que por morarem na comunidade onde trabalham tem a possibilidade de 

saber melhor e conhecem quando o usuário está mentindo. O agente, de acordo com 

a fala do ACS 4, sabe quando o usuário mente, mas por vezes fingem que não estão 

vendo e deixam passar a questão do endereço falso para ajudar o usuário. 

Observações relativas a questão do “poder” que o ACS pode vir a ter ou exercer 

dentro de sua micropolítica de atuação: hipótese de que o agente de saúde pode 

exercer certo poder referente ao conhecimento do local que mora e trabalha e, 

associado a isso, o tempo de trabalho na clínica e na mesma função fornece a este 

profissional um ganho a mais e um saber maior sobre a dinâmica local e até mesmo 

sobre o funcionamento da unidade de saúde. O ACS é o que fica mais tempo na 

função, mais do que os demais profissionais, ele vivencia e observa a entrada e saída 

de profissionais, mas tendem a permanecer. Isso pode lhes dar uma potência de 

conhecimento e ne saber em função do conhecimento sobre o funcionamento e 

processos de trabalho da unidade.  

Hipótese de que este poder que o ACS tem (mesmo sem um reconhecimento 

objetivo desse poder) possa ser usado para o “mal agir” ou para o um “bom agir”. Por 
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exemplo, o ACS pode tanto melhorar o acesso quanto dificultar este acesso para os 

usuários, podem facilitar o atendimento para alguns que desejam e dificultar para 

outros. 

Alguns relatos falam da dificuldade e responsabilização que o fato de ser da 

comunidade traz para o agente de saúde, revelam a dificuldade de se estabelecer 

limites entre as atividades de trabalho e os demais momentos da vida do ACS: 

  

ACS 5: “Então é uma luta diária você tenta fazer eles entenderem que 

você ali só é um elo, como eu disse antes, que dá informação, que a 

disponibilidade de escala não é nossa, a quantidade de atendimento diário não 

é a gente que determina. Isso é o mais complicado. Ainda mais porque a gente 

mora aqui. Isso é mais complicado. Porque você passa ao lado das pessoas 

na rua. Você não acaba seu dia e vai embora para um outro ambiente. Você tá 

de encontro com as pessoas que você acabou de dizer que infelizmente o 

médico não veio hoje”. 

ACS 6: “Aí eu fico pensando que ela que já tem pouco tempo, eu vou 

lá, digo: vamos lá, vamos fazer o tratamento, vai dar tudo certo... Imagina um 

que eu conheço, que é vizinho meu, que eu tenho... Só naquela casa ali tem 

vinte e dois anos que eu moro ali”. 

ACS 1: “olha a minha relação com a comunidade é boa. Eu não tenho 

problema não... O único problema é que é assim... você mora onde você 

trabalha. Isso para mim é um problema. (...) E a questão de você morar onde 

você trabalha é muito ruim. Porque a gente aqui... algumas pessoas 

conseguiram ter um crescimento. Eu particularmente... Consegui fazer o meu 

técnico de enfermagem e tô fazendo a minha graduação de enfermagem. O 

banco me ofereceu um financiamento para comprar uma casa fora daqui e o 

meu sonho é morar longe dessa favela. Pra mim pode criar meus filhos sem ter 

a preocupação de ir e vir. Porque às vezes você não pode nem vir trabalhar por 

causa do tiroteio, meus filhos não podem nem ir para escola. Então, assim... 

Eu não posso me mudar daqui por causa do meu trabalho”. 

 

ACS 5: “As vezes você quer ajudar, tá vendo que aquela pessoa 

realmente precisa de um determinado atendimento e você não ter força, não 
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ter autonomia para tentar encaixar uma pessoa, a gente precisa do aval da 

hierarquia da equipe mesmo. A gente não tem essa autonomia. A gente lida 

com a pessoa no dia a dia. Várias pessoas que eram amigos as vezes não 

entendem que ali eu tô fazendo o meu trabalho. Ali eu não posso ser o colega 

dele do final de semana. Ali eu tenho que respeitar uma escala, ali eu tenho 

que respeitar um número de vagas pro atendimento, esse é o desafio mais 

difícil”.  

ACS 3: “A primeira vez que eu fiz inscrição pra agente, a primeira coisa 

que eu pensei foi: vai ser muito bom trabalhar dentro de casa. Eita, mas não é 

verdade. Nunca foi bom. Porque as pessoas te param sábado, domingo, batem 

na tua porta. Não são só os seus cadastrados porque você não mora 

exatamente na rua que você trabalha. Você mora na comunidade que você 

trabalha. Então tem vez que você tá em casa e tem uma pessoa de outra 

agente batendo na porta da sua casa. Porque sabe que você é agente”. 

ACS 5: “A desvantagem é aquele que eu te falei antes. É o desgaste da 

relação de tá dizendo um não pra pessoa e daqui a cinco minutos você tá 

passando do lado dela, as vezes é o seu vizinho, o seu colega, quantos amigos 

eu disse que não podia fazer determinada coisas que infelizmente aqui é o meu 

trabalho. E quantas vezes... A maioria não entende. Elas querem uma ajuda. 

É. As vezes é meu amigo e tal. Às vezes eu não vou negar, às vezes ajudei. Já 

fiz fora do que a gente pode. Faz um jeitinho brasileiro e quebra um galho. Só 

que as vezes não dá. Às vezes foge”.  

ACS 7: “Eu acho isso muita perca de tempo, muita falta de carinho com 

o próximo. Mas aquele próximo ali não é nada dele. Não é nada dele, mas é 

meu. É meu vizinho, é meu amigo, é colega de meus filhos. A pessoa que eu 

convivo a quarenta anos. Então pra mim fica difícil ver esse tipo de coisa. Mas 

infelizmente a gente tem que ver e ficar na nossa. Porque o médico vem aqui, 

trabalha e vai embora. É. Eles não tem vínculo nenhum com a comunidade, 

vínculo nenhum com o profissional, principalmente os médicos da minha equipe 

que não para. Sempre troca”. 

ACS 8: “As vezes eu não tô nem em horário de trabalho, passa alguém, 

pergunta. Tanto da parte deles, fazem pergunta, querem saber. Ou eu mesma. 

Passa um cadastrado eu falo: tem que levar pra vacinar heim, não esquece. 

Mesmo eu não estando no horário falam comigo. Não me incomodo. Outros 

agentes falaram que parece que trabalham vinte e quatro horas por dia porque 
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às vezes a gente não tá em horário de trabalho mas as pessoas perguntam. 

Não me incomodo”. 

ACS 5: “Tem pessoas que abordam a gente na rua, tem os cadastrados 

que querem inserir parentes que não moram na comunidade. Isso é um 

problema. Isso gera um estresse pra gente. Algumas vezes os cadastrados não 

entendem que você no final de semana não tem alguma necessidade de tá 

dando informações. Há exagero de ambas as partes. Deles pra mim e de mim 

pra eles. Admito.  Quando acontece isso eu digo prontamente que eu tô no meu 

final de semana e eu nem sei onde fica a clínica da família. Já aconteceu. Ah 

eu queria saber... Olha só, to num domingo, bebendo minha cerveja, eu não 

sei nem onde fica a clínica da família. Segunda feira eu lembro, mas agora não 

lembro. Acontece muito”. 

 

O discurso que aparece mais presente na fala dos ACS’s na conversa informal 

é como um “trabalhador de saúde”, ou seja, a sua vertente institucional parece falar 

mais alto do que a comunitária. O ACS na maioria das vezes não tem uma fala que 

se coloca no lugar do usuário ou como morador da localidade. O ACS fala como se 

não morasse mais na comunidade. Parece que passou por um portal que ele não é 

mais morador local, se comporta apenas como funcionário da clínica. Muitas vezes se 

colocando apenas a favor das questões da clínica, parece não haver troca com o 

território – quer se afastar do papel de comunitário e acaba se identificando mais com 

a vertente institucional de sua inserção? 

Demais relatos nas entrevistas mostram outro lado a respeito das implicações 

em ser o ACS da comunidade: 

ACS 9: “Eu pensava que se eu trabalhasse na minha comunidade eu 

iria ter problemas e eu morar aqui, por ser perto e eles saberem onde é minha 

casa. Mas não, pelo contrário, eles te respeitam, na minha casa ninguém vai 

bater pra perguntar de consulta, de nada. Eles me respeitam. E meu 

relacionamento com eles é bom. Sempre bom. E tem casos confidenciais que 

chegam, eles dizem: poxa, eu tô sentindo assim, assim, assado, você pode me 

ajudar? E a gente aborda cada caso que a gente vê que valeu a pena. Pô a 

gente tá tratando daquele caso valeu a pena. Ele tava precisando mesmo. Eu 

acho que ser agente de saúde da minha comunidade pra mim foi um presente 
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que eu ganhei. E no meu ver eu gosto. Quando acontece isso elas, pelo 

contrário, pedem um abraço né, pedem uma mão amiga pra estar 

confidenciando. Porque quando elas se abrem é porque elas tem confiança 

total. Pra elas se abrirem tem confiança total”. 

ACS 7: “Na comunidade sim. Na comunidade eu sinto que meu trabalho 

aparece. Apesar de ser um trabalho de formiguinha eu sei que na comunidade 

ele é reconhecido. Até porque cadastrado de outros colegas vem me procurar 

porque eu tento dar uma resolutividade ao problema dele”. 

 

As falas a seguir mostram uma boa cooperação entre agentes e usuários não 

havendo uma interferência negativa no fato de pertencer a comunidade: 

 

ACS 6: “Você é a vizinha, você é a amiga, se torna muito mais fácil. O 

ruim: eu moro, sou nascida e criada aqui. Todo mundo me conhece inclusive o 

lado da banda de lá. Então nesse ponto. O ruim é que eles perdem meio que a 

noção de que as vezes é sábado eu tô na minha casa tomando minha 

cervejinha, entendeu. Aí vem: oi, não sei o que. Quando é mulher mais nova 

eu dou uma cortada. Quando é senhorinha... As vezes eu tô na feira: e o meu 

exame? Você fora do horário de trabalho e as pessoas te abordam”. 

ACS 2: “Eu vejo como uma coisa boa. É uma coisa boa. Porque as 

pessoas sabem que moro aqui, tem a empatia de eu me colocar no lugar delas, 

entendeu. Eu sei um pouco o que elas passam, sei o que elas vivem. Vivo um 

pouco o que elas vivem também”. 

ACS 4: “Olha, na verdade a minha microárea é um pouco afastada do 

lugar onde eu moro. Mas acontece de eu sair do portão de casa eu me deparar 

com um cadastrado meu que veio pra área fazer uma compra. Sinceramente 

isso não interfere em nada na minha vida pessoal. A gente tem essa atividade 

e ao mesmo tempo em que tem essa atividade, tem o respeito. Então eles 

respeitam, eles sabem quando é a pessoa e não agente de saúde. Eu não vejo 

muitos problemas por causa disso não. Eu prefiro. Eu prefiro que a gente tenha 

essa coisa de tá perto porque isso permite criar um vínculo maior”. 

ACS 4: “Acho que não atrapalha em nada (fato de morar na 

comunidade). Em nada. É melhor até. Cria mais confiança. Parece que a gente 
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realmente tá falando de igual pra igual entendeu. Então quebra esse negócio 

de ah ela é superior, ela faz um negócio de, ela é diferente de mim, tem uma 

situação melhor do que a minha. Acho que quebra isso. Quebra isso né. A 

gente tá ali todo mundo junto mesmo. A confiança aumenta. (...) conforme a 

gente vai gerando esse vínculo, vai criando a confiança. E a partir do momento 

que tem a confiança ele sabe que é o seu trabalho, que é a sua ética, seu sigilo 

que tá em jogo e você não vai expor isso pra ninguém”. 

 

 

5.1.8. Quem é o Usuário na Percepção do ACS: 

A categoria denominada “Quem é o usuário na percepção do ACS” é 

importante para esta pesquisa para ajudar a compreender como o agente de saúde 

enxerga o usuário, paciente, seu cadastrado. Qual a visão que o agente de saúde tem 

a respeito dos usuários dos serviços de saúde? É uma visão estereotipada e 

generalizada? Ou o agente consegue estabelecer relação de respeito e de 

singularidade com cada história e família a qual presta assistência?  

O olhar que o ACS tem a respeito dos usuários é um olhar solidário e com base 

em uma relação de respeito e identificação? Ou o ACS acaba se distanciando do 

usuário, tentando se diferenciar deste por estar vinculado ao serviço de saúde e ter 

contato com a linguagem biomédica que acaba assimilando por estar inserido na 

equipe?  

Considera-se nesta categoria de análise a importância de verificar como o 

agente percebe e trata os diferentes sujeitos com quem interage e tem a tarefa de 

cuidar. Essa percepção que têm os ACS sobre os usuários da APS é fundamental 

para se traçar qual é o perfil de cuidado do ACS, como ele trata os seus “cadastrados”, 

o seu viés de trabalho comunitário tem realmente uma intervenção que gera uma 

“ligação”, que constrói “ponte” entre a comunidade e o serviço de saúde ou há uma 

espécie de diferenciação ao por ser parte da equipe de saúde?  

Encontramos em muitas das falas do ACS ao serem indagados sobre o perfil 

das pessoas que utilizam a unidade de saúde, um olhar que por um lado qualifica 

negativamente os usuários da clínica: 
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ACS 9: “Só que os cadastrados dessa equipe são pessoas muito mal 

acostumados. Muito mal doutrinados por a clínica ser perto deles, eles são mal 

acostumados sim. Se você faz uma visita, chega lá não abre a porta. Vem a 

hora que quer, chega aqui vai ser tratado, vai ser consultado, faz escândalo, 

entendeu. Não tem um pingo de consciência que tem pessoas que já tão 

esperando há muito tempo consulta marcada (...) eles não tem educação da 

saúde. Eles sabem da saúde, mas não tem educação”. 

ACS 9: “Bom, de forma geral, pra minha equipe, muitos são... Até 

dóceis. Outras já são indóceis. Como te falei, tem pessoas que gostam de ser 

tratadas na clínica da família, tem pessoas que pensa que isso aqui é UPA da 

família”. 

ACS 3: “Muita das vezes eles (usuários) falam a maioria: ah não 

conheço não, não sei nem quem é meu agente. Mas a verdade não é essa. A 

verdade é que quando a gente tá lá eles tão aqui. Eles querem atendimento 

médico, eles não querem nossa visita. A gente passa lá pra perguntar deles 

eles nem abrem a porta muita das vezes”.  

ACS 1: “Mas tem uns que a gente vê que não há necessidade naquela 

hora e querem, forçam a barra e faz escândalo e gritam. Tem pessoas que só 

vem aqui na base do grito. Tem pessoas que você já vê quando você tá no 

guichê, que a pessoa já entra... E você já sabe... Hoje vai ter gritaria. A pessoa 

já chega: essa droga não funciona, não serve pra nada, só tem beleza, só tem 

beleza isso aqui, não sei pra que escada rolante, sempre com essa droga de 

escada”. 

 

Alguns ao entender o tema da pesquisa já quiseram relatar que vivenciam 

muitos dilemas éticos no seu dia a dia e que, às vezes, não é por culpa deles mesmos, 

mas por culpa dos pacientes, que de acordo com a fala dos presentes, não possuem 

informação/educação sobre sua própria saúde.  

Grande parte da população brasileira vive em situação de pobreza e de extrema 

pobreza, em contraste com a relativa riqueza do país. Essa desigualdade expressa-

se mais claramente em centros urbanos, principalmente nas favelas. A favela existe 

no cenário carioca desde o século XIX, o nome próprio Favella passou a ser favela, 
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servindo para denominar os casos de terra invadida ou ocupada ilegalmente por 

moradias precárias, sem infra-estrutura e serviços urbanos. O favelado passou a 

simbolizar o migrante pobre, semi-analfabeto, biscateiro, incapaz de se integrar e se 

adaptar ao mercado de trabalho da cidade (PRETECEILLE E VALLADARES, 2000 

APUD GOMES E PINHEIRO, 2005). 

Segundo Alvito (2001), as favelas representam os fantasmas prediletos do 

imaginário urbano: foco de doenças e epidemias; sítio de malandros e ociosos, 

inimigos do trabalho duro e honesto; amontoado promíscuo de população sem moral; 

reduto anacrônico de migrantes de origem rural mal-adaptados à vida urbana, 

constituindo uma massa a atrasar nosso desenvolvimento econômico e político; e covil 

de bandidos, zona franca do crime e do tráfico. Assim, a favela tem em si encarnada 

a imagem das “classes perigosas”, e é esta tradição que é continuamente reproduzida 

(ALVITO, 2001, p. 91-2 APUD GOMES E PINHEIRO, 2005). 

 Oliveira (1999) ressalta que vários trabalhos vão contra associação equivocada 

entre pobreza e violência urbana e criminalidade, porém a favela apresenta interfaces 

entre múltiplos arranjos culturais de mundos (o marginal e o central, o desviante e o 

oficial), que se interpenetram. O mundo do crime não está muito distante do mundo 

empresarial, muito menos do mercado, seus valores e regras. Eles participam 

simultaneamente das exigências do mundo do trabalho e do crime, realizando 

diversos tipos de acordo e compromisso (GOMES E PINHEIRO, 2005). 

 

ACS 5: “São pessoas que já sabem o tipo de atendimento, a grande 

maioria que vem aqui são os mesmo usuários, que já conhecem o atendimento, 

já conhecem a questão de não poder dizer não, tem gente que tá aqui todo dia, 

tem gente que tem problemas emocionais e usam aqui como um lugar pra tá 

presente, pra ter uma atenção”. 

ACS 3: “Claro que tem exceções. Claro. Muitas. Mas a maioria é muito 

grossa, a maioria das pessoas quer as coisas pra ontem, ninguém quer 

respeitar procedimento. (...) Hoje eu vejo eles assim. Agressivos, acelerados”. 

ACS 4: “Eu acho que as pessoas estão carentes de ajuda. Eu acho que 

o próprio governo, a prefeitura tá passando por um momento difícil e aí as vezes 

não consegue dar todo suporte e agente acaba... tipo, a pessoa quer marcar 
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uma consulta, mas a agenda tá lotada, a pessoa quer marcar um exame, mas 

só daqui a três ou quatro meses que vai ter vaga. Então elas estão se sentindo 

carentes e estão se sentindo abandonadas”. 

ACS 3: “E muita das vezes o paciente tá aí, eu tenho que abrir a porta 

e falar. O paciente aceita muito um não de uma pessoa com jaleco ali na frente 

deles do que a gente dizendo. Eles acham que a gente protege o médico. A 

gente protege o acesso deles ao médico”.  

ACS 6: “Tem umas pessoas super dóceis, que se você fala assim: poxa 

a clínica vai atrasar um pouquinho por causa do engarrafamento, a pessoa 

senta, espera, aguarda. Tem uma que tá marcada duas e meia, aí já dá duas 

e trinta e cinco, duas e quarenta, mas já tá: como é que é? Já são aquelas 

pessoas barraqueiras, entendeu, favelada mesmo. Bem diversificado. Tem 

aquelas que escutam o que você tá falando, vai cumprir”. 

ACS 6: “apesar de ser barraqueira, de ser grossa, são pessoas que não 

conhecem os direitos, as vezes falam: são barraqueiros, são barraqueiros. As 

vezes tem pessoas que são bem mais entendidas, vai procurar alguma coisa 

que não ficou, que elas acharam que não foi correto, que acontece. Porque 

realmente não é o correto, mas... São mais entendidas no sentido de saber 

procurar, como se colocar. Com certeza. Ouvidoria. Faz uma ouvidoria bem 

feita, não é uma ouvidoria de fofoca de gracinha, é uma coisa bem”... 

ACS 3: “Eles querem ser atendidos, querem ganhar uma medicação 

sem receita. Aí conseguem da forma usando o vocabulário baixo, usando 

agressividade... principalmente, ou somente com as agentes comunitários que 

estão no acolhimento. Hoje eu vejo eles assim. Muito agressivos, muito 

acelerados, querem porque querem, não respeitam o atendimento, o horário, a 

vez do outro que tá ali na fila, entendeu. Não aceitam agendamento a longo 

prazo”. 

ACS 2: “Na minha as pessoas gostam de vir aqui quando tá passando 

mal. Adoram uma demanda. Não tem compromisso de ter que se tratar, de ter 

que se olhar, faltam muito os exames fora... ah não tive dinheiro de passagem. 

Sempre tem essa história. (...)Na clínica em geral as pessoas acessam muito, 

tem pessoas que se excedem muito nos direitos, por exemplo, tem pessoas 

que vem aqui gritar, falar alto, colocar a mão no nosso nariz. A gente não tem 

culpa de que não quer atender”. 
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As questões de conflitos entre usuários e profissionais existem frequentemente 

na unidade. A presença de uma equipe de Consultório de Rua dentro da unidade é 

para alguns um problema e para alguns funcionários da unidade é o motivo que tem 

gerado alguns furtos, segundo relatos. A médica acredita que a população de rua é 

“perigosa” e que está trazendo perigo e riscos para os profissionais e pacientes. Há 

também um medo dos pacientes em situação de rua que são atendidos na unidade 

trazerem doenças. A clínica é uma unidade referência para o trabalho de consultórios 

de rua, há 2 anos tem atendimentos à estes pacientes. A clínica não tem muita 

estrutura para receber pacientes de rua, não tem espaço reservado para isso de 

acordo com a opinião dos profissionais da equipe B. Para alguns da equipe, os 

moradores de rua deveriam ser atendidos em local separado dos demais pacientes e 

dos profissionais. Acham que a unidade não deve atender tais pacientes de rua. 

A questão do bolsa família, foi possível perceber que alguns ACS tem uma 

opinião negativa sobre as pessoas que recebem esse benefício do governo. Alguns 

disseram que a maioria das pessoas que recebem o benefício do programa são 

pessoas “aproveitadoras”, que se beneficiam do dinheiro para não trabalhar e 

continuar tendo mais filhos e receber mais dinheiro. Muitos afirmaram que acreditam 

nesse tipo de pensamento, os demais profissionais não emitem opinião sobre isso, 

mas parecem concordar sobre essa opinião. Mas ficou evidente que a maioria dos 

ACS não concordam com o benefício fornecido pelo governos para a população.  

Ficou bastante forte essa visão dos ACS dentro das duas equipes observadas 

de que as pessoas beneficiadas pelo bolsa família se “aproveitam” do benefício para 

não trabalhar. A fala ia em direção de que muitos ficam recebendo o dinheiro sem 

precisar e que não há controle quanto a isto. Disseram que os pacientes ficam anos 

recebendo a bolsa mesmo com os filhos já maiores de idade. Uma ACS ainda disse 

que eles (pacientes) ficam fazendo filhos para receber o dinheiro e que isso ajuda para 

que eles não corram atrás de um emprego, ficando acomodados. 

A respeito do programa bolsa família de cunho social e assistencial ser parte 

do trabalho do ACS, e pela tarefa de estar no acompanhamento do bolsa família e 

outros benefícios é algo que deve ser observado e colocado em reflexão. Está 

presente na rotina do agente de saúde e na fala de muitos dos ACS de ambas as 



115 
 

equipes observadas neste estudo é possível perceber que os benefícios são 

entendidos como algo que as pessoas se aproveitam. O ACS tem o devido preparo 

para lidar com esse apoio social que o seu trabalho acabou absorvendo como tarefa 

para atuar num âmbito de assistência social? 

   

ACS 3: “Que a clínica hoje não é da família, a clínica hoje é do doente. 

Se não tiver atendimento médico não existe, pra eles (usuários) não serve. E 

eles não poderiam fazer isso aqui assim. Eles tinham que ver isso aqui como 

um acesso a família mesmo. Vamos participar das reuniões. Não. Eles só 

querem isso aqui como se fosse um hospital público, como se fosse um PAM”. 

ACS 9: “Falta de reconhecimento. Falta de interesse das pessoas. Tipo, 

marca consulta e não vem, chega aqui fazendo escândalo porque não tem 

médico. Porque quando marca consulta, não vem, falta, não dá satisfação. 

Acha que o agente de saúde faz aquilo por fazer. Gente esperando aquela vaga 

há vários meses, quando tem não vai. Só isso que eu acho desmerecedor, 

desrespeitador com o agente de saúde, com o médico, entendeu. A 

conscientização das pessoas que saúde é uma coisa do dia a dia”. 

ACS 6: “A outra ACS até já viu eu falando com ela: você já foi pesar? 

Não. Isso eu já falei pra ela umas quatro ou cinco vezes. Aí quer dizer, ela não 

vem, ela que recebe, eu não recebo nada. Eu que tenho que ficar igual uma 

babá? Porque agente de saúde não é mais aquele que orienta. A gente tá igual 

a babá. Tem que ficar: fulano vai lá pesar. Gente, não sabe que tem que fazer?” 

ACS 9: “Tinha que ter conscientização de saúde nessa equipe. 

Conscientização hoje dos usuários, hoje eles só querem vir, pegar o remédio e 

tomar. Eles não querem fazer um paliativo. A gente faz a reunião e vem meia 

dúzia de gatos pingados. Eles são mal acostumados os usuários da minha 

equipe. Eu acho que eles são mal acostumados por ser a clínica perto de casa. 

Eles chegam aqui na porta e fazem um escândalo. Eles não tratam aqui como 

clínica, aqui eles tratam como UPA da família”. 

ACS 7: “As pessoas costumam chegar aqui, muitos, já se defendendo. 

Já sabem que vão receber um não. Com essa postura. E realmente quem tá 

doente tem pressa né.  Igual quem tem fome. Quem tá doente tem pressa, 

quem tem dor tem pressa. Por mais que meu problema seja inferior ao da outra 
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pessoa, as pessoas tem pressa. Mas é uma coisa que você vai educando aos 

poucos”. 

 

 

6. CARTOGRAFIAS DO PROCESSO DE TRABALHO: O RECONHECER E O 
LIDAR: 

Produzir uma cartografia da ética inscrita nos atos dos agentes comunitários 

e do processo de trabalho em uma unidade de saúde foi, desde o início, o desafio a 

ser enfrentado como pesquisadora.  O sentido da cartografia surgia como algo até 

então novo para mim: a ideia de um acompanhamento de percursos com implicação 

nos processos de produção, no observar da conexão e das redes ou “rizomas” 

envolvidos. A necessidade de mergulhar nas forças que compõem o comum entre os 

que estão na unidade de saúde, observar as diferentes linhas de composição da 

experiência macro e micropolítica – eis o modo de produção da cartografia, eis o 

desafio de se abrir e realizar um mergulho na vivência no campo.  

Desde o início de entrada no campo busquei registrar minhas observações ao 

participar com as equipes das reuniões, nos encontros dentro da unidade, na troca de 

informação, no mútuo conhecer dos que tive oportunidade de estar em contato. Sem 

se perder do foco do processo de trabalho, tentei aproximar e escutar as falas 

refletindo sobre o cuidado que vem sendo operado pelos trabalhadores. 

Da cartografia, diz-se que é preciso traçar um plano comum, apreender da 

realidade sua dimensão menos de forma e mais de plano de forças, com o objetivo de 

acompanhar processos de subjetivação. O comum porta o duplo sentido de partilha e 

pertencimento. Cada um desses sentidos indica um procedimento ou atividade sem a 

qual a produção do comum não se efetiva.  

O comum é aquilo que partilhamos e em que tomamos parte, pertencemos, 

nos engajamos. Essa é a ideia que Jacques Rancière (1996; 2005) desenvolve com 

o conceito de “partilha do sensível”. O autor trava um debate transdisciplinar entre a 

estética e a política para, nesse limiar, pensar a importância dos modos de fazer 

(atividades, procedimentos) que instauram diferentes formas de comunidade. Na 

definição do termo, partilha do sensível diz respeito ao: [...] sistema de evidências 

sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que 
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nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao 

mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas” (RANCIÈRE, 2005, p. 15). 

 

 

6.1. O Processo de Trabalho e a Gestão da Unidade: 

Em relação ao processo de trabalho e a gestão da unidade, consideramos 

que são elementos internamente ligados e necessários para contextualizar as atitudes 

dos profissionais frente aos conflitos de ordem ética que se apresentam na realidade 

e no cotidiano. No processo de trabalho estão inscritos os atos de saúde como 

procedimentos, acolhimentos, responsabilizações, considera-se que todos os 

trabalhadores de saúde, de uma forma ou de outra, fazem clínica. Todos os processos 

e encontros que o usuário se submente ao entrar na clínica está dentro do processo 

de trabalho em saúde, desde a entrada, a decisão do profissional a respeito do que 

fazer, as ofertas de cuidado oferecidas. Os trabalhadores de uma equipe agem de 

modo singular, na produção do cuidado, isto é, de forma diferente entre eles, mesmo 

que estejam sob a mesma diretriz normativa.  

Mergulhamos num cenário de uma unidade onde a presença da questão da 

“computadorização” da unidade é visível. Procedimentos feitos no sistema online, 

agendamentos, fichas, cadastros, receituários – característica que pode deixar o 

profissional fixado ao computador, cooperando para que o médico ou enfermeiro 

desligue-se com maior facilidade do paciente. Há rapidez nos atendimentos médicos 

da equipe A, de acordo com a médica, e tem sido realizados em 15 minutos por causa 

da grande demanda que tem na rotina. A médica conta-me, logo de início, sobre sua 

experiência com saúde da família, já trabalhou por muitos anos neste tipo de 

assistência, inclusive em cidades pequenas, de interior do país. No decorrer da 

conversa, se abre, ao revelar sua visão sobre como é o perfil dos pacientes e usuários 

atendidos na equipe: são “bem tranquilos”, são “pessoas de bem”, mas com um 

porém: quando querem algo, ou estão contrariados com as espera “fazem escândalo 

para conseguir alguma coisa”. Uma fala veio com certo tom de “pena” pelo fato das 

pessoas morarem em um local precário que, em sua opinião, é inseguro de se viver 

em função da violência que existe e rodeia. Parece entender que é sofrido morar na 

comunidade por conta da violência local. Por causa da grande demanda de 
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atendimento as consultas são feitas dentro do tempo de 15 minutos. A equipe A em 

especial concentra as áreas de abrangência mais próximas da clínica e isso faz com 

que a equipe tenha fluxo contínuo de pacientes todos os dias (cadastrados moram “ao 

lado” da clínica). Para a enfermeira, a dificuldade na definição sobre o que uma 

demanda é frequente. As demandas em seu entendimento são os casos com 

questões crônicas que aparecem em 24 horas.  

Configura-se dentro do cenário cartografado um complexo processo de 

trabalho onde a relação entre profissional ACS, técnico enfermagem e médico se 

conflita: agentes comunitários e técnicos de enfermagem se queixam de que os 

médicos “se negam” a receber pacientes alegando “não ser caso de demanda” e que 

a agenda está lotada. O ACS que recebe o usuário no acolhimento parece se sentir 

“acuado” pelo usuário que quer atendimento e pelo médico que recusa atender alguns 

dos casos, justamente pela questão do problema em definir o que é demanda 

imediata. ACS recebe paciente no acolhimento, mas fica de mãos atadas, não pode 

mandar paciente ir embora, seguindo a orientação da gerência. O técnico de 

enfermagem fica no meio disso na sala de procedimento, por muitas vezes, lotada, 

em função dos muitos casos que vão primeiro para a sala de procedimento. Após o 

procedimento e aferição dos sinais vitais o paciente retorna para sala de espera, e 

após aguardar um tempo, entra na sala do médico – onde é atendido ou ouve que não 

vai atender porque não se trata de demanda. A peregrinação do usuário na clínica é 

frequente. O usuário que deseja ser atendido “roda” pela unidade começando na baia 

de acolhimento, depois passa pelo procedimento e volta para a baia e somente depois 

disso vai pra médico que, por vezes, recusa, agendando-o para outro dia. O médico 

afirma não ser demanda. Há um “jogo de empurra” com o usuário que roda pela clínica 

sem ter de fato resolvido seu problema em função do que está protocolado como 

atendimento e em função da definição do que é demanda não estar clara a partir do 

acolhimento realizado. O apreendido nas participações das reuniões de equipe é que 

existem questões de cunho ético dentro da equipe, na convivência profissional, muitas 

vezes em relação ao perfil de quem trabalha no modelo saúde da família. Alguns 

profissionais afirmam que outros não possuem perfil para atender na saúde da família, 

mas acabam trabalhando, apenas pela questão financeira (médicos, por exemplo, 

com seus altos salários oferecidos, em discrepância com as demais profissões). A 

técnica de enfermagem, que já foi ACS, curiosa com a pesquisa, implica-se em ajudar 



119 
 

a pesquisadora a entender o papel e formação do ACS: “o curso técnico para os ACS 

não é feito para todos, não são todos que conseguem fazer. O ministério da saúde 

não tem dinheiro, apenas 5 ou 6 ACS da unidade inteira são escolhidos para fazer o 

curso. Todos fazem apenas o curso introdutório. Durante a observação participante 

nas reuniões de equipe, as pautas principais concentravam-se na discussão referente 

as questões do bolsa família, aspectos sobre a coleta de dados, formas das anotações 

sobre estes dados e as correções dos erros de preenchimento dos ACS. A agenda da 

médica estava lotada com muitos pacientes remarcados: estava virando uma “bola de 

neve” - era o segundo assunto mais discutido na reunião de equipe. Para esta equipe 

trata-se de uma população bastante extensa e próxima da unidade de saúde, 

característica que faz com que a equipe tenha grande demanda, mas possui apenas 

uma médica e uma enfermeira para dar conta de todos os atendimentos o que tem 

sobrecarregado a equipe.  

Comunicação entre profissional e usuários: durante as observações na unidade 

de saúde alguns relatos foram feitos referentes a queixas a problemas de 

comunicação entre pacientes e profissionais de saúde. Há problemas de comunicação 

e relacionamento entre usuários e profissionais, de uma forma geral, na relação de 

cuidado e nos atendimentos. As queixas colocadas pelos moradores durante a 

reunião eram sobre as constantes mudanças e trocas de médicos na equipe e dos 

demais profissionais na unidade de saúde, a demora em receber resultados de 

exames ou a não entrega desses exames, não sabem o resultado e não são 

informados sobre exames realizados. Na fala da ACS 7, a sua visita domiciliar junto 

aos seus cadastrados é feita quando está indo para sua casa (pois é caminho de sua 

casa os endereços). Disse que quando entra nos domicílios as pessoas a “afogam” 

ou enchem ela de falas sobre seus problemas, mas ela diz se sentir impotente e que 

não pode ajudar muito. Se sente atolada e apenas consegue escutar o paciente e 

dizer: “você tem que ir lá na unidade marcar a consulta”. Disse que geralmente a 

família ignora isso e simplesmente acaba não indo na unidade.  

O contato com a pesquisadora com os médicos também aconteceu durante 

alguns atendimentos. O médico que estava presente na equipe B parecia ser um 

médico atencioso e cuidadoso com paciente idoso que atendia. Nessa consulta estava 

sendo realizado o risco cirúrgico de um idoso para cirurgia de catarata. O médico, 

recém formado, estava há pouco tempo na equipe de saúde, e parecia dedicado ao 
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trabalho. Ele acompanhou o usuário no procedimento e nos deslocamentos dentro da 

unidade. O tempo todo mantendo boa comunicação e contato com os agentes de 

saúde de sua equipe, parecendo ser uma relação boa. Porém os agentes de saúde 

atuavam e funcionavam muito como recepcionistas, entregadores de exames e papéis 

dentro e fora da clínica, como se fossem quase que secretários/recepcionistas do 

médico. 

A equipe fez uma escala no modelo rodízio, com rotatividade para qual agente 

ficará responsável pelo assunto bolsa família e cadastro geral deste programa. Para 

os ACS, tanto a rotina de acolhimento quanto de acompanhamento de bolsa família 

são tarefas compulsórias, que parecem não gostar de fazer, tarefas que os prendem 

dentro da unidade ou com muitos dados para preencher. Isso parece incomodar muito 

os agentes, as escalas são feitas para não sobrecarregar apenas uma pessoa, mas é 

visível que sempre há conflitos em função de não cumprimento do esquema que foi 

combinado por alguns, ou por algum imprevisto pessoal. São tarefas que acabam por 

gerar conflitos internos entre a equipe e as vezes podem atrapalhar o processo de 

trabalho ao invés de cooperar ou agilizar. 

 

6.1.1. Outras práticas de saúde na unidade:  

Observação e vivência no grupo de idosos: durante um momento de 

observação de um grupo que existe da clínica, grupo de promoção da saúde que atua 

para melhorar a convivência e o empoderamento de pessoas idosas usuárias da 

clínica. Em conversa com a dinamizadora, pessoa que pareceu bastante engajada e 

atuante em suas tarefas e na vivência com o grupo, ela explicou a pesquisadora um 

pouco sobre o seu trabalho com o grupo na clínica. Ela falou da questão do 

desrespeito que, por vezes, acontece por parte dos funcionários/profissionais de 

saúde para com os usuários. Ela disse que escuta bastante dos usuários que se 

sentem maltratados na clínica. Disse que em seu grupo tenta lidar com este problema 

empoderando os idosos para saberem seus direitos e saberem onde fazer 

reclamações quando necessário caso se sintam agredidos ou maltratados pelos 

funcionários. Para ela, essas situações são inadmissíveis, pois os profissionais de um 

estabelecimento público servem a população e não o contrário. A população tem que 
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ser colocada em primeiro lugar e com todo respeito, não devem ser maltratadas e sim 

empoderadas e atendidas em suas necessidades de saúde.  

A parte de saúde da mulher, do grupo de hipertensos, de diabéticos são o foco 

das ações da ESF. Nas reuniões de equipe a preocupação é sempre estes grupos. 

Com relação a questão do preventivo, a equipe A nas reuniões tem constatado que 

não se está conseguindo colher o exame preventivo de todas as mulheres da área. 

Em função disso já tentaram vincular o benefício do bolsa família à realização do 

exame preventivo para ter mais adesão e realização da coleta, pois foram poucos 

exames nos últimos períodos. Tem sido uma preocupação da equipe os exames, e 

mesmo com essa vinculação ao bolsa família (quase que uma ameaça – “se não fizer 

os exames irá prejudicar o auxílio financeiro”) não houve até o momento melhora nos 

números de exames realizados. A equipe A está pensando em estratégias para 

melhorar este número de exames, já pensaram em fazer campanhas no território, em 

um local grande, chamar as mulheres e marcar os exames lá mesmo. Sair do local 

com exames agendados.  

Questões de conflitos entre usuários e profissionais. A presença do Consultório 

de Rua dentro da unidade é para alguns profissionais um problema e gera situações 

de roubos. A médica acredita que a população de rua é “perigosa” e que está trazendo 

perigo e riscos para os profissionais e pacientes. Há medo dos pacientes em situação 

de rua “trazer doenças” da rua para a unidade. A clínica local da pesquisa é unidade 

referência de consultório de rua, há 2 anos tem atendimentos usuários em situação 

de rua. Clínica não tem muita estrutura para receber pacientes de rua, não tem espaço 

reservado para isso de acordo com a opinião dos profissionais da equipe B. Para 

alguns da equipe, os moradores de rua deveriam ser atendidos em local separado dos 

demais pacientes e dos profissionais. Acham q a unidade não deve atender tais 

pacientes de rua. 

 

 
6.2. O ACS e o Acolhimento: 

            O atendimento de acolhimento é feito por escala na equipe A, pois é dividida 

por turnos e, por isso, em função dos compromissos e tarefas de cada ACS foi feita 

uma proposta de rodízio de agentes para ficar no horário de fechamento da cínica, o 



122 
 

horário mais tarde da unidade. ACS no acolhimento geralmente fica sozinho, e ele 

mesmo avalia se é demanda ou não pela fala do paciente. Não há acolhimento com 

supervisão técnica na clínica ou feito conjuntamente com outros profissionais. ACS 

sozinho no acolhimento sempre. Gerente diz que esse local gera muitos conflitos, 

entre usuários e ACS.  

Acompanhei a ACS 7 em seu turno de acolhimento. A mesma é considerada 

pela médica e pela enfermeira de sua equipe como a ACS mais organizada em 

comparação com os demais. Foi possível observar a ACS 7 no seu período de 

acolhimento. Este atendimento inicial acontece logo que o usuário entra na unidade, 

é o local que recebe o usuário. O único profissional que fica no acolhimento é o agente 

de saúde no caso desta unidade, parece que em todo o Rio de Janeiro é a prática 

rotineira. O agente de saúde que sentado no “guichê” (sequência de mesas com uma 

pequena divisória) anota e faz preenchimento de um cadastro, realiza em seguida um 

agendamento de consulta para o médico da equipe. O agente de saúde é quem 

delimita se é um caso de demanda com urgência (atendimento na hora) ou se não se 

trata de demanda (atendimento para quando tiver vaga na agenda). Pelo que foi 

possível verificar na unidade não há outro profissional de saúde ou administrativo que 

fique junto ao ACS durante o acolhimento.  

A observação do acolhimento com ACS 6, que tem muito tempo na função, 

uma das mais antigas na unidade, tem 12 anos de experiência como agente de saúde. 

ACS 6 começou quando ainda não existia a estratégia de saúde da família, existia 

apenas o programa de agentes comunitários de saúde (PACS). O acolhimento da 

ACS 6 acontecia normalmente e em alguns momentos ela, sabendo a pesquisadora 

a acompanhava em função da pesquisa, por iniciativa própria começou a relatar 

alguns fatos que pôde vivenciar. O atendimento de acolhimento da ACS 6, de uma 

forma geral, baseava-se em checar dados no sistema do computador, inseria dados 

novos faltosos, ia realizando preenchimentos com informações sobre a queixa que o 

paciente relatava no momento de entrada. Tudo via sistema informatizado, o agente 

de saúde vai preenchendo a ficha. Ao fim desse momento o agente avisa o paciente 

que deve esperar na sala de espera onde há uma tela com um número que aparece 

para que a pessoa vá para o local devido (ou vai para sala de procedimento, ou sala 

de vacina, ou para a consulta com o médico). Quando não é considerado pelo ACS 

como uma demanda espontânea (atendimento imediato) ele é colocado na agenda e 
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volta pra casa para esperar a data da consulta. Na sala de espera, o paciente fica 

aguardando e é chamado no visor pelo nome e número que recebeu. No acolhimento 

o ACS que está atendendo fica recebendo esses usuários que chegam na clínica e 

nesse tempo também entregam resultados de exames, algumas receitas de remédios 

controlados e demais documentos que ficam com o ACS guardados em pastas para 

serem entregues. Na rotina do acolhimento os pacientes/usuários vão chegando na 

“baia” da sua equipe específica em que é cadastrado e o ACS abre a sua ficha de 

cadastro, caso já possua, ou inicia uma nova ficha online na tela de seu computador. 

O paciente, enquanto espera os múltiplos cliques do mouse do ACS à sua frente, 

apenas observa o que acontecerá em seguida na expectativa de alguma resposta de 

atendimento. O ACS vai clicando, preenchendo, preenchendo, faz algumas perguntas 

sobre dados, endereço, nome, idade. O ACS não parece observar muito o paciente, 

apenas segue com as perguntas para o cadastro e preenchimento. No final o paciente 

recebe um papel com a data da próxima consulta que foi agendada. Caso esse 

paciente não tenha uma queixa que seja considerada como demanda de urgência 

pelo ACS que está na baia, ele volta para sua casa e terá que esperar a data da 

consulta para passar no médico (caso haja vaga é agendado, caso não tenha esperará 

por mais tempo). Na sua tarefa parece se atrapalhar um pouco com algumas coisas, 

pede ajuda ao colega da baia ao lado, mas em seguida consegue resolver. Assim a 

ACS 9 vai atendendo a fila de seu guichê no acolhimento. Sempre preenchendo por 

alguns minutos e em seguida vai indicando a sala ou o local onde o paciente deve ser 

encaminhar: ou sala de espera, ou procedimento, etc. Às vezes a ACS 9 pergunta aos 

usuários que chegam na sua baia quando já é um paciente conhecido: “está tudo bem 

com você?”, “tomou o medicamento direito?”, “como está o fulano?”. Esses momentos 

parece surgir uma interação onde o paciente começaria a se abrir para falar de sua 

questão mais especificamente, porém é interrompido para que seja continuado o 

preenchimento e a marcação dos agendamentos. Durante o turno de acolhimento da 

ACS 9 foram feitas algumas observações. De uma forma geral o trabalho da agente 

concentra-se em perguntar qual a queixa do paciente, em seguida verifica se já tem 

cadastro, se tiver abre o antigo, caso não inicia um preenchimento de fichas e 

atualizações de informações. Se for um paciente que possua o benefício do bolsa 

família principalmente tem a preocupação maior em atualizar os dados do sistema.  
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Acolhimento realizado pela ACS 8 que aparenta ser muito calma, atende com 

calma e atenção aos que chegam à sua baia de acolhimento. Quando algum paciente 

traz algum medicamento que não entendeu bem o uso, ou não sabe dar orientação, a 

ACS acessa o site do Google para saber mais, inserindo o nome do medicamento que 

o usuário tem dúvida na busca. E assim responde sobre algum dado que leu sobre o 

medicamento, posologia, dosagem, etc. Os pacientes que chegam são atendidos no 

acolhimento, preenche-se a ficha com as informações iniciais e a queixa e depois são 

encaminhados para o procedimento, se for o caso, ou são agendados pelo ACS para 

uma consulta com o médico com espera entre 2 ou 3 dias, ou 1 ou 2 semanas de 

espera no mínimo. Alguns pacientes aceitam esperar, mas outros se recusam a 

esperar e querem ser atendidos na hora que chegam. Uma usuária queria trocar seu 

medicamento sem ter que passar por uma consulta médica. Exigiu, se irritou com a 

ACS 8 que calmamente lhe explicava que não era possível pegar outro medicamento 

sem marcar uma consulta com o médico. A paciente continuou irritada e com raiva se 

retirou da baia. A ACS 8 disse que isso é comum, mas não pode fazer nada, que está 

seguindo instruções para agir assim. E se sentindo com toda razão e certa frieza 

afirmando que os pacientes não querem esperar e descontam nos agentes a raiva. 

Continuou então seu acolhimento passando para os pacientes seguintes da fila.  

Observando o acolhimento e esta dinâmica de entrada na clínica, os usuários 

que entram na unidade e procuram atendimento para sua queixa parecem não 

compreender o porquê de tantas burocracias, marcação, preenchimentos. Parece que 

os usuários se sentem desrespeitados, não entendem a dinâmica da saúde da família 

e que organização é esta que não o atendem quando chegam na unidade. Os usuários 

já na fila do acolhimento se irritam – local do acolhimento que por sinal é bastante 

apertado, onde pacientes esperam em pé, aglomerados um atrás dos outros, num 

local também de passagem de pessoas e na porta de consultórios. Os pacientes se 

irritam e acham que estão sendo mal atendidos e desrespeitados. O paciente parece 

se sentir desvalorizado diante de protocolos e exigências desde o momento que entra 

na clínica. E parece estar constantemente irritado, pronto para fazer “escândalos” e 

causar brigas com os profissionais. Os usuários da unidade parecem estar saturados 

e isto é visível em suas faces, gestos e expressão quando chegam na unidade de 

saúde. Por outro lado, os pacientes parecem não saber exigir seus direitos sem ser 

por agressividade e violência, ou através de atitudes ofensivas com os funcionários, 
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principalmente com os agentes de saúde, pois o ACS é o que está na entrada 

recebendo as pessoas que chegam. Os pacientes também parecem ter algum tipo de 

discriminação com os ACS, desrespeitam de forma maior os agentes do que os 

demais profissionais que usam um jaleco ou que são da administração. 

As situações de agressividade e ofensas por parte dos usuários, de acordo com 

a fala dos profissionais parecem frequentes. Um dos ACS da equipe B relata que já 

foi chamado de “macaco” em referência a sua cor de pele por uma usuária que se 

sentiu contrariada no atendimento de acolhimento. O ACS disse que se sentiu muito 

ofendido e esperou da gerência alguma intervenção a seu favor, porém a gerência 

soube da situação, mas não tomou nenhuma atitude no momento, apenas atendeu o 

que a usuária queria, dizendo que “o mais importante é que ela seja atendida”. ACS 2 

relata que seu sentimento com a unidade é de não pertencimento, usou a expressão 

“filhos de ninguém” para se referir como se sente na unidade. Diz que a gerência não 

se posiciona a favor dos ACS e nem a favor dos demais profissionais. Disse que tudo 

recai sobre os ACS. São os agentes que ficam na linha de frente com os principais 

problemas, são cobrados, xingados quando os pacientes estão indignados com 

situações do serviço de saúde.  

 
 

6.3. Privacidade e Confidencialidade: 

              Situação que foi observada algumas vezes: o paciente quando não quer que 

tenha pessoas escutando sua consulta com o médico solicitam que todos saiam da 

sala. Os pacientes pedem para o ACS sair e diz que quer falar em particular com o 

médico. Nessas ocasiões os demais profissionais saem da sala e deixam o paciente 

em particular com o médico. Todos parecem respeitar isso. Questão da privacidade 

referente a estrutura física: o acolhimento é realizado em baias, não existe uma sala 

ou local apropriado, todos podem escutar a queixa da pessoa ao lado, saber da 

história do paciente enquanto falam com o ACS. O local de acolhimento é uma fileira 

de cadeiras com pequenas divisórias que separam cada equipe, fica em um local de 

passagem de pessoas, na fila fica um aglomerado de pessoas, que faz com que as 

todos fiquem frequentemente estressados. As pessoas na fila e as que passam 

próximo podem ouvir, inclusive demais agentes ao lado da baia. No acolhimento desta 
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unidade de saúde a privacidade do usuário está completamente comprometida. É um 

local onde existem muitos conflitos e discussões.  

               Nas salas de consultório médico, no caso da equipe A, a porta por vezes 

permanece aberta, ou entreaberta, ou quando fechada não é trancada, mesmo 

quando o paciente já iniciou sua consulta. Algumas vezes a médica tranca, outras 

vezes fica aberta e entram pessoas e saem, ou acontece de outros pacientes baterem 

na porta interrompendo a consulta.  

               Em conversa com ACS 7 um relato sobre a situação de quebra de 

privacidade e falta de respeito com um usuário: segundo a ACS, um paciente se sentiu 

ofendido por causa de uma fala da enfermeira da equipe A. A esposa deste paciente 

havia dito para a enfermeira que o marido não evacuava há cerca de 2 ou 3 semanas. 

A enfermeira falou com voz em volume bem alto ignorando que eles estavam bem em 

frente a fila do acolhimento, na presença de muitas pessoas que ouviram e 

presenciaram a situação: “se ele estivesse sem evacuar estava saindo fezes pela 

boca”. A situação aconteceu na porta do consultório, muitas pessoas escutaram e 

riram. O ACS 7 que relatou tal situação disse que a esposa do paciente que estava 

sem evacuar ficou muito envergonhada e não gostou da atitude da enfermeira. O ACS 

7 disse que achou que a enfermeira faltou com respeito com o paciente e com sua 

esposa e disse ainda que esta atitude poderia até coloca-la em risco, pois a pessoa 

que se sentiu ofendida com a sua fala, segundo o ACS, é uma pessoa que tem 

envolvimento com traficantes da região e poderia fazer algo contra a enfermeira. 

              Conversa com ACS sobre vivências que envolvem ética, a ACS 1 falou 

algumas situações que acredita ter a ver com o assunto de ética, e relato como é a 

sua experiência em morar no mesmo lugar onde trabalha. Para a ACS 1 isso não é 

algo positivo porque atrapalha a questão do sigilo e privacidade dos pacientes. 

Pessoas da clínica sabem dos resultados dos exames e às vezes acabam julgando 

as pessoas, colocam opiniões pessoais com base em informações sobre a saúde e 

sexualidade dessas pessoas. A pesquisadora percebeu durante a fala de alguns ACS 

desanimo e sentimento de desvalorização. O fato de morar no local para alguns 

agentes de saúde é considerado algo prejudicial, pois interfere na sua própria 

privacidade e na privacidade dos pacientes. Relato de que todos conhecem o agente 

e o agente fica sabendo da saúde das pessoas do bairro. 
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            Situação de gravidez e privacidade: pode gerar situações antiéticas. Os ACS 

são obrigados a fazer busca ativa para saber sobre gestantes de sua área e em função 

desta obrigatoriedade, às vezes, acabam realizando ligações para as casas dos 

cadastrados e há necessidade de contatar a família da mulher. O ACS revelou que 

em uma ocasião de ter que ligar para saber de uma paciente ligou para a família da 

mulher e perguntando sobre a possível gestante acabou revelando à família algo que 

a mulher mantinha em segredo. A gestante não queria a gravidez e estava decidindo 

o que fazer, mas a família ficou sabendo antes dela decidir contar. 

6.4. Cuidado e Construção de Vínculo: 
 

Na opinião de uma médica da unidade, os ACS não demonstram 

comprometimento em suas tarefas com os usuários e com o território. Se negam ou 

simplesmente inventam desculpas para não se comprometerem com os casos da 

equipe. Na sua opinião, há comprometimento e criação de vínculo apenas quando 

“ganham algo em troca”, por vezes, os ACS dão preferência a amigos e pessoas que 

podem ganhar coisas. Na agenda da médica sempre aparece as mesmas pessoas de 

forma repetida que são marcadas pelos ACS. Em oposição a esta opinião a fala da 

ACS 1 revela-nos outro lado: para ela, as pessoas não confiam incialmente, mas 

depois de um tempo confiam e vem sempre na clínica, cria uma confiança com a 

clínica da família. Relato do ACS 1 sobre alguns casos de famílias que atende: disse 

“esse é o nosso trabalho” - construir essa confiança, a partir da assistência e cuidado. 

Diante desses dois exemplos e visões diferentes veio algumas indagações quanto a 

construção de vínculo do ACS: sobre o engajamento e envolvimento com o cuidar em 

saúde, como o cuidado está sendo desenvolvido na atuação dos ACS?  

A gerente da unidade comentou sobre a falta de interesse identificada em 

alguns dos agentes de saúde e na dificuldade deles construírem uma linha de 

acompanhamento e de envolvimento no projeto terapêutico, dificuldade em seguir um 

plano de cuidado que foi estabelecido pela equipe para determinado paciente. 

Gerente falou que isso é uma dificuldade na relação com os agentes de saúde de uma 

forma geral na sua unidade, e falou um pouco sobre como é difícil a relação e a 

interação com o profissional ACS que, por vezes, está enrijecido para ouvir as 

recomendações e solicitações por parte da gerência para melhoria da equipe e do 

cuidado aos pacientes. Há presença de dificuldade de relacionamento entre 
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profissionais agentes de saúde e a gerência nesta unidade, diálogo partido, 

comunicação dificultosa ou com bloqueios, falta de escuta de ambas as partes e de 

interação.  

Na reunião da equipe B foi possível observar agentes de saúde que são 

bastante envolvidos e dedicados com seus cadastrados, aparentando verdadeira 

preocupação, sendo atenciosos com os casos e demonstrando desejo de ajudar. Os 

agentes de saúde por morarem na comunidade onde trabalham tem a possibilidade 

de saber melhor e conhecem quando o usuário está mentindo. O agente, de acordo 

com a fala do ACS 4, sabe quando o usuário mente, mas por vezes fingem que não 

estão vendo e deixam passar a questão do endereço falso para ajudar o usuário. 

Durante a observação do colhimento do ACS 4 da equipe B, surge o assunto da 

obrigatoriedade de vinculação por endereço a equipe. Essa proposta de organização 

pode ajudar para a logística de cada equipe e da unidade, porém se for uma lógica 

endurecida pode gerar alguns problemas como situações de haver tentativas de burlar 

esse sistema de atendimento, há casos de usuários que mentem e até falsificam o 

endereço para serem atendido na unidade.  

A clínica de saúde local da pesquisa apresenta usuários e profissionais 

estressados. A justificativa para tantos cadastros e preenchimentos é para tentar 

organizar as famílias, as áreas, as pessoas por grupos, as pessoas na saúde da 

família são classificadas e agrupadas por suas doenças e por perfis de doenças ou 

condições: as gestantes, as criança, os idosos, os hipertensos, os diabéticos, etc. 

Acaba que isso tudo toma grande parte do espaço de criação de vínculo e os esforços 

dos profissionais se concentram nesses grupos e rótulos dados aos pacientes. A 

burocratização, categorização em grupos de pessoas por perfil de doenças, acaba por 

roubar a cena e o lugar do olhar mais cuidador, acolhedor e singular a cada usuário 

em suas necessidades. Parece que a dimensão da consideração da dinâmica familiar, 

dinâmica comunitária e do território também tem ficado em segundo plano neste 

formato de gerenciamento burocratizado. 

Visita domiciliar com ACS 9: andamos pelas casas e a ACS ia conversando 

com as pessoas, parece conhecer muitas pessoas na localidade. Fala palavras de 

sua religião (de fé) para jovens que encontra na rua. Diz que faz com amor o seu 

trabalho, fala com todos de forma alegre e comunicativa pelas ruas, fala sobre os 
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exames e consultas agendadas, reclama quando algum cadastrado falta a consulta, 

principalmente as gestantes. Disse que as pessoas por vezes só querem ser 

escutadas ou acolhidas, se sentem dessa forma confortadas. Disse que os jovens lhe 

pedem conselhos e até “mostram as partes intimas” para que ela possa ajudar quando 

eles estão com alguma queixa de saúde ou com um sintoma. A ACS 9 parece 

conhecer as famílias, mas a visita é sempre feita de forma rápida e sempre com 

perguntas objetivas sobre consultas e sobre a saúde de forma geral da pessoa. 

Pergunta se está tudo bem ou se está tomando remédio. Houve uma reclamação de 

uma pessoa na sua área que disse que foi maltratada por outro ACS da clínica e que 

ficou mais de 2 horas para ser atendida e estava passando mal. Foi até a clínica e 

saiu sem ser atendida. ACS escutou a reclamação da paciente e disse: a culpa é de 

vocês mesmo (usuários) porque vocês não anotam o nome e não fazem reclamação 

das coisas erradas para a gerência. E disse que é por isso que elas continuam 

acontecendo.  

A ACS 7 parece saber da situação de algumas famílias mais complexas, mas 

diz não conseguir vínculo dessas pessoas com a unidade.  A ACS 7 relata que os 

pacientes costumam ir a unidade somente quando precisam de algo mais urgente.  

Acolhimento da ACS 9: esta agente é considerada a mais atrapalhada da 

equipe (segundo a fala de outros profissionais) em suas tarefas. Em conversa informal 

com a ACS 9, a mesma disse que na função de agente de saúde aprendeu muito a 

escutar. Disse que fica escutando o paciente, pois é o que melhor sabe fazer e é o 

que está ao seu alcance, é o que pode fazer, ela disse. Disse também que tem 

vontade de fazer faculdade, pois deixou de fazer para trabalhar e ajudar sua filha a se 

formar. Tem vontade de estudar serviço social.  

Na reunião de equipe quando se tocou na questão do bolsa família, foi possível 

perceber que alguns ACS tem uma opinião negativa sobre as pessoas que recebem 

esse benefício do governo. Alguns disseram que a maioria das pessoas que recebem 

são “pessoas aproveitadoras”, que se beneficiam do dinheiro para não trabalhar e 

continuar tendo mais filhos e receber mais dinheiro. Muitos afirmaram que acreditam 

nesse tipo de pensamento, os demais profissionais não emitem opinião sobre isso, 

mas parecem concordar sobre essa opinião. Mas ficou evidente que a maioria dos 

agentes não concordam com o benefício dado a população. Ficou bastante forte essa 
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visão dos ACS dentro das duas equipes que são observadas de que as pessoas 

beneficiadas pelo bolsa família “se aproveitam do benefício para não trabalhar”. A fala 

ia em direção de que muitos ficam recebendo o dinheiro sem precisar e que não há 

controle quanto a isto. Disseram que os pacientes ficam anos recebendo mesmo com 

os filhos já maiores de idade. Uma ACS ainda disse que eles (pacientes) ficam 

“fazendo filhos” para receber o dinheiro e que isso ajuda para que eles não corram 

atrás de um emprego, ficando acomodados. É preocupante esta visão que o ACS tem 

do usuário da saúde, e chama a atenção da pesquisadora este fato, ao observar que 

o ACS, que tem tido a função também de assistência social, quando trabalha 

diretamente com o programa social bolsa família, demonstra este preconceito e 

reproduz uma fala que favorece apenas quem não apoia programas governamentais 

de incentivo a redução da pobreza e da desigualdade social. O ACS reproduzindo 

este discurso do “pobre como aproveitador” reforça estereótipos e pode ajudar a tratar 

mal um usuário que é beneficiário do programa.  

 
 
 

6.5. Relação de Poder e Hierarquia na Equipe de Saúde: 

Observações relativas a questão do “poder” que o ACS pode vir a ter ou exercer 

dentro de sua micropolítica de atuação: hipótese de que o agente de saúde pode 

exercer certo poder referente ao conhecimento do local que mora e trabalha e, 

associado a isso, o tempo de trabalho na clínica e na mesma função durante tanto 

tempo fornece a este profissional um saber maior sobre a dinâmica local e até mesmo 

sobre o funcionamento da unidade de saúde. O ACS é o que fica mais tempo na 

função, mais do que os demais profissionais, ele observa entrarem e saírem 

profissionais, mas tende a permanecer, pois seu trabalho é vinculado ao fato de morar 

no local. Isso pode lhe dar uma potência de conhecimento e de saber em função do 

conhecimento sobre o funcionamento e processos de trabalho. Hipótese de que este 

poder que o ACS tem (mesmo sem um reconhecimento desse poder) possa ser usado 

para um “mal agir” ou para o um “bem agir”. Por exemplo, o ACS pode tanto melhorar 

o acesso quanto dificultar este acesso para os usuários, podem facilitar o atendimento 

para alguns que desejam e dificultar para outros.  

Relações entre profissionais da unidade: tensões, preconceitos, com relação 

às outras profissões, supervalorização do médico, altos salários para alguns 
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profissionais causam discriminação com as demais profissões e a hierarquia aumenta 

no interior da equipe. Outros profissionais relataram um pouco como é a relação com 

o agente de saúde, como se sentem nessa relação profissional. A seguinte fala pôde 

ser identificada e ficou bem forte para a pesquisadora o relato de que, por vezes, 

alguns profissionais como o enfermeiro ou médico se sentem como se estivessem 

“nas mãos do ACS”. Essa expressão foi bastante forte e utilizada para dizer que o 

ACS é quem conhece o território e ele que traz determinadas informações. Se o ACS 

não quiser contribuir ou não quiser participar de forma melhor, se preferir não se 

envolver com os casos, esta atitude simplesmente bloqueia o trabalho de toda a 

equipe de saúde. O trabalho do ACS e seu engajamento e envolvimento é 

fundamental para o cuidado em saúde, e alguns profissionais como o enfermeiro 

relatam se sentirem “travados”, de mãos atadas, presos ao trabalho do agente de 

saúde, quando o mesmo não quer contribuir, se sentem nas mãos do agente de 

saúde, no sentido de estarem impedidos de agir sem esta função.  

Em conversa com a enfermeira da equipe A: de acordo com sua opinião e com 

suas palavras, os ACS não são motivados para o trabalho de saúde, a maioria age de 

forma “acomodada” no cargo e função que ocupa. Disse que os agentes de saúde da 

sua equipe não têm intensão de aprender mais, ou buscar algum conhecimento para 

melhorar o que faz. Na sua fala foi possível entender que os ACS utilizam de uma 

prática interna, usam o saber referente ao trabalho e a vivência que tem na unidade e 

com as famílias (conhecimento sobre as famílias, conhecimento sobre as pessoas 

locais e da clínica, saber do território e dinâmicas da unidade e do local pelo tempo 

longo na função) para conseguirem coisas, e até acontecem algumas manipulações 

no sentido de cooperar para tirar e colocar outros profissionais de seu interesse, ou 

induzir para que algum outro profissional do interesse dos ACS entre na equipe. 

Segundo esta fala, os ACS se sentem “donos” do cargo que ocupam e permanecem 

nele sem a intensão de crescer ou melhorar seu saber. Além disso, manipulam a 

agenda de marcação de consulta do médico da equipe dando preferência a pessoas 

e famílias que gostam mais, ou para as pessoas que conseguem “algo em troca” como 

presentes, amizades. A enfermeira percebeu que quando a agenda de atendimento 

da equipe era preenchida pelo ACS de sua própria microária, somente as mesmas 

famílias e pessoas vinham na unidade e nas consultas sempre, repetidamente. A 

agenda da equipe, dentro dessa situação, era feita de forma “fechada”, ou seja, 
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somente o próprio ACS poderia agendar consultas para seus próprios cadastrados de 

sua microárea. Quando a agenda da médica ficou de forma aberta, ou seja, qualquer 

ACS poderia agendar consultas para qualquer usuário da área da equipe A, começou 

a haver uma maior variedade de pessoas sendo agendadas e atendidas pela médica, 

passou a ter maior diversidade de famílias que realmente precisavam de atendimento 

sendo consultadas pelo médico.  

Há uma situação de disputa na relação entre médico e enfermeira da equipe A. 

O médico diz que enfermeira quer ficar sempre no computador, não sai do local, não 

permitindo que os demais usem. Queixas com relação a enfermeira chegaram na 

gerência. A pesquisadora soube que a mesma recebeu uma advertência. Percebe-se 

que há um jogo de poder, disputa e de culpabilização entre ACS e demais 

profissionais. Parecem que atuam em condições opostas, um grupo coloca culpa no 

outro. Há disputa de poder. Divisão interna entre as profissões, principalmente 

enfermeira e médico contra os agentes de saúde. A presença do pesquisador parece 

ser uma oportunidade de “denunciar” o mal trabalho do outro, um grupo profissional 

fala mal do outro. A presença do pesquisador na equipe trouxe uma espécie de 

“revanche”, como se a pesquisa fosse algum castigo, lugar para fazer queixas e falar 

mal do outro profissional. 

Médico da equipe B: em sua fala pareceu achar que ter ACS é importante. 

Disse que se não tivesse o ACS o médico trabalharia muito mais do que já trabalha e 

teria que “correr mais riscos”, pois o território é perigoso. Para este médico o ACS 

facilita muito o seu trabalho, o ACS entrega e busca coisas com os usuários e sabe 

quando a região está calma ou perigosa. O médico falou da questão do plano de 

carreira. Na saúde não tem isso e gera acomodação, e estagnação dos profissionais, 

tornando-os desmotivados. Este médico disse que atualmente está sobrecarregado e 

pretende sair da unidade de saúde da família, pois já sofreu mais de um assalto e 

algumas intimidações de bandidos e até de policiais no entorno da clínica da família. 
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7. Bioética e Estratégia de Saúde da Família – Proposições a partir das 
Cartografias: 

 

No contexto do novo modelo de atenção básica chamado Saúde da Família, 

verifica-se um cenário que nos leva a indagação no sentido de se pensar se este seria 

o melhor modelo para o cuidado. Essa indagação nos aponta para a necessidade de 

reflexão sobre a origem e contexto histórico de surgimento deste novo 

modelo. Observa-se que é um modelo centrado no médico e que, na prática, este tem 

sido o profissional que lidera a equipe e toma decisões sobre o cuidado. Este aspecto 

talvez possa vir a interferir nos conceitos de multidisciplinaridade e 

multiprofissionalidade - conceitos estes importantes para a conquista de um olhar que 

integre diferentes saberes para o cuidado. Dentro desta perspectiva de organização 

da atenção básica, a ESF pode ser considerada o modelo ideal para a população? Ou 

este modelo pode ser questionado a partir do entendimento de que o mesmo poderia 

fazer parte de um projeto neoliberal? Esta visão em núcleos de famílias pode fragilizar 

a visão do território, ao fragmentá-lo em núcleos de famílias, dificultando, assim, a 

compreensão de território como um todo, como uma rede de relações que se 

conectam. Estas são questões que consideramos importantes com relação a forma 

de organização do novo modelo, que nesta pesquisa, não vamos nos ater e 

aprofundar, mas ao adentrarmos mais especificamente no processo de trabalho é 

possível ter outros elementos que podem nos apontar para um entendimento melhor 

sobre a forma que o Cuidado tem sido produzido.  

Neste cenário principal da APS como porta de entrada para os serviços em 

saúde, onde o preconizado é dar-se resolutividade a grande parte da demanda que 

chega, algumas questões do ponto de vista ético e bioético na saúde podem estar 

sendo vivenciadas (ou negligenciadas). Diante destes aspectos e mudanças de 

modelo, alguns questionamentos nos apontaram para situação de que o cuidado 

ofertado pelos profissionais podem vir a ferir alguns princípios de manutenção da 

privacidade e confidencialidade dos usuários dentro da lógica de atendimentos 

submetidos a uma demanda numérica e quantitativa de trabalho. A maneira como o 

profissional de saúde percebe este usuário da atenção básica é importante para sua 

forma de atuar. A formação ética que os profissionais da área de saúde recebem é 

geralmente limitada ao estudo de disciplinas que contemplam apenas os quesitos 



134 
 

contidos nos códigos de éticas profissionais. Mas no caso do trabalhador ACS, que 

não possui um campo de saber específico de atuação e não possui um código de ética 

profissional, como estes tem atuado? As questões éticas têm sido pensadas/trazidas 

para a discussão dentro das equipes? As questões éticas da APS, como referidas 

anteriormente neste trabalho, apresentam-se de diferentes maneiras: desde a relação 

com o outro, até questões que envolvem a estrutura institucional, a distribuição de 

vagas, a privacidade, o sigilo, respeito a autonomia e confidencialidade na realização 

de um cuidado longitudinal.  

O ACS não recebe uma formação direcionada que abranja as questões éticas 

que possa vir a encontrar. Existem apenas legislações que definem requisitos para 

sua atuação. Encontramos na Lei Nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, os seguintes 

critérios quanto a sua inserção: “Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá 

preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I- residir na área da 

comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo 

público; II- haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial 

e continuada; III- haver concluído o ensino fundamental". O fato destes três requisitos 

serem obrigatórios não garante que o ACS tenha de fato o conhecimento sobre o 

território apenas pelo fato de morar no local, e com relação a residir não há um controle 

a respeito de ser morador recente ou não, por exemplo, o ACS pode ter mudado para 

lá no dia da publicação da seleção e nunca ter vivido ali de fato. Estes aspectos não 

tem como garantir que o ACS tenha o conhecimento sobre o território. É importante 

problematizar estas características como definidoras de um perfil, pois verifica-se na 

prática, que não há um perfil definido de ACS, encontramos diferentes trabalhadores 

com mentalidades e intenções diferentes na sua atuação. Contrapondo esses 

aspectos que teoricamente definiram um perfil – devido ao fato de conhecerem o 

território de atuação como potencial saber para compor os demais saberes – com a 

questão da ausência de um código de ética profissional para o ACS verificamos a 

importância da reflexão e formação ética destes profissionais.  

O código de ética profissional é algo importante para as diferentes profissões, 

servem como base para atuar, porém podem ser classificados como tendo uma 

origem para a bioética dentro de uma ética deontológica, isto é, praticar a ética 

profissional com base em códigos, “listas” de comportamentos já considerados e 
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estudados como sendo ético ou antiético dentro de determinada atuação profissional. 

Isto é importante e foi importante para muitas profissões, há também que se relevar o 

debate na bioética que acredita que uma ética somente com base em princípios 

normativos não é suficiente para uma formação. Há a necessidade de formação 

pessoal, experiências cotidianas e didáticas para o aprendizado e constante reflexão 

ética. Apenas uma ética do dever, kantiana, deontológica, não seria o melhor caminho, 

mas sim uma formação interior a ser desenvolvida e estimulada nos profissionais. O 

desenvolvimento moral das pessoas é algo construído, a partir de suas experiências 

de mundo, sua compreensão moral e cultural. Os códigos auxiliam sim, e são 

importantes, mas hoje é possível se falar em um processo de aprendizado e 

desenvolvimento moral e que, no campo da saúde, isso seria imprescindível 

independente da categoria profissional. 

Nesta pesquisa, podemos iniciar analisando as questões éticas a partir do 

Acolhimento da unidade. O acolhimento se caracteriza como um local importante para 

o contato inicial com o usuário, local também das primeiras orientações, uma 

importante ferramenta para o cuidado desde a entrada na unidade de saúde. As 

formas de acolhimento no modelo antigo seguiam o procedimento de triagem, do 

pronto atendimento ou a classificação de risco (utilizado ainda hoje nas UPA's). 

Atualmente nas USF da cidade do Rio de Janeiro o acolhimento tem sido realizado 

majoritariamente pelo profissional ACS, com pouca ou nenhuma presença de demais 

profissionais da saúde. O acolhimento realizado na unidade que foi campo desta 

pesquisa, uma unidade da ESF, é feito por agentes comunitários de saúde, em locais 

como nas chamadas "baias" de separação, e tem sido realizado de forma inadequada 

por não seguir a perspectiva Ética, Éstética e Política do acolhimento que é 

preconizado, afim de se cumprir o direito de acesso para todos, do direito ao sigilo e 

a privacidade das informações deste usuário na realização de um ato que deveria 

realmente ser humanizado, de forma que atenda as demandas iniciais e identifique as 

principais questões deste usuário. O ACS é um profissional que tem sido colocado à 

frente do atendimento do acolhimento na unidade pesquisada e este fato revelou a 

falta de conhecimento técnico e capacitação deste trabalhador para atuar e lidar com 

esta recepção inicial do usuário – fato que, na unidade campo de pesquisa, é o local 

que gera grande parte das relações de conflitos e também uma desorganização nos 

atendimentos.  
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No lidar com o usuário fora do contexto da clínica, a postura ética de respeito 

ao sigilo e privacidade, por vezes, tem sido desrespeitava, com a intervenção 

excessiva na vida das pessoas, com a existência de um ato de tentar “controlar” ou 

interferir na autonomia, invadindo a privacidade dos usuários por parte dos ACS’s. O 

fato do ACS ser o "vizinho" afeta diretamente a questão da ética em manter-se o direito 

à privacidade e à confidencialidade. Para os ACS’s da pesquisa, ser vizinho do 

usuários da unidade é algo negativo, pois muitos se sentem como se trabalhassem 

“24 horas” por dia, pois os pacientes os procuram para falar de questões de saúde a 

todo tempo no território e é problemático também pelo fato de outros pacientes se 

sentirem constrangidos em falar de casos específicos de sua saúde para o ACS, e por 

isso, querem reclamam e desejam falam somente com o médico. O ACS não tem uma 

formação teórica e técnica para lidar com as questões éticas em sua rápida formação 

para atuar e não possuem nenhum embasamento em código de ética profissional e 

isso limita bastante a qualidade de sua atuação que poderia ser enriquecida através 

de uma formação específica nesse âmbito. Por outro lado, alguns ACS durante as 

entrevistas mostraram um senso de solidariedade e compaixão em relação aos 

usuários que conseguiram ter vínculos mais fortes. Alguns, em suas falas, hora se 

identificam com os moradores da comunidade e demonstram empatia, compreensão 

e tendência de se colocar mais no lugar do outro, hora querem se distanciar, se 

diferenciar do morador, dizendo que trata-se de pessoas mal educadas e 

“barraqueiras” que usam palavras de baixo calão e fazem confusão dentro da unidade 

de saúde para terem o que precisam (ao serem questionados sobre “quem é o usuário 

da unidade para você”). A visão que têm do usuário parece ambígua – hora se 

identificam, hora se distanciam, para se diferenciar do morador local.  

A teoria de que ACS é medida populista para dar emprego existe, mas deve-se 

relativizar isto, pois é algo que pode haver, mas não é algo que acontece no geral para 

todos. A política de aumento da categoria profissional aconteceu em um momento de 

redução de gastos - momento em que o PACS se expandiu. Alguns autores também 

falam que foi uma política para gerar empregos. Tem a questão da expectativa que é 

colocada nestes profissionais sem um acompanhamento mais próximo das suas 

tarefas. Em minha experiência pessoal, como usuária do SUS, a atuação do ACS não 

foi para minha família boa, pois o ACS responsável por minha família era ausente, não 

construiu vínculo comigo ou com minha família, e como a utilização da unidade passou 
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a acontecer somente através do trabalho do ACS (marcação de consulta, resultado 

de exames, etc), esta atuação sem compromisso apenas distanciou meu contato com 

a clínica da família da região em que morava. Eu como profissional de saúde atuando 

em unidade de saúde da família e durante a produção desta pesquisa chego à 

conclusão que o trabalho do ACS não tem como ser o principal transformador da 

atenção primária. Isto tem gerado uma sobrecarga de expectativas em cima de um 

profissional que se sente impotente, muitas vezes, discriminado pela equipe e pela 

comunidade, se encontra desestimulado em atuar no território. Questiona-se aqui: 

como alguém que não se sente empoderado poderá atuar no emporeamento 

comunitário? Diante dos que acreditam que os ACS são fundamentais para a 

mudança no paradigma médico hegemônico coloco aqui o meu olhar referente à 

ocasião em que trabalhei na ESF. Nessa experiência pude observar desde ACS’s 

desqualificados sem interesse pela área de Cuidado, integrando-se à equipe apenas 

pela oportunidade de trabalho, até aqueles que se demonstravam envolvidos e se 

preocupavam em realizar um bom trabalho, porém, estes, com um sentimento de 

impotência por querer ajudar se sentiam de “mãos atadas” frente as demandas. No 

convívio das equipes, encontram-se diferentes atitudes destes trabalhadores. A 

questão é que eles estão sendo colocados cada vez mais em maior quantidade como 

sendo a “base da estratégia de saúde da família” e não está havendo junto a esta 

expectativa uma preocupação com o amadurecimento da atuação profissional deste 

trabalhador.  

 

7.1. Sobre a qualificação para o Cuidar: 

 

A postura e o ato de cuidar são parte de um DOM? Não acredito nessa 

hipótese, mas sim que as tecnologias leves e relacionais se conformam no processo 

ensino aprendizagem, mesmo que seja no viver, mas o cuidar como conceito de 

trabalho em saúde não pode ser apenas algo que baseia-se no espontaneismo, na 

empatia, no ser boa gente. Quanto a qualificação para o Cuidar, dentro das demais 

profissões da saúde no dia-a-dia é comum esbarrarmos com profissionais com 

negação para a qualificação em cuidar, mesmo quando estes apresentam-se com 

suas formações e especializações. Não são os diplomas definidores de quem tem o 
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melhor perfil para cuidar, assim como não são os códigos de ética que definirão a 

atuação e postura ética de cuidado de um profissional. A soma desses fatores, aliados 

a uma formação continuada é imprescindível para a atuação em saúde. O ACS pode 

ter total capacidade para ser um cuidador, ou pode atuar com base em uma ética que 

favorece a alguns e não a outros ou até havendo na sua atuação exercício de poder 

sobre o morador, sem afeto ou respeito. O ACS acaba ocupando um certo lugar de 

“poder” na vida das pessoas sem ter o preparo para lidar com certas questões. Em 

algumas unidades de ESF encontramos ACS que fazem até uma espécie de “motim” 

cooperando com o poder paralelo do tráfico local para conseguir tirar ou colocar 

profissionais na equipe que sejam do interesse de alguns. Esse exercício de poder 

pelo ACS pode estar inscrito em uma ética que ele quer para si e seus pares, não 

necessariamente é uma ética para o Cuidado dos usuários, mas para favorecimento 

de si e de outros de seu interesse pessoal. O conhecimento que ganham ao entraram 

na unidade de saúde e sobre o território pode ajudar nesse exercício de poder e isso 

vai contra o Cuidado em saúde, se tornando apenas uma ferramenta de poder - o fato 

do ACS pertencer à instituição de saúde. 

Para a habilitação para o Cuidado, deve-se considerar não só o conhecimento 

formal, escolar, acadêmico, mas o conhecimento da vida prática, da experiência. 

Quem melhor pode cuidar de um recém-nascido, a enfermeira de 22 anos recém-

formada, ou a dona de casa, semi-analfabeta, de 40 anos e 3 filhos? Não estou 

desqualificando o conhecimento técnico, mas não dá pra não reconhecer o 

conhecimento da experiência. Os dois são necessários e importantes. O ACS carece 

de reconhecimento e por isto é discriminado, não treinado adequadamente, impedido 

de participar de reuniões de equipe em muitos lugares.  

Algo que foi colocado como possível de acontecer dentro do funcionamento da 

ESF é a capacitação dos ACS através dos núcleos de apoio à saúde da família 

(NASF). É complexo esta ideia de que os ACS serão "capacitados" por profissionais 

do NASF, por exemplo, para atender e orientar a população sobre coisas que um outro 

profissional de uma determinada área passa anos estudando. Isso seria uso de mão 

de obra barata, coloca-los para suprir a deficiência de cobertura, substituindo a 

presença de outros profissionais, como no caso de um ACS ser “capacitado” por um 

nutricionista do NASF para falar sobre alimentação, não precisaria de nutricionistas 

nas equipes, bastaria capacitar os ACS pra falar sobre alimentação. Seria importante 
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haver um trabalho realmente sobre o conhecimento do território, sobre o que o ACS 

sabe sobre seu território, pois muitas das vezes nas equipes os ACS são utilizados 

como um trabalhador manual quando, por exemplo, são vistos apenas como 

entregadores de exames e realizadores de agendamentos de consultas. Ao mesmo 

tempo o ACS exerce em sua micropolítica e micropoderes uma ética própria que burla 

o funcionamento e favorece pessoas, por exemplo, quando colocam conhecidos na 

frente de pessoas na espera para atendimento, quando escolhem quem entra na 

agenda do médico.  

Minhas dúvidas com relação ao ACS giram também em torno da capacitação 

deles para lidarem com as questões éticas e para estar atuando no atendimento aos 

usuários.  Sei que na prática existem muitos tipos de profissionais, realizando tipos de 

cuidado. E tem muitos que realizam com muito amor a função e se destacam, são 

criativos, conseguem criar vínculos fortes de solidariedade e cuidado. O cuidar não 

depende de conhecimento técnico, mas o ACS, muitas vezes, fica diante de uma 

atuação que segue sua própria experiência pessoal somente, então fica algo, no caso 

das ações do ACS, muito "aleatória", "na sorte" para um cuidado bem realizado ou 

mal realizado. Muitos ACS, na unidade campo para esta pesquisa, comentaram que 

se sentem sem capacidade para atuar diante das questões que enfrentam, e que o 

curso introdutório oferecido é muito rápido e insuficiente e alguns ACS nem chegam 

a realizá-lo. 

O trabalho de Ferreira et al (2009) fala sobre a capacidade do ACS em um agir 

comunicativo, relacional, e do trabalho do ACS como uma dobra: um trabalho com 

base em procedimentos por um momento e com base em um agir mais comunicativo, 

utilizando tecnologias leves, relacionais. A princípio o ACS é quem tem o 

conhecimento mais abrangente da situação do usuário, sua vida na comunidade, 

familiar, de trabalho, etc. Isto é fundamental para compor projetos terapêuticos 

singulares - PTS. A equipe precisa deste conhecimento para sair do reducionismo de 

PTS centrados apenas no corpo biológico, e no conhecimento biomédico, como 

geralmente acontece. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de Galavote (2010) traz a comparação do ACS com uma figura de 

linguagem de um “trabalhador aranha”, aquele que constrói teias através das relações 

que vai construindo, na multiplicidade de seus encontros. O ACS se relaciona dentro 

da unidade, no território, pode transitar por diferentes instituições locais (escolas, 

associações comunitárias, unidade de saúde, igrejas, etc.), transita por estes múltiplos 

territórios e tem diferentes encontros.  

A micropolítica do trabalho e do cuidado em saúde revela os micropoderes e 

traz à visão o processo de trabalho a partir da ideia de trabalho vivo em ato que é 

quando o trabalhador tem a possibilidade de criar e atuar. Nessa visão, o trabalhador 

de saúde é quem vai definir na prática qual o modelo que ele vai seguir, pois o trabalho 

vivo em ato é um conceito que demonstra que o trabalho em saúde não pode ser 

completamente capturado por lógicas capitalísticas. O conceito trabalho a partir do 

filósofo Karl Marx coopera na compreensão para a ideia de produção do cuidado, não 

como algo estático, mas como uma produção realizada pelos trabalhadores e demais 

profissionais pertencentes à uma unidade de saúde. Esta seria a característica 

principal do cuidado – justamente a sua produção em ato. Não é algo capturável e 

totalmente alienável para se transformar em uma forma de um produto final, o cuidado 

em saúde é um processo que é realizado e consumido em ato, ou seja, em sua 

natureza o cuidado em saúde é um trabalho que tem a possibilidade de criação de 

linhas de fuga, em que os profissionais de saúde podem atuar em graus de liberdade 

e autonomia. A partir daí a micropolítica ajuda a compreender as ações do cotidiano 

que modificam, manifestam ou reproduzem determinadas posturas influenciando na 

forma de produção de cuidado.  

O processo de trabalho do ACS está inscrito em uma rede de encontros, 

afetamentos que produz uma subjetividade e identidade e, a partir daí, ações de 

cuidado dentro de suas atribuições e contato com os usuários. Tais ações refletem a 

ética que permeia ou guia suas práticas nos diversos encontros que vivencia. A ideia 

de teia e de um trabalhador aranha é interessante para compreender que o ACS é um 

trabalhador que transita, que cria rede de relações e que pode por ela se relacionar e 

atuar, exercendo poder na equipe e influenciando decisões. O ACS não pode ser visto 
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como “vítima” ou como alguém que está ali na unidade de saúde aquém do processo 

de trabalho, mesmo quando opta por “não cuidar”, quando opta por não se envolver, 

ou burlar dados, ele está decidindo por uma atitude que no final vai influenciar na 

forma que este usuário sente o cuidado oferecido por sua equipe. A micropolítica 

permite observar essas nuances do dia a dia, os encontros produzem afecções, 

encontro de corpos, humanos ou não humanos que produzem sentidos e dá a 

dimensão de afetamento que é gerada no corpo e produzindo posteriormente 

subjetividades.  

A teoria das afecções de Espinosa diz respeito à produção e transformação de 

si a partir dos encontros que se vivencia, a ética para um agir benevolente está no 

sentido da produção de bons encontros, de forma que estes encontros ativem a 

potência de agir, a energia vital que é a essência e natureza. A medida que fortalece-

se encontros condizentes com a própria essência, que promovem a potência de agir, 

a produção de paixões alegres, gera mais de quem somos, através dos bons 

encontros que potencializa gerando outras produções de vida, de bem viver. Para 

Espinosa não existiria um ‘bem’ e um ‘mal’, pois estes conceitos tem base em modelos 

vigentes, como é o caso da moral, ao contrário disso, existe sim o que é ‘bom’ e o que 

é ‘mau’, ou seja, encontros que aumentam (paixões alegres) ou diminuem sua 

potência (paixões tristes) de agir. A teoria das afecções tem base na produção de 

afecções a partir dos encontros entre corpos. 

Com a micropolítica do processo de trabalho e do cuidado em saúde é possível 

visualizar o processo de trabalho em saúde no decorrer dos encontros que um 

trabalhador tem no contexto de sua inserção, considera suas influências externas e 

internas (subjetividades), as diferentes formas no lidar com o outro e a capacidade de 

criação de linhas de fuga. O trabalhador pode estar inserido em uma lógica de 

procedimento, de produção de dados e metas estatísticas, mas este trabalhador de 

alguma maneira pode também criar formas de cuidar realmente se isto for seu desejo. 

Então, como um indivíduo do processo de trabalho em saúde, o ACS, não é um agente 

passivo deste processo, ele atua e exerce micropoderes que dão forma ao 

atendimento e ao cuidado final que é produzido. É um trabalhador que tem uma carga 

de expectativas a respeito de sua atuação e o aspecto que é mais difundido sobre sua 

atuação é o aspecto de ter a possibilidade de um agir através de um saber mais 

popular, não “poluído” pelo saber puramente biomédico. Na prática observa-se que 
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este saber popular que possui não é valorizado e o ACS quando inserido na equipe 

ele deseja o saber biomédico, almeja por isso. O saber biomédico, a subjetividade da 

realização de procedimentos, do medicamento e do exame como ato de cuidar 

também está presente no imaginário dos usuários de saúde, não somente na 

subjetividade dos profissionais, pois, os usuários também valorizam estes aspectos e 

esperam que o ACS reproduza isso. O ACS, por sua vez, como não se sente 

valorizado no seu saber popular ele começa a incorporar aquele saber biomédico e o 

reproduz, por vezes, de forma a copiar falas do cotidiano e da linguagem médica. Na 

experiência de campo na unidade um dos ACS da pesquisa fala e se vangloria em 

certa ocasião por “entender” mais do que a enfermeira recém formada a respeito de 

um resultado de exame de raio-x. Na sua fala durante uma conversa dentro da 

unidade relata que tem anos de trabalho na unidade e por isso já sabe informar sobre 

um resultado de exame de raio-x de um paciente, informando que já sabia que era um 

caso de tuberculose, porém a enfermeira não sabia interpretar o exame. O orgulho 

em ter este conhecimento ela atribui a quantidade de anos que já tem trabalhando na 

unidade de saúde, cerca de 9 anos.  

Na vivência na unidade de saúde, durante os 6 meses observando as 2 equipes 

de saúde, foi possível observar que uma das equipes continha os ACS com menor 

tempo na profissão. A unidade começou na localidade como uma unidade básica de 

saúde que recebeu o PACS. Os ACS advindos do programa de agentes comunitários 

são os mais antigos na unidade e viveram todo o processo de entrada da ESF e 

sempre fazem uma espécie de comparação de “antes e um depois”. O discurso mais 

presente nas falas dos entrevistados é o de que antes o trabalho do ACS era feito de 

forma mais corpo a corpo, com inserção no território, tinham a possibilidade realmente 

de atuar com promoção, prevenção e educação em saúde, essa comparação surge 

em relação ao trabalho realizado atualmente após a entrada da ESF. Sempre com o 

discurso que a nova gestão da saúde da família trouxe a ideia de produção de dados, 

de equipe comandada por um médico (antes era uma enfermeira), centralizando muito 

o trabalho no médico, o que ajuda a fortalecer o imaginário dos usuários de cuidado 

como procedimento e a busca do médico (de alguém com o “jaleco”).  

A configuração da ESF hoje na unidade reforça esta ideia e a lógica de 

procedimento, a unidade ganhou certos equipamentos, mas o cuidado e a relação que 

deveria ser construída junto às famílias, o trabalho dentro da equipe para produzir este 
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cuidado com o usuário e com as famílias não aconteceu como esperado. A visão do 

usuário que apresenta-se mais evidente é com relação à unidade é a de que houve 

uma melhora estética com a inserção de equipamentos e informatização. No Rio de 

Janeiro a saúde da família ganhou esta cara de modernização das unidades básicas, 

mas em compensação parece que a qualidade do cuidado nas novas clínicas da 

família modificou muito e não houve real mudança de modelo para outro mais 

humanizado de fato. Uma ACS durante conversa informal com a pesquisadora trouxe 

justamente esta situação relatando a fala de alguns usuários que buscam 

atendimento, quando dizem que “só houve modernização” e a questionam utilizando 

a fala: “para que ter essa escada rolante? para que televisão, computador? se não 

temos atendimento aqui” – segundo o relato da ACS.  

Quando não se tem uma base sólida para trabalhar o conceito de família, de 

território de multidisciplinaridade e trabalho em equipe para produzir um campo 

comum de atuação para o cuidado, não há uma continuidade de cuidado para as 

famílias, você tem fragmentação do cuidado. É uma pessoa que vem ali e precisa de 

um cuidado específico, e que é atendida de forma imediata para resolução de um 

problema pontal. A população já chega adoecida na unidade básica de saúde é então 

atendida pela unidade que não está preparada para atuar na reabilitação e tratamento, 

mas acaba sendo estas as maiores demandas no local. Parece não haver nos casos 

o acompanhamento da história e estrutura das famílias, como o que ocorre na 

medicina cubana e na ideia do médico de família que acompanha a dinâmica familiar 

para realizar um cuidado com intervenção singular com cada história.   

O trabalho de Galavote (2010) observa bem essa dinâmica do trabalho do ACS 

e o enxerga como um ser múltiplo, híbrido que vai tecendo a sua teia, não como uma 

vítima, ou um ser passivo de tudo que acontece. O ACS é um sujeito que tem a sua 

subjetividade, que vem de um lugar com uma subjetividade própria e um 

pertencimento, de um lugar que é uma comunidade, que traz a sua história, a sua 

inserção e a sua visão do local de onde veio. Este trabalhador não está ali como 

alguém que é apenas sobrecarregado, mas é alguém que produz o seu agir cotidiano. 

Verificou-se na inserção em campo que o ACS ele atua no cotidiano de forma ativa, e 

coloca em prática o seu poder e micropoderes e consegue influenciar em determinada 

tomada de decisões a partir de pequenas atitudes que escolhe, na forma que atua no 

dia a dia, dentro da equipe com seus colegas e no território. O ACS vai se mantendo 
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na função e no cargo, ganha um conhecimento sobre a área e sobre o funcionamento 

da clínica, e por isso exerce um poder com relação à algumas decisões que ele pode 

influenciar que vai favorece-lo ou favorecer a seus pares. Com sua atuação, consegue 

definir e reformular algumas ações, agindo a favor de si ou de seu grupo. Alguns dos 

ACS não se identificam com a unidade de saúde em si, mas se identificam com seus 

colegas de trabalho, com os usuários e então ele vai tecendo suas teias e exercendo 

micropoderes com a relação às pessoas que se relaciona.  

A questão da bioética em si para o campo da saúde pública/coletiva traz um 

referencial teórico instrumental para além da formação biomédica recebida nas 

diferentes profissões. Como residente tive contato primeiramente com a bioética 

através de uma disciplina ofertada pelo curso de residência multiprofissional em saúde 

coletiva. Esta disciplina trazia como dinâmica refletir sobre o que é a ética, 

diferenciando-a do que é uma ética profissional, e conhecendo a ética filosófica como 

uma reflexão a respeito das práticas morais humanas, uma reflexão da moral vigente. 

A moral é algo histórico, secular, periódico, e muda conforme as pessoas modificam 

sua forma de pensar e agir. A ética profissional é limitada no sentido que é por vezes 

padronizada, pensando-se o que seria certo e errado dentro das diferentes profissões. 

A maioria das profissões estudam a sua ética profissional. Trazendo isto para o 

cotidiano dos profissionais de saúde a ética do cuidado pode ser aplicada como uma 

ética que vai refletir e propor para o cuidado em saúde atitudes embasadas em uma 

ética considerada feminista.  A autora Carol Guiligan (1982) traz muito bem este 

conceito como uma ética do cuidado, feminista, baseada em sentimento de 

solidariedade, empatia e amor ao próximo, ela demonstra que há uma diferenciação 

entre gêneros (masculino e feminino) diante da forma de agir para com o outro, onde, 

no gênero feminino, há uma tendência para agir segundo estes pressupostos.  

A ética do cuidado se diferencia, por exemplo, da ética dos princípios que tem 

uma origem mais racionalista, tendendo a ser mais racional, masculina, kantiana e 

demonstra que homens e mulheres tem capacidades diferentes para se relacionar e 

habilidades diferentes para a agir ético. O campo da saúde, durante muito tempo era 

visto muitos profissionais do sexo feminino, principalmente nos cursos de 

enfermagem, e nos demais cursos que requerem habilidades para cuidar, as 

mulheres, para esta autora, mulheres tem uma propensão para um agir mais ético. Se 

olharmos a ética do cuidado com base nestes preceitos de cuidado, empatia, 
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solidariedade, amor e compaixão, a ética do cuidado é a ideia de um agir dos 

profissionais de saúde considerando estes elementos, a partir de uma ética feminista, 

tais elementos podem também ser considerados ferramentas leves, relacionais para 

o cuidar.  

Durante as falas dos ACS nas entrevistas foi claro para a pesquisadora, em 

muitos dos relatos, um sentimento de solidariedade e empatia pelo usuário, inclusive 

de companheirismo e atitude de se colocar no lugar do outro quando ele vai pensar 

nas diferentes situações de saúde. O ACS tem essa tensão em ser da comunidade e 

ser da instituição, e pelo fato de ser da comunidade e ter pessoas que considera seus 

pares, muitas vezes, nas suas falas, foi perceptível esta capacidade de olhar como 

um igual e a propensão a ter um sentimento de solidariedade. Em outros momentos o 

ACS quer se distanciar dos usuários e ele quer se colocar como um agente 

institucional, se colocando através de uma linguagem biomédica apreendida no 

cotidiano da unidade, para se afirmar na comunidade ele acaba reproduzindo um 

discurso e se apropria do conhecimento do mundo biomédico.  

A grande questão proposta neste trabalho é pensar dentro do contexto de 

estratégia de saúde da família, onde os profissionais encontram-se em uma lógica de 

produção de procedimento, que vem por trás de um discurso de cuidado centrado na 

saúde e cuidado às famílias, junto com a lógica de gestão gerencialista, que não 

combina com o cuidado em saúde, ela é oposta ao cuidado em saúde. Então em 

primeiro lugar a forma que a ESF tem sido instalada já seria uma maneira não ética 

de realizar um cuidado em saúde, onde o próprio profissional fica com a sobrecarga 

de atendimento e ao mesmo tempo de produtividade, é algo incoerente com o conceito 

de saúde da família. Verifica-se nesse ponto, dentro das questões éticas e problemas 

bioéticos já analisados sobre a temática, um fator intensificador desse quadro, onde 

encontramos profissionais com sobrecarga de trabalho e de demanda de 

atendimentos, número de famílias vinculadas, que geralmente ultrapassam o número 

determinado na lei para cada equipe. Então encontramos hoje situações anti-éticas 

dentro do próprio sistema de saúde, justamente na porta de entrada que deveria ser 

coordenadora do cuidado, organizando o sistema e realizando os encaminhamentos 

para demais especialidades. Hoje o sistema de regulação (SISREG) não tem sido 

eficiente quanto ao número de vagas disponíveis frente às necessidades da 

população que procura a unidade básica quando encontra-se já adoecida, há hoje 
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uma grande falha no sistema de regulação de vagas que produz uma insatisfação da 

população em relação a forma que ele é atendido ou na demora pela espera de vagas.  

A população já chega na unidade de saúde insatisfeita e adoecida procurando 

atendimentos, e por não saber utilizar a unidade cria expectativas e formas de serem 

atendidos, de receberem um procedimento do técnico de enfermagem, ou do próprio 

médico. A ideia de clínica da família vem em uma linguagem contraditória à sua 

atuação, que na teoria, vem com uma ideia de um trabalho de base, de promoção, 

prevenção e acompanhamento longitudinal das famílias, porém na prática verifica-se 

profissionais que estão sobrecarregados, muitos com o intuito de produzir um trabalho 

humanizado, mas acabam deixando o projeto de trabalho na saúde da famílias por se 

sentirem frustrados em realizar de fato um trabalho nessa linha, por isso a rotatividade 

de profissional dentro da unidade é grande, principalmente de profissionais médicos, 

assim como relatado em outros estudos no campo. O ACS por não ter tantas 

possibilidades de mudanças de local e de função é um trabalhador que vai seguindo 

no cargo por anos e anos e consegue ver esta entrada e saída constante de 

profissionais - o que é uma reclamação constante dos usuários e uma quebra de 

vínculo com as pessoas na relação de cuidado. O ACS vai seguindo ali na unidade, 

ganhando certa legitimidade, pois  ele que acaba tendo mais conhecimento e vínculo 

com as famílias e com os indivíduos e cria de fato o vínculo e acompanha as histórias 

e os casos de saúde dos pacientes, geralmente é quem mais faz a escuta e acolhe 

de fato. O ACS na clínica de saúde que foi campo de pesquisa os ACS antigos em 

suas falas demonstraram ter vínculos fortes, inclusive de amizade, em função do 

tempo que alguns já atuam no local. 

Outros ACS, principalmente os mais antigos, encontram-se desmotivados, e 

atribuem esta desmotivação à entrada da ESF, pois acreditam que hoje não atuam 

mais como saúde da família e sim atuam como um profissional administrativo, e por 

isso estão desmotivados. O encontro entre a ESF e trabalho que realizavam 

anteriormente foi uma afetação ruim, um mau encontro, um afeto que produziu neles 

sentimento de impotência. Em suas falas verifica-se um sentimento de sobrecarga de 

trabalho e a forma que enxergam seu trabalho hoje é de um trabalho burocrático. 

Encontrei na unidade de saúde pesquisada muitos ACS desmotivados em atuar e com 

sentimento de impotência para atuar na ESF. 
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Problemas com a gerência, na comunicação com a gestão e até mesmo dentro 

da equipe entre profissionais foi algo bastante relatado nas entrevistas. Problemas 

comunicacionais e na relação entre os trabalhadores são também relatados na 

literatura como questões bioéticas da APS.  

A questão do Acolhimento na unidade, que contraditoriamente ao nome, tem 

sido um local gerador de conflitos, dentro da forma como é realizado (em pequenas 

divisórias sem preocupação com a privacidade do usuário e realizado apenas com o 

presença do ACS) é algo que parece mais um “nó” na entrada e recepção dos 

pacientes e produz insatisfação da população que deseja ser atendida. O que acaba 

por acontecer, como verificado na vivência na unidade, é uma peregrinação do usuário 

dentro da clínica para enfim ter alguma resolutividade no seu caso ou ter uma 

remarcação de consulta. Isso gera logo na recepção e no local que os usuários 

deveriam receber uma escuta qualificada e orientações iniciais para encaminhamento 

adequado, conflitos e situações de agressividade dos pacientes que vão até a gerente 

da unidade buscando resolução de sua situação.  

Na fala de alguns ACS e de alguns profissionais da unidade percebe-se que a 

impressão que têm em seu trabalho não é de atuar com saúde da família, mas sim 

em uma “mini-emergência”, ou segundo as palavras utilizadas parecem estar em uma 

“UPA da família”, ou seja, muitos casos que deveriam estar sendo absorvidos e 

cuidados nas unidades de urgência e emergência vão para a unidade de saúde da 

família que não tem estrutura especifica para estes tipos de atendimentos. Então os 

profissionais se sentem sobrecarregados e fica um fluxo na unidade de pessoas 

insatisfeitas que recorrem frequentemente na gerência pra reclamar e conseguem de 

alguma forma nesse passo uma situação para que sejam atendidos. Existe uma falta 

de melhor comunicação no fluxo de chegada de pacientes, problemas na definição do 

que é demanda imediata para o médico e o que não é, o ACS diz não saber definir de 

fato o que é uma situação de demanda e é somente ele que fica no acolhimento sem 

outro profissional de saúde conhecedor de alguns sinais e sintomas iniciais 

importantes para definir o proceder. O ACS acaba se colocando ali no acolhimento de 

forma rígida seguindo a orientação de que “se não tem febre ou dor” não é 

atendimento imediato para o médico. O ACS se mobiliza para atender e burlar essa 

regra nos casos de pessoas que conhece ou tem vínculo maior, pessoas que ele tem 

mais empatia ou solidariedade ele corre atrás de médicos de outra equipe ou na 
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gerência, e consegue através de uma conversa com um médico ou com outro 

profissional de outra equipe, ele assim consegue um atendimento para quem ele julga 

ser necessário, ou quem ele acredita que tem que correr atrás de uma atendimento 

na unidade.  

A ética do ACS dentro da ESF, na unidade pesquisada, parece estar muito 

embasada no sentimento que ele tem com relação a determinada família ou 

determinada pessoa. Então essa relação que ele tem com as pessoas é que o motiva 

para “correr atrás” de um resolutividade para o caso. O ACS desta forma cria linhas 

de fuga para agir e produzir a ação de cuidado para quem ele tem mais afinidade. 

Quando o ACS se sente motivado ou por um sentimento de solidariedade, ou por um 

interesse pessoal, ou um desejo que ativa a sua ação em relação à uma pessoa, ele 

consegue produzir linhas de atuação para cuidar. E quando ele se implica com relação 

a determinada família ele cria formas de burlar um determinado fluxo, consegue furar 

um fluxo de atendimento fixo para inserir a família ou um indivíduo nos atendimentos 

da unidade de saúde. Isto, porém, pode ser interpretado como uma atitude anti-ética, 

que pode ser vista como uma ação direcionada, privilegiando alguns a relação a 

outros. O que o motiva para agir desta maneira? Desejo pessoal de ajudar alguns? 

Está se baseando em sua afinidade particular para selecionar quem será atendido ou 

não?  

Esta atitude do ACS não condiz com os princípios éticos-políticos do SUS de 

Equidade e Universalidade e é injusto do ponto de vista da quantidade de famílias que 

precisam de atendimento. A atitude do ACS faz com que seja adiado o cuidado de 

alguns e privilegia-se mais determinados casos do que outros na unidade com base 

em seu conceito pessoal. É preceito da APS atender e dar resolutividade a maioria 

dos casos que chegam sem nenhum tipo de discriminação, o que condiz com os 

princípios do SUS.  

Na vivência na unidade de saúde foi possível verificar a existência de 

problemas de origem comunicacionais, conflitos dentro da equipe em relação a 

delimitação de áreas e atuação de cada profissional, além de disputa, exercício de 

poder e hierarquia entre as diferentes profissões. Os profissionais encontram-se ainda 

despreparados em atuar no cuidado em saúde tendo como foco a família, muitos dos 

ACS entrevistados revelaram que se sentem prejudicados e não pertencentes à 
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equipe, dizem sofrer preconceitos com determinadas situações e se sentem como 

alguém que está na equipe para “fazer coisas”, referindo-se a trabalho de origem mais 

manual e burocrática, ou como alguém que “leva e traz coisas”. Em contraponto a esta 

percepção presente em suas falas, também verificou-se a presença da visão que 

aprenderam e ainda ouvem falar a respeito do que é o seu trabalho, entendem que 

devem atuar como “elo” como “ponte” e “ser ligação” entre a comunidade e a unidade 

de saúde. Ao serem indagados sobre o que os motivou a ser ACS suas falas 

revelaram um grande desejo de ajudar o próximo, um sentimento de solidariedade e 

vontade de melhorar a qualidade de vidas de seus pares e comunidade.  

A partir dos encontros que o ACS vai produzindo, ele vai se construindo 

também como um ser múltiplo com diferentes subjetividades e através do seu 

entendimento e sentimento com relação às pessoas este trabalhador é capaz de 

produzir um cuidado realmente cuidador, com vínculo, escuta, implicações com os 

casos, olhar humanizado e um desejo de ajudar. Ou ele pode agir de forma a produzir 

um cuidado que privilegia alguns e não outros, como um trabalhador híbrido, sem um 

perfil específico ou esperado pois é também portador de uma subjetividade própria, 

que é produzida a partir de seus encontros e das formas que ele enxerga como 

cuidado em saúde. 

O agir e a produção de um cuidado ético pode ser pautado por uma reflexão 

ética, por encontros que disparem nos agentes do cuidado potenciais para um cuidado 

mais ético e solidários, empático, para desconstruir atitudes já endurecidas pela rotina 

e processo de trabalho com base nos procedimentos.  
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10. APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 
 
 

Prezado Participante da Pesquisa,  
 

Convidamos você a participar da pesquisa intitulada “Bioética e Atenção 
Primária à Saúde: A Ética dos Agentes Comunitários de Saúde no contexto da 
Estratégia de Saúde da Família no Rio de Janeiro” que tem como principal objetivo - 
Investigar o processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde com foco na 
dimensãoética de suas ações no seu cotidiano de trabalho. A pesquisa ocorrerá nos 
espaços de atenção primária à saúde no Município do Rio de Janeiro e consistirá em 
participar de uma entrevista com o pesquisador que utilizará um roteiro para entrevista 
semiestruturada. A participação consistirá em responder às perguntas que serão 
realizadas em formato de uma conversa sobre o tema e objeto de estudo.  

Você poderá participar, se desejar, após o devido esclarecimento e assinatura 
do presente documento. Seu consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, 
por simples comunicação verbal – telefone (21) 96962-4727 – ou, se preferir, por e-
mail (apchuengue@gmail.com), sem que sua decisão de não mais participar do 
estudo implique em qualquer dano para sua pessoa.   

Como riscos da pesquisa destacam-se o tempo despendido e o eventual 
desconforto relacionado a realização da entrevista (caso ocorra desconforto para o 
participante). O tempo dispendido para a participação e o eventual mal estar 
provocadopela reflexão acerca de problemas bioéticos relativos à atuação dos 
profissionais da saúde, são também riscos atinentes ao presente projeto.  

Como benefícios potenciais podem ser relatados as possibilidades de melhor 
conhecimento sobre os problemas bioéticos na atenção primária à saúde, o que 
poderá contribuir para o aprimoramento dessa importante dimensão do trabalho em 
saúde.Cooperar para a melhoria dos serviços de saúde e da qualidade do cuidado 
entre os profissionais-usuários da assistência. Promover uma reflexão a respeito dos 
problemas éticos enfrentados. Cooperar para o desenvolvimento de propostas 
metodológicas para o ensino da ética (bioética) na atenção primária a saúde. 

Os dados serão armazenados, por até cinco anos, pelos pesquisadores, sendo 
acessados apenas pelos mesmos. Após esse período, os mesmos serão destruídos. 
Será garantido o sigilo sobre a identidade dos participantes de pesquisa. A divulgação 
dos resultados obtidos na pesquisa será realizada apenas em meios de comunicação 
cientificamente reconhecidos.  

Caso você queira entrar em contato com o pesquisador responsável antes de 
assinar este Termo de Consentimento, poderá utilizar o telefone (21) 96962-4727 ou 
o e-mail (apchuengue@gmail.com). Se preferir poderá contatar o Comitê de Ética em 
Pesquisa responsável pelo fornecimento do parecer para aplicação desta pesquisa: 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina - UFF, 
para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações: e-mail etica@vm.uff.br, tel/fax: (21) 26299189 ou Comitê de Ética em 

mailto:etica@vm.uff.br
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Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde Rua: Evaristo da Veiga, 16 - Sobreloja – 
Centro - Cep - 20031-040 - site: www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-
pesquisa, e-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br. Telefone: 2215-
1485. 

Eu, _________________________________________, certifico que tendo lido 
as informações acima, concordo com o que foi exposto e autorizo a minha participação 
nesta pesquisa. Estou ciente de que receberei, do pesquisador supracitado, 
esclarecimentos e respostas adequadas a quaisquer perguntas que porventura 
surjam, relacionadas aos assuntos próprios da publicação dos dados. Também está 
claro para mim que poderei retirar, a qualquer momento, o consentimento para 
participação da pesquisa, o que não me acarretará nenhum dano. Está igualmente 
claro que a privacidade será respeitada, ou seja, minha identidade (nomes e 
sobrenomes) não será divulgada. Fui informado e esclarecido sobre a base legal deste 
documento, o qual foi preparado de acordo com as Diretrizes e Normas 
Regulamentadas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, em atenção à Resolução 
nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde, Brasília, DF.  
Rio de Janeiro, _____de _____________de 20___. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE DE PESQUISA 

 
 

 
 

__________________________________________________________ 
ASSINATURA DO PESQUISADORE RESPONSÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 

 

1) PERFIL: NOME, IDADE, SEXO, ESCOLARIDADE, TEMPO NA PROFISSÃO. 

2) COMO VOCÊ SE INTERESSOU PELO TRABALHO DE ACS?  

3)  O QUE VOCÊ FAZ NO SEU DIA-A-DIA? 

4) O QUE É SER ACS PARA VOCÊ? 

5) O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NO TRABALHO? PORQUE? O QUE É MAIS 

DIFÍCIL? POR QUE? 

6) COMO É PRA VOCÊ AS REUNÕES DE EQUIPE E A RELAÇÃO COM OS 

OUTROS TRABALHADORES? 

7) COMO É PRA VOCÊ O TRABALHO NAS VISITAS DOMICILIARES? 

8) COMO É PRA VOCÊ A RELAÇÃO COM A SUA COMUNIDADE? O FATO DE 

VOCE MORAR NA MESMA REGIÃO EM QUE TRABALHA É BOM OU 

RUIM? POR QUÊ? 

9) COMO SÃO OS USUÁRIOS DA UNIDADE, DE FORMA GERAL, COMO É O 

PERFIL DESSAS PESSOAS? 

10)  VOCÊ SE SENTE RECONHECIDO E VALORIZADO COMO ACS DENTRO 

DA UNIDADE DE SAÚDE? E NA SUA COMUNIDADE? PORQUE? 

 

 

 

 


