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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo geral descrever e analisar a trajetória de formação e atuação 
profissional dos ACS (Agentes comunitário de Saúde) em São João del – Rei, destacando 
aspectos de suas práticas e investigando as dificuldades encontradas no desempenho de suas 
atribuições. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, com a coleta de 
dados realizada através de um roteiro de entrevista semi-estruturada. O cenário da pesquisa 
foi o município de SJDR, que possui um total de 13 equipes de Saúde da Família e 79 ACS. 
Entrevistou-se 01 ACS de cada equipe em uma seleção por critérios específicos. A análise de 
dados foi feita através da técnica de análise de conteúdo, tendo como referência os conceitos 
de “trajetória”, “projeto” e “campo de possibilidades” formulados por Velho (1994). Os 
resultados evidenciam que havia um desconhecimento da profissão/ocupação no momento da 
entrada no campo, que foi motivada pelo desemprego e a necessidade de ter uma renda. Na 
prática cotidiana novos projetos foram sendo formulados e as aprendizagens se constituindo 
sobre o que é ser ACS, suas potencialidades e dificuldades.  Aponta-se neste estudo que o 
ACS de SJDR se percebe como um mediador/moderador entre o serviço de saúde e a 
comunidade, e se reconhecem como “referência” para os usuários. Esta comunicação próxima 
é vista como potencialidades e ao mesmo tempo representa uma dificuldade na medida em 
que por estarem próximos dos usuários e viverem uma relação de amizade, se sentem 
pressionados na resolução de problemas que vão além de sua capacidade resolutiva e refletem 
problemas da estrutura do serviço de saúde. Dedicar o tempo de trabalho a atividades 
burocráticas e de recepção são percebidas como limitantes da atuação desses profissionais 
pela promoção da saúde da comunidade. Recomenda-se reorganização e investimento no 
processo de formação desses profissionais, por meio da adoção da política de educação 
permanente, o planejamento das suas ações, com melhor definição e aprimoramento de suas 
atribuições, e o fortalecimento do registro das práticas diárias. Evidencia-se também a 
necessidade do planejamento articulado das ações no âmbito das equipes do município. 

 

Palavras-chave: Agente comunitário de saúde, Programa Saúde da Família, Sistema Único 
de Saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aimed to describe and analyze the trajectory of training and professional 
performance of the ACS (Health Community Agents) in São João del - Rei, highlighting 
aspects of their practices and investigating the difficulties encountered in the performance of 
their daily activities. This is a descriptive study of qualitative approach with data collection 
conducted through a semi-structured interview. The scenario of the research was the 
municipality of SJDR, which has a total of 13 Family Health Teams and 79 ACS. One ACS 
per team was selected by specific criteria and interviewed in this study. Data analysis was 
performed using content analysis technique, with reference to the concepts of "trajectory", 
"project" and "field of possibilities" formulated by Velho (1994). The results show that there 
was a lack of information at the time the interviewed became ACS and usually this decision 
was based on unemployment and the need to have an income. In everyday practice, new 
projects were being formulated and the knowledge being created about what is to be ACS, its 
potential and difficulties. It stands out this study that the ACS of SJDR is perceived as a 
mediator between the health service and the community, and are recognized as "reference" for 
users. This relationship is seen as potential and at the same time is a difficult Being close to 
users and having a friendship relationship, ACS feel pressured to solve problems that go 
beyond their solving capacity and reflect some problems on the structure of health service. 
Dedicate the working time to bureaucratic activities and reception services are perceived as 
limiting the performance of these professionals for the promotion of community health. It is 
recommended the reorganization and investment in capacity of these professionals, through 
the adoption of permanent education policy, and the planning of their actions, with better 
definition and enhancement of their duties, and the strengthening of the record of daily 
practice. It also highlights the need for articulated action planning among the municipality 
family health teams. 

 

Keywords: Community Health Agent, Family Health Program, Brazilian Health System 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS – Agente Comunitário de Saúde 

ESF – Estratégia Saúde da Família 

MG – Minas Gerais 

MS – Ministério da Saúde 

PACS – Programa de Agente Comunitário de Saúde 

PNAB – Política Nacional de Atenção Básica 

PNAS – Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde 

PSF – Programa Saúde da Família 

SF – Saúde da Família 

SJDR – São João del- Rei 

SMS – Secretária Municipal de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

UNESA – Universidade Estácio de Sá 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

	  

FIGURA 1: Distribuição espacial das unidades básicas de saúde com equipes de Saúde da 
Família da zona urbana do Município de SJDR. ............................................................... 46	  

FIGURA 2: Distribuição espacial das unidades básicas de saúde com equipes de Saúde da 
Família da zona RURAL do Município de SJDR. ............................................................ 46	  

FIGURA 3: Distribuição dos ACS por gênero ........................................................................ 49	  

FIGURA4: Distribuição dos ACS por faixa etária .................................................................. 50	  

FIGURA5: Distribuição dos ACS por tempo de atuação ........................................................ 50	  

FIGURA 6: Distribuição dos ACS por nível de escolaridade ................................................. 51	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

	  

QUADRO 1- Número de profissionais por equipe e famílias cadastradas .............................. 44	  

QUADRO 2 - Localização e características físicas das unidades de SF ................................. 45	  

QUADRO 3- Caracterização dos sujeitos da pesquisa: ........................................................... 52	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

	  

1.	   INTRODUÇÃO	  .............................................................................................................................	  16	  

2.	   QUESTÃO NORTEADORA	  ........................................................................................................	  22	  

3.	   OBJETIVOS	  ..................................................................................................................................	  22	  

3.1. Objetivo Geral	  ............................................................................................................................	  22	  

3.2. Objetivos Específicos	  .................................................................................................................	  22	  

4.	   REFERENCIAL TEÓRICO E PROGRAMÁTICO	  ......................................................................	  24	  

4.1. Política	  Nacional	  de	  Atenção	  Básica	  ..........................................................................................	  24	  

4.2.	  	  A	  Estratégia	  Saúde	  da	  Família	  ...................................................................................................	  26	  

4.3.	  Contextualização	  do	  ACS	  no	  Brasil	  e	  seu	  Papel	  Estratégico	  .......................................................	  28	  

4.4.	  A	  Atuação	  do	  ACS	  na	  ESF	  e	  suas	  dificuldades	  ............................................................................	  31	  

4.5.	  Formação	  Profissional	  do	  ACS	  ....................................................................................................	  35	  

5.	   METODOLOGIA	  ..............................................................................................................................	  41	  

5.1	   Caracterização do estudo	  .......................................................................................................	  41	  

5.2	   Cenário da Pesquisa	  ..............................................................................................................	  42	  

5.2.1	   As	  ESF	  do	  município	  de	  SJDR	  .........................................................................................	  43	  

5.3	   Sujeitos	  da	  Pesquisa	  ..............................................................................................................	  47	  

5.3.1-‐	  	  Perfil	  Geral	  do	  ACS	  de	  SJDR	  ................................................................................................	  48	  

5.3.2-‐	  Seleção	  e	  Perfil	  Geral	  dos	  entrevistados	  .............................................................................	  51	  

5.4-‐	  Técnica	  de	  Investigação	  .............................................................................................................	  53	  

5.5.	   Considerações	  éticas	  .............................................................................................................	  55	  

5.6-‐	  Análise	  de	  dados	  ........................................................................................................................	  56	  

6.	   RESULTADOS	  E	  DISCUSSÃO	  ...........................................................................................................	  60	  

6.1-‐	  Antecedentes:	  da	  participação	  política	  as	  ações	  individuais	  de	  educação	  e	  cuidado:	  ..............	  60	  

6.2	  -‐	  Facilidades	  no	  dia-‐dia:	  Contribuições	  para	  o	  “saber	  fazer”	  ......................................................	  68	  

6.2.1-‐	  Pertencer	  à	  comunidade:	  uma	  estreita	  relação	  com	  as	  famílias	  ........................................	  69	  

6.2.2-‐	  Facilidade	  em	  conversar:	  uma	  comunicação	  que	  facilita	  o	  vínculo	  e	  a	  confiança	  ..............	  71	  

6.2.3-‐	  Satisfação	  no	  trabalho:	  um	  processo	  de	  solidariedade	  ......................................................	  73	  

6.3-‐	  A	  Formação	  dos	  ACS:	  a	  prática	  diária	  e	  os	  novos	  projetos	  ........................................................	  77	  

6.3.1-‐	  A	  Entrada	  para	  Atuação	  no	  SUS:	  o	  aprender	  no	  dia-‐dia	  .....................................................	  78	  

6.3.2-‐	  Novos	  projetos:	  a	  ampliação	  dos	  conhecimentos	  ..............................................................	  84	  



	  

	   2	  

6.4	  -‐	  O	  Trabalho	  do	  ACS:	  as	  necessidades	  diárias	  da	  comunidade	  ...................................................	  87	  

6.4.1-‐	  Saberes	  e	  prática:	  Visitas	  domiciliares	  ................................................................................	  87	  

6.4.2-‐	  Promoção	  da	  Saúde	  e	  Prevenção	  de	  doenças:	  a	  busca	  pela	  participação	  da	  comunidade	  90	  

6.5	  -‐	  A	  Percepção	  Sobre	  o	  seu	  Papel:	  o	  apoio	  à	  comunidade	  ...........................................................	  96	  

6.5.1-‐	  O	  Agente	  como	  mediador:	  a	  referência	  para	  os	  usuários	  ..................................................	  97	  

6.5.2-‐	  O	  “saber	  ouvir”:	  de	  “psicólogo”	  a	  amigo	  ............................................................................	  99	  

6.6	  -‐	  As	  Dificuldades	  em	  sua	  Prática:	  a	  pressão	  da	  comunidade	  e	  o	  tempo	  limitado	  de	  atuação	  ..	  103	  

6.6.1	  -‐	  Insuficiência	  dos	  serviços	  da	  rede:	  a	  pressão	  da	  comunidade	  sobre	  o	  ACS	  .....................	  104	  

6.6.2	   Atividades	  além	  de	  sua	  função:	  uma	  limitação	  para	  sua	  atuação	  ..............................	  109	  

7.	  CONSIDERAÇÕES	  GERAIS	  ................................................................................................................	  114	  

8.	  RECOMENDAÇÕES	  ..........................................................................................................................	  117	  

9.	   BIBLIOGRAFIA	  ..............................................................................................................................	  120	  

APÊNDICE A: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS ACS DE SJDR	  ............................................	  127	  

APÊNDICE	  B:	  ROTEIRO	  DE	  ENTREVISTA:	  .............................................................................................	  130	  

APÊNDICE	  C:	  TERMO	  DE	  CONSENTIMENTO	  LIVRE	  E	  ESCLARECIDO	  ....................................................	  131	  

	  

	  

	  



	  

	   16	  

1. INTRODUÇÃO 
 

 

Com formação em fisioterapia e atuando como docente no Instituto Federal de São 

João del - Rei,  aceitei o desafio de atuar no curso de formação de Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), afinal, a minha experiência como profissional de saúde e como docente, 

poderia contribuir para o processo de aprendizagem desses profissionais. 

Nessa experiência, com formação dos ACS, foi possível perceber a dificuldade 

enfrentada por estes em atuar de forma satisfatória e cumprir as atribuições definidas pelo 

Ministério da Saúde.  Assim, a partir de leituras realizadas sobre o tema e a experiência vivida 

com estes profissionais, algumas inquietações surgiram sobre a atuação do ACS assim como 

as dificuldades enfrentadas na prática de sua atividade profissional.  

O município de São João del-Rei (SJDR), campo deste estudo, localizado na região do 

campo das vertentes no sudeste do estado de Minas Gerais, teve sua primeira Equipe de Saúde 

da Família  implantada no ano de 2000 e hoje conta com 13 Equipes de Saúde da Família com 

proporção de cobertura populacional de 52,55% e um total de 79 ACS (BRASIL, 2012 b). Por 

se tratar de uma estratégia ainda em expansão no município de São João del-Rei , tornou-se 

importante a revisão e aprimoramento desta para que se tenha, não apenas um crescimento em 

cobertura territorial, mas principalmente uma melhora na qualidade da mesma no município. 

Assim sendo, este estudo buscou conhecer a trajetória de formação e as ações 

desenvolvidas pelos agentes nos territórios do município de SJDR, assim como a 

identificação das dificuldades enfrentadas, tomando como eixo de análise os elementos de sua 

trajetória de formação e de trabalho até assumir a função de ACS, e as ações que ele passa a 

desenvolver como membro da equipe de Saúde da Família. Os conceitos de “trajetória”, 



	  

	   17	  

“projeto” e “campo de possibilidades” formulados por Velho (1994) foram utilizados para 

qualificar a análise, assim como a literatura revisada sobre o tema, como veremos a seguir. 

Partimos da constatação de que o agente Comunitário de Saúde (ACS) é um 

trabalhador que integra as equipes de Saúde da Família, considerada pelo Ministério da Saúde 

como a estratégia de qualificação e expansão da atenção básica, constituindo uma de suas 

prioridades políticas (BRASIL, 2004). 

A origem da atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) está exatamente nos 

conhecimentos produzidos pelo trabalho das comunidades realizado em nível local, voltado 

para a promoção da saúde e para a prevenção dos agravos (BRASIL, 2004). Esse profissional 

foi criado pelo Ministério da Saúde com o intuito de acompanhar indivíduos, famílias e 

grupos em suas questões sociais e de saúde. (SIMÕES, 2009).  

Para entender a evolução do ACS no Brasil, deve-se destacar a importância do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), desenvolvido no Estado do Ceará a 

partir de 1987. O PACS foi criado inicialmente como “Frentes de Trabalho”, em uma 

conjuntura marcada pela seca nordestina, onde profissionais treinados realizaram ações 

básicas de saúde em municípios cearenses.  A experiência bem sucedida do Ceará estimulou o 

Ministério da Saúde a implantar o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde 

(PNAS), primeiramente na região Nordeste e, em seguida, na região Norte do país. 

(BORNSTEIN, STOTZ, 2008; BRASIL 2002b). 

Em 1992, o programa implantado pelo MS (PNAS) passa a se chamar Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e no ano seguinte possuía um total de 29 mil 

Agentes Comunitários de Saúde, atuando em 761 municípios da região Norte e Nordeste. Ao 

final de 1994, o programa estava implantado em 987 municípios do país, em estados das 

regiões Norte, Nordeste e também do Centro-Oeste, com total de 33.488 agentes (BRASIL, 

2002b).  
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Ainda, em 1994, o Ministério da Saúde cria o Programa Saúde da Família (PSF), que 

representou uma transformação de um modelo tradicional de assistência à saúde, focado na 

atenção individual, no médico, no tratamento curativo, para um modelo capaz de provocar 

mudanças nos processos, nas instituições e nos comportamentos dos profissionais envolvidos. 

Trata-se, portanto de uma estratégia que envolve a comunidade, por meio dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e coloca as equipes multiprofissionais mais perto dos 

domicílios, das famílias e das comunidades. (COSTA; COSTA, 2009).  

Atualmente, o Programa Saúde da Família é definido como Estratégia Saúde da 

Família (ESF), ao invés de programa. Ele passa a ser assim denominado a partir da portaria nº 

648 de março de 2006, que aprova a política nacional de atenção básica e estabelece a revisão 

de diretrizes e normas para a organização da atenção básica para o PSF e PACS, consolidando 

como a estratégia prioritária para a reorganização da saúde a partir da transformação do PSF 

em uma estratégia de abrangência nacional (BRASIL, 2006 b). 

O ACS integra as equipes de SF juntamente com médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e outros profissionais que podem incorporar essa equipe, sendo expressiva a 

importância desse profissional para o aumento do acesso aos serviços básicos de saúde 

(GOMES et al, 2010).  Seu trabalho é caracterizado, como descreve o documento do 

Ministério da Saúde (2004, p.10): “[...] pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, mediante ações comunitárias domiciliares ou comunitárias individuais ou 

coletivas”.   

Segundo Carneiro (2013), o trabalho do ACS no contexto atual seja no PACS ou na 

ESF tem sido definido de três formas: como apoio aos indivíduos e coletivos sociais por meio 

de atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos, assim como de ações educativas 

de acompanhamento e de mobilização de práticas de promoção da vida em coletividade e no 
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desenvolvimento de interações sociais; ou como elo entre o serviço ou a equipe e a 

comunidade, atuando de forma genérica, sem a necessidade de uma formação específica.  

Nota-se que a atuação dos ACS está diretamente ligada ao cotidiano, na medida em 

que eles fazem parte das dinâmicas locais, compreendem as relações e, inclusive, estão 

inseridos nela. Esse trabalhador se caracteriza por ter o maior conhecimento empírico da área 

onde atua: a dinâmica social, os valores, as formas de organização e o conhecimento que 

circula entre os moradores. Esse conhecimento pode facilitar o trânsito da equipe, as parcerias 

e articulações locais (BONSTEIN, 2007; LOTTA, 2012). Nesse aspecto, o ACS pode ser 

considerado um trabalhador com um papel singular, ao se constituir um “elo” entre a 

comunidade e o serviço de saúde, atuando de forma condizente com atitudes e valores 

requeridos pelas situações de trabalho, realizando, sobretudo o bem estar da população 

(GALAVOTE et al, 2011). 

Entretanto, para Oliveira Junior (2012), o ACS desenvolve um trabalho complexo e 

com diversos papeis: social, de sujeito mediador, de interprete, de educador, de apoio 

psicológico e de apoio à equipe. Segundo o autor, esse profissional realiza ações que não são 

prescritas para o seu trabalho, o que interfere nas atividades de sua competência, como a visita 

domiciliar, além de causar desgaste físico e emocional devido à sobrecarga de atividades. O 

autor evidencia que o ACS na prática de sua atividade profissional depara com dificuldades 

que emergem do seu próprio ambiente de trabalho. Muitas destas dificuldades podem ser 

provenientes de uma sobrecarga de ações que iriam além de suas atribuições 

documentalmente definidas conforme a lei 11.350 de 2006 que regulamenta a sua atividade. 

Dentre as atribuições do ACS descritas nessa lei, têm-se aquelas que envolvem o 

conhecimento da área, o acompanhamento, monitoramento, prevenção de doenças, promoção 

da saúde, assim como ações educativas em saúde e meio ambiente e a estimulação a 
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participação da comunidade para ações que visem a melhora da qualidade de vida (BRASIL, 

2006 a). 

Dentro da complexidade da atuação do ACS, Peres (2011) retrata ainda como 

dificuldades no trabalho desse profissional: as diferenças pessoais, dificuldade de visualizar a 

totalidade das ações, falta de flexibilidade, comunicação, cooperação, responsabilidade e 

horizontalização das ações, e revela ainda o fato desses profissionais se sentirem o lado mais 

fraco das relações entre os profissionais da equipe. A valorização social do trabalho dos 

outros profissionais da ESF, em detrimento do ACS, produz nesse profissional a experiência 

do fracasso e insatisfação, além de dificultar o acesso aos demais profissionais da equipe 

(GALAVOTE et al, 2013). 

Os estudos destacam também que a multiplicidade da atuação do ACS sugere que, 

como profissional da saúde, ele esteja exposto a vários fatores geradores de estresse, dentre 

eles: nível salarial abaixo do desejado, falta de estrutura física e de material para o 

desenvolvimento de seu trabalho, cobrança excessiva da população e dos supervisores e falta 

de apoio da equipe (SIMÕES, 2009; WAI, CARVALHO, 2009).  

Nota-se que o ACS não deve ser olhado apenas como um trabalhador que reproduz um 

modelo de relação de trabalho, mas como membro das classes populares que o permite pensar 

mudanças. É um cidadão pertencente à comunidade que passa a integrar as equipes de saúde, 

sem trazer qualquer bagagem técnica pertinente a área da saúde. Ao se tornar parte da equipe, 

o ACS passa a ter acesso a um saber técnico e prático, que se constrói nas formações e na 

própria convivência com os outros profissionais da equipe (MOTA, 2010). O campo de 

conhecimento desses profissionais deve estar baseado nos conhecimentos que ele adquire no 

convívio com os profissionais da equipe, em programas de educação em serviço, e no 

conhecimento que traz consigo das experiências de vida (GALAVOTE et al, 2013). 
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Nesse contexto, o ACS se encontra em um espaço de indeterminações e incertezas no 

qual não há definição de competências, habilidades e saberes, estando sempre na linha de 

frente do sistema sem, contudo, estar capacitado para atender as inúmeras demandas 

cotidianas, uma vez que suas ferramentas de trabalho são restritas e não condiz com o 

panorama amplo de representações e subjetividades apresentado no cotidiano da ESF. A 

tendência do trabalho desse profissional está mais centrada na esfera institucional do que na 

solidária e social, o que constitui um dilema permanente na prática do agente que se vê 

“dividido” entre a dimensão técnica e a social. O ACS necessita de ferramentas e habilidades 

que superem o conhecimento técnico, permitindo-lhe atuar no âmbito social de cada família, 

considerando o campo das necessidades de saúde de cada usuário (GALAVOTE et al, 2011). 

A proposta deste estudo, como dito anteriormente, foi conhecer a trajetória de 

formação e atuação dos ACS de SJDR, identificando as dificuldades que encontram no 

desenvolvimento do seu trabalho. Sob esse viés, a compreensão destes aspectos apoiou a 

elaboração de um conjunto de recomendações que poderão contribuir diretamente para a 

melhoria da formação e a partir desta, da prática profissional do ACS, de forma a contribuir 

efetivamente para a consolidação do SUS, inicialmente com ênfase na experiência em curso 

em SJDR, mas podendo se estender a iniciativas presentes em demais municípios brasileiros. 

A dissertação aqui apresentada está organizada em capítulos sendo o primeiro e o 

segundo capítulos constituídos pela introdução e objetivos da pesquisa. O terceiro capítulo 

traz o referencial teórico e programático com elementos históricos do Programa Saúde da 

Família (PSF) e ACS, assim como questões pertinentes aos ACS, como as suas atribuições e 

formação. O quarto capítulo apresenta a Metodologia escolhida e o caminho percorrido para a 

análise pretendida. O quinto capítulo constitui os resultados e discussão da pesquisa, e as 

nossas conclusões. Como parte final, o sexto capítulo,  traz algumas recomendações criadas a 

partir das principais evidências encontradas.   
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2. QUESTÃO NORTEADORA 
 

 

Como integrante do nosso projeto de pesquisa, o estudo em campo que resultou nesta 

dissertação buscou investigar que aspectos da trajetória de formação e exercício profissional 

do ACS dificultam e /ou facilitam o desempenho de suas atribuições na prática e à luz do que 

é preconizado pela política de atenção básica. 

 

3. OBJETIVOS 
 

 

Acreditando que o presente estudo possa contribuir para a compreensão de questões 

inerentes a formação e atuação dos ACS, estabelecemos como norteadores para o seu 

desenvolvimento os seguintes objetivos: 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Descrever e analisar a trajetória de formação e atuação profissional dos ACS em São 

João del - Rei.   

  

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar e analisar a trajetória de formação escolar e profissional do ACS de São João del-

Rei; 
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- Descrever as práticas (ações, estratégias e abordagens) na relação com a comunidade 

realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a partir da perspectiva destes;  

- Investigar e analisar as dificuldades encontradas pelos ACS no desempenho de suas 

atribuições nas equipes da ESF de São João del-Rei, tendo como referencia a política e 

diretrizes preconizadas. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO E PROGRAMÁTICO 

 

 

4.1. Política Nacional de Atenção Básica 

	  

A reorganização do modelo de atenção à saúde no Brasil vem sendo realizada pela 

ESF, tornando-se um eixo estruturante da Atenção Básica (BRASIL, 2000). 

A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria n 2.488, de 21 de 

outubro de 2011, reforça o entendimento da ESF como uma estratégia prioritária para a 

reorganização dessa atenção no Brasil e traz um conceito ampliado de Atenção Básica:  

	  

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em 
que vivem essas populações (BRASIL, 2012a ). 

 

A Atenção Básica deve contribuir para o funcionamento das Redes de Atenção a 

Saúde, sendo o contato preferencial dos usuários e a principal porta de entrada. Considera o 

sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando a atenção integral e tendo 

como funções: reconhecer as necessidades de saúde da população, coordenar os cuidados de 

forma descentralizada e resolutiva e ordenar as redes, de forma a contribuir para que a 

programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários (BRASIL, 

2012a).  

O processo de trabalho das equipes de atenção básica é caracterizado principalmente 

pela definição do território de atuação e da população sob sua responsabilidade.  Atividades 
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de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com priorização 

dos grupos de risco e fatores de riscos, realização do acolhimento e a escuta qualificada, e 

atenção a saúde de forma integral, contínua e organizada, tanto na Unidade Básica de Saúde 

como nos domicílios e em locais do território, são algumas das características do processo de 

trabalho das equipes de atenção básica (BRASIL, 2012a). 

A política Nacional de Atenção Básica estabelece as atribuições dos profissionais das 

equipes de saúde da família, de saúde bucal e dos ACS, sendo algumas delas comuns a todos 

os profissionais e outras específicas. Dentre as atribuições comuns a todos os profissionais 

destaca-se: A territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, atualização do 

cadastro dos indivíduos e famílias no sistema de informação, cuidado a saúde da população, 

de forma integral, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e 

prevenção de agravos, participação no acolhimento dos usuários e atividades de educação 

permanente, realização de busca ativa, reuniões de equipes, trabalho interdisciplinar e ações 

de educação em saúde à população adstrita, promovendo a mobilização e a participação da 

comunidade na busca do controle social (BRASIL, 2012a). 

O ACS representa um segmento efetivo neste contexto e, com isso, se tornou um novo 

ator político no cenário da assistência a saúde. Como atribuições específicas do ACS, a 

Política Nacional de Atenção Básica descreve que esse profissional deve trabalhar com 

adscrição das famílias em base geográfica definida, a microárea, realizando o cadastro de 

todas as famílias e mantendo-o atualizado. Também são atribuições do ACS segundo a 

PNAB, orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde, realizar atividades 

programadas e de atenção à demanda espontânea, acompanhar todas as famílias sob sua 

responsabilidade através de visitas domiciliares, desenvolver atividades de promoção da 

saúde, prevenção de doenças e agravos e vigilância à saúde e ações que busquem a integração 

da equipe e a população, mantendo o contato permanente com as famílias e desenvolvimento 
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de ações educativas. Ainda segundo a PNAB, é permitido a esses profissionais desenvolverem 

outras atividades nas UBS, desde que vinculadas a essas atribuições citadas (BRASIL, 

2012a). 

O entendimento da Estratégia Saúde da Família como estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação da atenção básica é reforçado na PNAB. Características e 

especificidades da ESF são destacadas e a importância desta por favorecer a reorientação do 

processo de trabalho, a ampliação da resolutividade e o impacto na situação de saúde das 

pessoas, propiciando uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2012a). 

A inserção do ACS na Atenção Básica vem alcançando destaque principalmente pelo 

importante papel desempenhado na ESF, revelando em grande parte dos estudos, impactos 

positivos nos indicadores em saúde e satisfação da população (URSINE, TRELHA,NUNES, 

2010). 

4.2.  A Estratégia Saúde da Família 
 

Experiências bem sucedidas como o PACS, adotadas pelo Ministério da Saúde em 

1991, serviram de base para a criação do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994. Sousa 

(2001), destaca que não bastava o ACS ser um morador da comunidade, um sujeito ativo e 

participativo, cujo compromisso é construir a ponte entre os serviços de saúde e a 

comunidade. As entidades tinham que criar condições para responder em tempo certo, no 

lugar certo e da forma certa as necessidades de saúde do município.  Diante dessa constatação, 

o PACS foi redesenhado, surge o PSF como forma de garantir a sustentabilidade dos seus 

princípios e diretrizes. Nota-se que a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) e do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) trouxe um avanço significativo na área 

da saúde no Brasil, uma vez que estes possibilitaram que a atenção com a saúde chegasse a 

um número maior de pessoas e coletividades (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). 
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A ESF tem sido considerada como uma estratégia de avanço na história de saúde 

pública no Brasil, ao reforçar a participação da comunidade e o vínculo de responsabilidade 

entre os serviços de saúde e a população. É uma estratégia que tem como objetivo reorganizar 

a prática assistencial de saúde, com ações centradas na família, tornando-se assim, um eixo 

estruturante da Atenção Básica (CARDOSO, NASCIMENTO, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde (2001a), pode ser definida como uma estratégia que 

tem como prioridade o desenvolvimento de ações de promoção, de proteção e de recuperação 

da saúde dos indivíduos e da família, abrangendo indivíduos de todas as idades de forma 

integral e contínua. Constitui uma reafirmação e uma real possibilidade de efetivação dos 

princípios básicos do SUS: universalização, descentralização, integralidade, equidade e 

participação da comunidade. 

Dentre as especificidades da ESF, esta deve ser formada por uma equipe de trabalho 

multiprofissional composta basicamente por médico generalista ou médico da família, 

enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentista e 

auxiliar ou técnico de saúde bucal. A equipe de saúde da família tem o desafio da atenção 

continuada e pautada pelos princípios da promoção da saúde. Cada equipe de Saúde da 

Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 

3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição e reconhecendo a realidade das 

famílias. O número de ACS deve variar conforme o número de indivíduos sob a 

responsabilidade da equipe, e deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, 

com um máximo de 750 pessoas por ACS e máximo de 12 ACS por equipe de SF (BRASIL, 

2012a). 

Observa-se que esta estrutura contribui para o estabelecimento de vínculos de 

responsabilidade e confiança entre os profissionais e famílias, permitindo um entendimento 
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ampliado do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções a partir dos problemas e 

demandas identificadas (BRASIL, 2000b). 

O ACS como participante dessa organização e inserido nesse contexto de 

transformação do modelo de atenção à saúde tem sido considerado um importante ator na 

equipe multiprofissional da SF. Nota-se que é um trabalhador de destaque nessa proposta de 

atenção, principalmente na estruturação da atenção a saúde e na manutenção do Sistema 

Único de Saúde (MOTA, 2010). 

 

4.3. Contextualização do ACS no Brasil e seu Papel Estratégico  
 

O Agente Comunitário de Saúde não é novo no cenário da saúde. Diversos grupos 

religiosos e organizações não governamentais, há décadas, treinam agentes de saúde. No 

Brasil, teve antecedentes nos movimentos de Medicina Comunitária (década de 1970/80), 

como os desenvolvidos em projetos realizados nas cidades de Niterói (RJ), Londrina (PR), no 

Vale do Ribeira (SP) e em outros locais no país (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). 

 A primeira experiência em ampla escala de utilização do trabalho dos ACS ocorreu no 

Estado do Ceará em 1987, através do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

em 118 municípios cearenses. Criado inicialmente como “Frentes de Trabalho”, em uma 

conjuntura de seca, o programa foi desenvolvido especialmente por mulheres que realizaram 

ações básicas de saúde (BRASIL, 2002b). 

A experiência bem sucedida do Ceará estimulou o Ministério da Saúde a implantar o 

Programa (PACS) em outras regiões do país, tendo como objetivo central contribuir para a 

redução da mortalidade infantil e mortalidade materna, principalmente nas áreas mais pobres 

e onde o serviço de saúde era mais escasso.  Para Sousa (2001), o programa ocupou um 

espaço técnico, político e social que até então estava vazio.  Ao assumir esse espaço definiu-
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se como um articulador entre as comunidades e os serviços de saúde e um contribuinte na 

organização dos serviços locais de saúde.  

O sucesso do PACS, assim como outras experiências no país, pode ser considerado 

antecessores do Programa Saúde da Família (PSF). Visavam substituir o modelo tradicional 

de saúde, baseado na valorização do hospital e da doença, por um novo modelo que prioriza a 

prevenção de doenças e promoção da saúde, com a participação da população.  

Antes da criação do PSF, o ACS tinha seu trabalho voltado para ações específicas de 

prevenção e direcionado a grupos populacionais mais vulneráveis. Com a implantação do 

PSF, o ACS passa a ser visto pelo MS como mobilizador e organizador da implantação das 

equipes de Saúde da Família (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). Diferentemente do trabalho 

desenvolvido no PACS, mais direcionado a prevenção e promoção à saúde materno infantil; 

no PSF, as atividades dos ACS direcionaram-se à integração entre a comunidade e os serviços 

de saúde, e a organização do seu processo de trabalho, que passou a dialogar com a 

organização do processo de trabalho da equipe (CARNEIRO, 2013).  

Nota-se que tanto o PACS como o PSF têm em comum e como elemento inovador no 

quadro funcional, a figura do ACS. Este profissional é um elemento chave da equipe, com a 

característica peculiar de ser morador da comunidade onde atua (BORNSTEIN, 2007). Pode 

ser considerado um interlocutor privilegiado entre os serviços de saúde e as famílias aos quais 

pertencem (SOUSA, 2001). 

O lugar que o ACS ocupa na comunidade é uma questão que merece destaque. Por ser 

morador da comunidade e profissional do SUS, esse profissional possui uma dupla inserção 

em sua comunidade, ora como cidadão, ora como representante do poder público 

(ABRUNHOSA, 2011). Além disso, o fato desse profissional estar inserido na comunidade e 

na equipe de saúde, pertencendo ao mesmo tempo, a esses dois grupos, permite a ele agir 

como facilitador na criação de vínculos, na reorganização do trabalho em equipe, na 
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ampliação do acesso aos serviços de saúde e na comunicação entre a comunidade e os 

profissionais de saúde (CARDOSO, NASCIMENTO, 2010).  

Silva e Dalmaso (2002) retratam essa posição que o ACS ocupa, e destaca que por 

serem pessoas do povo, não só se assemelham nas características deste povo, como também 

preenchem lacunas, principalmente por conhecerem as necessidades deste povo. 

Para Jardim e Lancman (2009), essa dupla inserção na comunidade, leva o agente a ter 

duplo papel: o de ser simultaneamente agente e sujeito. Essa relação cria uma porosidade 

entre trabalhar e o viver na comunidade, por não ter distanciamento entre o ato de trabalhar e 

de morar, o que desencadeia relações confusas no contato cotidiano com a comunidade. O 

fato do ACS residir no local onde trabalha, compartilhando o mesmo universo cultural e 

linguístico da comunidade, facilita esse profissional desenvolver a função de elo entre a 

comunidade e o sistema de saúde, o que possibilita a confiança e o vínculo entre a equipe de 

saúde e a comunidade assistida (MARZARI, JUNGES, SELLI, 2011; PUPIN, CARDOSO, 

2008).  

A sua origem e inserção na comunidade onde atua, e, ao mesmo tempo, sua 

participação profissional no serviço de saúde, contribuem para a riqueza da atuação desses 

profissionais no papel de mediador (BONSTEIN, 2007). Quando se trata do papel de 

mediador do ACS, diversos autores concordam com essa questão. Para Bonstein e Stotz 

(2008), esse papel do ACS como mediador é uma unanimidade, tanto no que se refere à 

mediação entre o serviço e a comunidade, como no que se refere à mediação entre diferentes 

saberes. Destacam que essa força da atuação do ACS na mediação de saberes se dá justamente 

por sua origem e inserção na comunidade onde atua, e ao mesmo tempo, por sua participação 

no serviço de saúde.  

Entretanto, para Stotz, David e Bornstein (2009), a função mediadora nem sempre se 

apresenta de forma clara e objetiva, pois tem a ver com a visão de mundo, com as percepções 
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das pessoas. Mediar a relação entre os serviços e a população na perspectiva da melhoria das 

condições de vida não é tarefa fácil. Supõe um forte vínculo comunitário, uma abertura para o 

diálogo e uma reflexão sobre as possibilidades de ação em cada situação concreta. 

Neste contexto, o que se observa é que o ACS pode ser considerado um novo elemento 

e um personagem-chave na organização da assistência a saúde, na medida em que assume 

uma posição bidirecional, pois é morador da comunidade em que trabalha e profissional da 

equipe de saúde (PERES  et al., 2011). Ele cumpre papel fundamental, representa o elo entre 

as necessidades, anseios e demanda de uma comunidade, onde a sua participação se torna 

essencial no exercício de mudanças (SOUSA, 2001). O que se espera desse profissional é a 

sua atuação principalmente como agente mobilizador da comunidade, fortalecendo o seu 

potencial transformador na ESF que, como já foi dito, tem por objetivo alterar o modelo 

assistencial (STOTZ, DAVID, BORNSTEIN, 2009). 

 

4.4. A Atuação do ACS na ESF e suas dificuldades  
	  

 Tomando como ponto de referência inicial a criação do Programa de Agentes de 

Saúde do Ceará, em 1987, somam-se mais de vinte anos de história desse profissional. A 

fixação das diretrizes para o exercício da atividade de agente comunitário de saúde ocorre 

através do decreto 3.189/1999 (BRASIL, 1999). Após anos de atuação, a lei 10.507 de 2002, 

cria e regulamenta a profissão dos ACS, e somente em 2006 através da lei 11.350, é editada 

uma medida provisória que regulamenta as atividades do ACS. (BRASIL, 2002a; BRASIL, 

2006a). 

 Nota-se nessa trajetória, que o ACS é um profissional que ainda está se adequando e 

delineando o seu papel nas equipes de SF, não existindo uma clara definição do seu papel, 

assim como uma delimitação das suas atribuições. O papel do ACS é amplo e diversificado, 
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tendo como principais metas realizar ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e 

agravos através do acompanhamento dos indivíduos e famílias. O autor reconhece o trabalho 

do agente como polivalente e amplo, devido a inúmeras atribuições e funções assumidas por 

esse profissional (MOTA, 2010).   

 Nessa mesma perspectiva, Oliveira Junior (2012) ressalta que o ACS desenvolve um 

trabalho complexo e com diversos papeis, entre eles, o social, o de sujeito mediador, de 

tradutor, de educador e o de apoio emocional, utilizando-se de ferramentas como o 

acolhimento, o respeito, o vínculo e a solidariedade. 

 Entretanto, segundo Galavote et al. (2013), não há como definir um perfil para o ACS, 

já que pode ser considerado um trabalhador que, como outros, inventa e reinventa 

cotidianamente o seu processo de trabalho. O ACS não é o trabalhador com o dito “perfil” 

proposto nas leis, ou sentidos socialmente construídos; mas sim uma figura múltipla e 

protagonista do seu trabalho. Para o autor, a indefinição do papel do ACS é a um só tempo, 

sua maior dificuldade e sua maior potência, sendo o seu trabalho: potencia, diversidade, 

indefinição, busca contratualidades e fugas.  

 Segundo o Referencial curricular para o Curso Técnico de Agente Comunitário de 

Saúde, criado pelo ministério da Saúde, esses profissionais devem atuar: 

 

[...] no campo da interface intersetorial da saúde, assistência social, meio ambiente 
[...]; no apoio aos indivíduos e coletivos sociais, identificando as situações mais 
comuns de risco em saúde, participando da orientação, acompanhamento e educação 
popular em saúde, entendendo as responsabilidades das equipes locais do SUS [...] 
(BRASIL, 2004). 

	  

 Entre as atividades específicas desse profissional, citadas pela lei 11.350 de 2006, 

estão: a realização de visitas domiciliares periódicas, a utilização de instrumentos para 

diagnóstico sociocultural e demográfico da comunidade, ações de educação para a saúde, 

controle e planejamento das ações de saúde através do registro de nascimento, óbitos, doenças 
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e agravos a saúde, estímulo a participação da comunidade em questões relacionadas a saúde e 

a participação em ações que fortaleçam o elo entre setor saúde e políticas que promovam a 

qualidade de vida (BRASIL, 2006a). 

 Embora a lei 11.350 detalhe as ações realizadas pelos ACS, quando analisamos sua 

atuação verificamos que existe uma diferença muito grande entre as práticas a eles 

determinadas e a forma como executam (LOTTA, 2012). Nota-se, que os ACS estão 

direcionados e orientados para execução de suas ações, conforme portarias editadas pelo 

Ministério da Saúde, entretanto, como é permitido adaptação de acordo com a realidade local, 

muitas vezes esses profissionais carregam uma gama de atribuições muito mais extensas do 

que a pertinente na proposta do PACS e PSF (BARALHAS, 2008). 

Para Galavote  et al. (2013), o que existe é uma lacuna entre os muitos sentidos que 

dão para a profissão de ACS, construídos socialmente, como os que constam na Lei 

10.507/2001, que cria a profissão e estabelece, como função, a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

Os estudos de Oliveira Junior (2012), apontam ainda que os ACS desenvolvem ações 

extrínsecas e intrínsecas a sua profissão, e que boa parte do seu tempo encontram-se em 

atividades dentro da unidade, diminuindo a disponibilidade para atividades próprias da sua 

função, o que os tornam um sujeito passivo, ao invés de um sujeito ativo no território de 

atuação. Para o autor, o problema principal reside no fato de que essas ações realizadas se 

sobrepõem às outras previstas pelo MS para a competência do ACS. 

Gomes  et al. (2010), também destaca o tempo que os ACS gastam em atividades que 

não estão preconizadas pelo Ministério da Saúde, podendo comprometer a qualidade e até 

mesmo o cumprimento das atribuições profissionais que lhes são exigidas, além de contrariar 

a determinação da Política Nacional de Atenção Básica, que permite aos ACS desenvolver 

atividades nas unidades básicas de saúde, desde que sejam vinculadas às suas atribuições. 
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Sabe-se que desde a implantação do PACS, o ACS é uma força de trabalho numerosa e 

essencial na reformulação da Atenção Básica no Brasil e na consolidação dos princípios do 

SUS. Entretanto, observa-se que o ACS na prática de sua atividade profissional depara com 

variações na sua identidade e atuação, o que pode muitas vezes desencadear uma 

descaracterização das suas atribuições previstas pelo MS para esse profissional (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2012). Costa et al. (2012), destaca que o ACS enfrenta inúmeros desafios no seu 

processo de trabalho. É marcante a referência que esses trabalhadores fazem acerca da 

sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento, desvalorização profissional e baixa 

remuneração profissional. Além disso, é destaque a insatisfação, um desgostar que reflete em 

um trabalho que não é bem desempenhado (MOTA, 2010). Santana et al. (2009), também 

retrata  a desmotivação pelo trabalho devido a desvalorização em relação às condições 

salariais, tipo de contrato e falta de ações efetivas para melhoria dessa.  

 Como fatores que também podem contribuir para essa insatisfação, é possível 

constatar que os principais motivos pelos quais os indivíduos buscam a profissão de ACS são: 

o desemprego, a falta de opção e a insatisfação com o emprego anterior (GALAVOTE et al. 

2011). Nesse contexto, Silva e Dalmaso (2002) e Ursine, Trelha e Nunes (2010), destacam o 

fato de o “ser ACS” muitas vezes acontecer como uma oportunidade para o retorno ao 

mercado de trabalho. Ainda, segundo os autores, o tempo médio de trabalho como ACS 

coincide com o tempo de uma gestão do governo municipal, o que deixa esses profissionais 

vulneráveis a deixar o trabalho conforme vontade política vigente e consequentemente 

podendo gerar uma insatisfação. Além disso, trabalhar como ACS surge como uma 

possibilidade de melhoria das condições de trabalho por meio da mudança de emprego, de 

busca por outra área de atuação, ou procura do crescimento profissional, mesmo 

desconhecendo as atividades que desenvolveria (PERES et al., 2010).  
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 Entretanto, sobre a satisfação no trabalho, Lopez (2009) destaca que o prazer no 

trabalho e satisfação pessoal se relaciona à valorização e reconhecimento da comunidade, ao 

sentir-se útil, às manifestações de carinho dos usuários e a resolução de problemas sendo 

reconhecida e valorizada sua prática profissional pela comunidade. 

Nota-se que a preocupação com a prática do ACS faz-se presente pela grande parcela 

de responsabilidades que tem esse profissional na organização da atenção primária e na 

mudança do modelo assistencial (STOTZ, DAVID, BORNSTEIN, 2009).  O fato é que o 

ACS não deve ser considerado mero suporte para a execução de determinadas ações em saúde 

(NUNES et al., 2002; SILVA, DALMASO, 2002). Por isso esta pesquisa buscou entender 

como se dá a inserção dos ACS nas ESF de SJDR, identificando suas práticas, investigando 

suas dificuldades e analisando sua trajetória de formação profissional.  

4.5. Formação Profissional do ACS  
 

 Apesar do ACS desenvolver um trabalho complexo, caracterizado principalmente pela 

dimensão educativa, em geral a sua formação profissional tem se caracterizado pela 

precariedade e diversidade, uma vez que, desde o PACS, era estabelecido como critério de 

escolaridade as habilidades de ler e escrever . Essa não exigência de escolarização do ACS, 

justificada pela necessidade desse trabalhador ser representativo da comunidade onde atua, 

denota a desvalorização da dimensão conceitual de sua qualificação, o que favorece a sua 

desvalorização social, sustenta a sua baixa remuneração e se contrapõe à pauta politica por 

uma melhor qualificação dos trabalhadores de saúde (FONSECA, 2007). 

 O ACS na visão original do PACS deveria ser morador da comunidade onde trabalha; 

ter idade mínima de 18 anos e saber ler e escrever. A partir da Lei 10.507 de julho de 2002, 

que criou a profissão dos ACS, a conclusão do ensino fundamental passa a ser uma exigência. 

Nesta lei é colocada também a exigência de haver concluído com aproveitamento o curso de 
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qualificação básica para sua formação. Atualmente, a lei n. 11.350, de 05 de outubro de 2006, 

que regulamenta a atividade dos ACS, descreve como requisitos para o exercício de sua 

atividade: residir na área da comunidade em que atuar; haver concluído o curso introdutório 

de formação inicial e continuada; e ter concluído o ensino fundamental completo (BRASIL, 

2001a; BRASIL, 2006a).  

 O treinamento introdutório visa discutir os princípios e diretrizes do SUS e da ESF 

além de instrumentalizar os profissionais na organização inicial de seu processo de trabalho. 

Deve abordar aspectos da atenção integral à saúde individual e coletiva, sempre tomando por 

base a dinâmica familiar e sua interrelação como o sistema social e perfil epidemiológico 

local. Espera-se que o treinamento seja flexível, buscando-se uma adequação entre os recursos 

disponíveis e as necessidades das equipes. É importante que durante o treinamento 

introdutório, as ESF sejam mobilizadas para a questão da educação permanente, como recurso 

para capacitação nas técnicas específicas (áreas programáticas), necessárias à organização da 

assistência (BRASIL, 2000b). 

 O treinamento introdutório capacita os profissionais para que possam analisar, junto à 

comunidade, a situação de sua área de abrangência, no que se refere aos aspectos 

demográficos, socioeconômicos, ambientais e sanitários, identificando os problemas e as 

potencialidades existentes. Espera-se que o profissional qualificado de forma introdutória 

esteja capacitado a: compreender os princípios e diretrizes da ESF; identificar os fundamentos 

e instrumentos do processo de organização dos serviços de SF e compreender as bases para o 

desenvolvimento do processo de planejamento das ações e serviços na ESF (BRASIL, 

2000b). 

 Outro ponto importante na formação do ACS foi a criação em 2004 pelo Ministério da 

Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, do “Referencial curricular para curso 

técnico de agente comunitário de saúde: área profissional saúde”. Este documento pretende 
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ser uma fonte de orientação à construção autônoma pelas escolas de seus currículos 

destinados a organizarem cursos técnicos de formação do ACS (BONSTEIN, 2007). 

 O Referencial Curricular está direcionado para a preparação de técnicos de nível 

médio, que deverão atuar junto às equipes multiprofissionais. O curso está estruturado com 

carga horária mínima de 1200 horas e realização em três etapas: Etapa formativa I: para todos 

os ACS inseridos no SUS, independente da escolarização. Etapa formativa II, para aqueles 

que concluíram a etapa formativa I ou estão cursando o ensino fundamental. Etapa formativa 

III, para os que concluíram as etapas anteriores que estão cursando ou concluíram o ensino 

médio (BRASIL, 2004). 

 A qualificação predominante dos ACS até o momento anterior à proposição da 

formação técnica era classificada como de nível básico da educação profissional, não 

regulamentada, sem pré-requisitos e que não confere habilitação. Realizada em forma de 

capacitação em serviço, essa qualificação apresenta conteúdos que variam em função dos 

problemas locais. Verifica-se que a capacitação em serviço sugere a valorização da dimensão 

experimental dessa qualificação, justificada na necessidade de se aproximar a escola do 

serviço. Porém, quando reduzida a essa dimensão, e sem a mediação das instituições com a 

missão principal de ensino, esse tipo de capacitação pode implicar a redução do conhecimento 

à realização de atividades (FONSECA, 2007). 

  A proposta da educação profissional de nível técnico pode sinalizar um cenário futuro 

mais positivo para a qualificação profissional desses trabalhadores. Entretanto, a formação 

técnica dos ACS por si só não é garantia de que não se incorra em uma formação 

instrumentalizada. É necessário que essa formação parta do entendimento da educação como 

um conjunto de práticas sociais que se articulam no sentido de se aproximar da formação 

humana (FONSECA, 2007). 
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 Nota-se, como já foi dito, que a formação profissional do ACS se caracteriza pela 

fragilidade e diversidade, trazendo resquícios da não exigência de um perfil mínimo de 

escolaridade. Destaca-se também, o fato da formação desse profissional sofrer as pressões da 

lógica de formação para o mercado, em que a produtividade é uma das principais questões 

levantadas nas queixas dos ACS (MOTA, 2010). Bornstein e Stotz (2008), nessa mesma 

linha, retratam que apesar do Ministério da Saúde definir as principais diretrizes para a 

formação do ACS, na prática este processo é ainda muito diversificado.  

 A presença de dificuldades em definir o tipo de formação necessária para o ACS leva 

à necessidade de uma revisão da “formação” do ACS para o desempenho de suas funções, 

considerando a amplitude de sua atuação e a importância de que esse processo seja conduzido 

levando-se em conta a realidade em que os ACS estão inseridos (MARZARI, JUNGES, 

SELLI, 2011).  O ACS deveria lutar pelo direito a saúde, ser o representante da comunidade, 

o mobilizador, o sujeito transformador, conhecedor das necessidades de saúde da população, 

possibilitando o planejamento das ações através da integração de dois saberes: o científico e o 

popular (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). Na atuação desses profissionais deve existir uma inter-

relação desses saberes, construídos local e exteriormente, e é em suas práticas cotidianas que 

eles realizam uma negociação entre os saberes, somando-os para constituir um saber novo que 

possa dialogar com ambos e produzir suas próprias ações (LOTTA, 2012). 

O perfil adequado desse profissional envolve reflexão, sensibilidade, compromisso e 

valorização de si mesmo como produtor do conhecimento, capaz de construir um saber sobre 

as necessidades reais da comunidade. O ACS deve ser alguém que se identifique com a sua 

própria comunidade, com relação à cultura, linguagem e costumes, o que deve estimular, 

inclusive, as discussões referentes ao nível de escolaridade que necessitam ter esses 

profissionais. Como pessoas da comunidade, assemelham-se às características desta 

comunidade, o que leva a preencher as lacunas da equipe por conhecerem as necessidades da 
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população. É importante que o ACS valorize o seu conhecimento adquirido por pertencer à 

sua comunidade. (MARZARI, JUNGES, SELLI, 2011).   

Para Mota (2010), é importante reconhecer o saber, as vivências e experiências que o 

ACS traz, enquanto membro das classes populares, acerca do processo saúde-doença e da 

dinâmica de vida e trabalho de sua comunidade. No entanto, este saber não normatizado tende 

a ser desvalorizado no contexto dos conhecimentos disciplinares requeridos nos treinamentos 

em saúde. Esse saber não normatizado é destacado por Galavote et al., (2013). Em seus 

estudos fica claro que o ACS é considerado, pela equipe, como uma “página em branco”, de 

forma que os conhecimentos que ele traz de suas experiências de vida não encontram lugar 

em um espaço de supremacia do saber biomédico para alguns membros da equipe. 

Segundo Gomes et al., (2010), a maioria dos estudos evidencia que a formação 

profissional do ACS continua centrada no controle tecnológico da doença, fazendo com que 

ele reproduza a visão fragmentada e reducionista do modelo biomédico na sua prática, 

atuando, não raras vezes, como “polícia sanitária”. Ainda, segundo o autor, existe a 

necessidade de que os serviços de saúde e seus profissionais sejam mais flexíveis, 

desvinculados dos procedimentos tradicionais cristalizados nos núcleos de suas formações, 

passando a adotar uma forma de interação inovadora, contextualizada e em consonância com 

as crenças e valores das famílias no cenário social e político. O ACS necessita no cotidiano de 

trabalho, de instrumentos que superem apenas o conhecimento pautado no modelo biomédico, 

ou seja, deve ser detentor de habilidades que lhe permitam atuar no âmbito social e nas 

necessidades de saúde dos usuários (GALAVOTE  et al., 2011). 

O ACS é um profissional que almeja melhores condições de vida e de trabalho, 

entretanto, a escolarização não é garantia dessas melhorias, mas ainda assim tem um valor 

importante e é socialmente reconhecida para a ascensão social, profissional e também para a 

emancipação. Como já foi dito, a não escolarização do ACS denota a desvalorização da 
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dimensão conceitual de sua qualificação, o que fortalece a desvalorização social desse 

trabalhador, sustenta a sua baixa remuneração e contrapõe-se a pauta política por uma melhor 

qualificação dos trabalhadores de saúde (MOTA, 2010). Por outro lado, a possibilidade de 

construção do conhecimento prático cotidiano, emerge como oportunidade para o SUS.  

Para descrever e analisar a trajetória de formação e atuação profissional dos ACS de 

SJDR é importante considerar a contextualização desse profissional no cenário brasileiro, 

retratando seu papel estratégico, sua atuação e as dificuldades enfrentadas dentro da ESF. O 

importante papel da ESF na reorganização da Atenção Básica no Brasil é outra questão 

relevante na trajetória do ACS, assim como os objetivos e a organização dessa estratégia. A 

formação profissional desse trabalhador também é outro ponto que merece grande destaque, 

caracterizando principalmente as dificuldades e a precariedade desse processo na trajetória do 

ACS. Assim, através de um estudo descritivo e analítico, discute- se nessa pesquisa a questão 

da formação e atuação dos ACS, permitindo refletir sobre as suas práticas e as dificuldades 

enfrentadas no desempenho de suas atribuições. 
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5. METODOLOGIA 
 

 

5.1 Caracterização do estudo 
 

A pesquisa teve como objetivo descrever e analisar a trajetória de formação e atuação 

dos ACS em São João del – Rei/ MG. Para atingir esse objetivo, foi desenvolvido um estudo 

que buscou alguns aspectos relativos ao trabalho do ACS e a sua formação onde optou-se por 

uma descrição do tipo qualitativa.  

Essa pesquisa realizou uma investigação sobre o trabalho e formação dos ACS do 

município de SJDR, conhecendo sua trajetória, mapeando as práticas reconhecidas e referidas 

pelos próprios ACS e identificando as dificuldades no desempenho de suas funções no que diz 

respeito à Equipe de Saúde da Família e à comunidade.   

Trata-se de um estudo descritivo e analítico, de caráter qualitativo, que busca 

descrever e analisar a trajetória dos ACS. Analisamos a trajetória de vida dos ACS 

compreendendo aspectos de sua origem familiar, percurso de formação e de trabalho até sua 

inserção como membro da equipe de Saúde da Família, identificando suas motivações a 

escolha da profissão, as interferências percebidas nos projetos de futuro e as oportunidades 

geradas, e na sequencia, elementos de sua prática profissional assim como as repercussões do 

“ser” ACS, tendo como interlocutor e fonte prioritária de informação o próprio ACS. 

Os sujeitos da pesquisa foram os Agentes Comunitários de Saúde em suas práticas e 

estratégias desenvolvidas no contexto da ESF de São João del-Rei/MG. 

Para Minayo (2010), a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de significados, crenças, valores e 

atitudes que, por sua vez, correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
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Ainda segundo a autora, a abordagem qualitativa propicia a construção de instrumentos que se 

fundamentam na capacidade de percepção dos atores sociais, tornando-se assim, válida como 

fonte para estabelecimento de indicadores, índices, variáveis, tipologias e hipóteses. 

Esse tipo de estudo busca descrever e documentar aspectos de uma situação que ocorre 

naturalmente, trazendo uma abordagem qualitativa, que tem como fundamento o conceito de 

que o conhecimento sobre os indivíduos só é possível a partir da descrição da experiência 

humana, tal como ela é vivida e definida pelos seus próprios atores (POLIT, HUNGLER, 

1996). 

 

5.2 Cenário da Pesquisa  
 

O cenário da pesquisa escolhido para a realização da presente pesquisa foi o município 

de São João del- Rei, estado de Minas Gerais – Brasil.  

Conhecida por sua riqueza histórica e cultural e também por ser uma cidade 

universitária devido aos centros de ensino presente no município, SJDR está localizado na 

região de Campo das Vertentes no sudeste do estado de Minas Gerais, situada a 201 km da 

capital, possuindo como municípios limítrofes as seguintes cidades: Santa Cruz de Minas, 

Tiradentes, Coronel Xavier Chaves, São Tiago, Nazareno, Barroso, Conceição da Barra de 

Minas e Ritápolis. 

A cidade de São João del-Rei está entre as maiores da região de Campo das Vertentes, 

com uma área territorial de 1.464 Km², população de 84.404 habitantes e um índice de 

desenvolvimento humano (IDH) classificado como elevado, igual a 0,758 (IBGE, 2010).  

O município é Gestão Plena no Sistema Municipal de Saúde e polo microrregional, 

onde está instalada a Gerência Regional de Saúde de São João del-Rei (unidade da Secretaria 

de Saúde do Estado de Minas Gerais).  
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As primeiras equipes de Saúde da Família do município foram implantadas no ano de 

2000. No ano de 2002 o município contava com 05 equipes de Saúde da Família com 

proporção de cobertura populacional de 21,76 e um total de 29 Agentes Comunitários de 

Saúde. Atualmente a população do município é atendida por 13 equipes de Saúde da Família, 

sediadas em nove UBS, sendo 11 equipes instaladas na zona urbana e 02 na zona rural, e um 

total de 79 Agentes Comunitário de Saúde (Secretária Municipal Saúde de SJDR, 2015). As 

equipes de saúde da família são responsáveis por 44. 850 pessoas do município, com 

proporção de cobertura populacional de 52,55% (BRASIL, 2012 b). Conforme o Sistema de 

Informação de Atenção Básica (SIAB), o município de SJDR apresenta 12783 famílias 

cadastradas.   

Na área da saúde também é destaque no município: Uma UPA 24h, Unidade regional 

do SAMU, Farmácia Popular do Brasil, unidade do Centro Viva Vida (Rede Viva Vida), o 

CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), Clínica Municipal Especializada da Mulher e 

da Criança (Núcleo Materno e Infantil) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 

5.2.1 As ESF do município de SJDR 
 

A caracterização geral das equipes de SF de SJDR é aqui apresentada através dos 

quadros a seguir, tendo por base os dados secundários do SIAB, da secretária de saúde do 

município e também alguns dados registrados pela pesquisadora no seu diário de campo como 

contribuição para essa caracterização.  

O primeiro quadro apresenta as treze ESF do município de SJDR com distribuição do 

número de cada profissional por equipe (médico, enfermeiro, técnico enfermagem e ACS), o 

total desses profissionais e o número de famílias cadastradas por equipe de SF. 
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QUADRO 1- Número de profissionais por equipe e famílias cadastradas 

Equipe SF Médicos Enf. Tec. Enf. ACS Total 
Famílias 

cadastradas 
(Maio/2015) 

Tejuco 801 02 01 02 07 12 1091 
Tejuco 802 01 01 02 06 10 1376 
Tejuco 803 01 01 02 07 11 1069 
Bom Pastor 704 01 01 01 08 11 1049 
Bom Pastor 705 01 01 01 06 09 978 
Bonfim 702 01 01 01 07 10 1095 
Bonfim 703 01 01 01 06 09 857 
Bela Vista 203 01 01 02 06 10 977 
Senhor dos Montes 201 01 01 02 05 09 1052 
Senhor dos Montes 202 01 01 02 06 10 1007 
Guarda Mor 01 01 02 05 09 734 
Rio das Mortes 02 01 01 05 09 754 
Sebastião da Vitória 01 01 01 05 08 744 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

O segundo quadro apresenta as treze ESF com a localização de cada equipe (urbana ou 

rural) e algumas características estruturais das unidades registradas no diário de campo da 

pesquisadora.   
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QUADRO 2 - Localização e características físicas das unidades de SF 

Equipe SF Localização Espaço 
Compartilhado Características físicas da unidade 

Tejuco 801 Urbana Não Espaço adaptado. Pouco espaço para funcionar (nova 
unidade está sendo construída) 

Tejuco 802 Urbana Sim (Tejuco 803) Espaço amplo e bem estruturado para as duas equipes. 
Tejuco 803 Urbana Sim (Tejuco 802) Espaço amplo e bem estruturado para as duas equipes. 

Bom Pastor 704 Urbana Sim (Bom Pastor 
705) 

Pequeno espaço adaptado (garagem de casa) pois 
unidade está em obras (previsão de entrega ainda para 
final 2015). 

Bom Pastor 705 Urbana Sim (Bom Pastor 
704) 

Pequeno espaço adaptado (garagem de casa) pois 
unidade está em obras (previsão de entrega ainda para 
final 2015). 

Bonfim 702 Urbana Sim (Bonfim 
703) 

Espaço amplo e novo, com instalações apropriadas 
para o funcionamento de duas equipes de SF. 

Bonfim 703 Urbana Sim (Bonfim 
702) 

Espaço amplo e novo, com instalações apropriadas 
para o funcionamento de duas equipes de SF. 

Bela Vista 203 Urbana Sim (Senhor dos 
Montes 201) 

Espaço amplo e novo, com instalações apropriadas 
para o funcionamento de duas equipes de SF. 

Senhor dos 
Montes 201 Urbana Sim (Bela Vista 

203) 
Espaço amplo e novo, com instalações apropriadas 
para o funcionamento de duas equipes de SF. 

Senhor dos 
Montes 202 Urbana Não Espaço amplo e com boa estrutura para a realização 

das atividades da equipe. 

Guarda Mor Urbana Não Espaço adaptado, funcionando no salão da igreja que 
se localizava próximo a unidade que estava em obras. 

Rio das Mortes Rural Não Espaço adaptado, pois a unidade estava em obra no 
momento da pesquisa. 

Sebastião da 
Vitória Rural Não 

Espaço com instalações apertadas, entretanto não foi 
percebida dificuldade na realização das atividades da 
equipe. 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

O número de ACS, sujeitos do nosso estudo, variou de 05 a 08 por equipe. Todas as 

equipes apresentam enfermeiros e pelo menos um médico. As ESF de SJDR estão localizadas 

principalmente na zona urbana do município, 11 equipes, e 02 equipes localizadas na zona 

rural, como apresentado nas figuras a seguir. 
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FIGURA 1: Distribuição espacial das unidades básicas de saúde com equipes de Saúde da 
Família da zona urbana do Município de SJDR. 

 

 

Fonte: Google Earth adaptado pela própria autora 

 

FIGURA 2: Distribuição espacial das unidades básicas de saúde com equipes de Saúde da 
Família da zona RURAL do Município de SJDR. 

	  

 

Fonte: Google Earth adaptado pela própria autora 
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5.3  Sujeitos da Pesquisa 
 

Segundo Minayo (2010, p. 43), “a pesquisa qualitativa não se baseia no critério 

numérico para garantir sua representatividade [...] A amostragem boa é aquela que possibilita 

abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões.” Ainda segundo 

a autora, a abordagem qualitativa preocupa-se menos com a generalização e mais com o 

aprofundamento e abrangência da compreensão. 

Como forma de garantir uma sinergia de perfis entre os sujeitos entrevistados e o 

conjunto de ACS em atuação em SJDR, foi solicitada a Secretária municipal de Saúde acesso 

a relação dos ACS, onde buscou o total desses profissionais que atuam nas equipes do 

município.  

Os sujeitos da pesquisa entrevistados foram ACS selecionados entre as 13 ESF 

existentes, que trabalhem (ou tenham trabalhado) há pelo menos dois anos na ESF, para que o 

trabalhador tenha concepções e vivencias mais concretas sobre o desenvolvimento do seu 

trabalho.  Além disso, foram selecionados sujeitos que representem a diversidade de perfis do 

grupo de ACS em atuação no município, garantindo participação de sujeitos a partir dos 

seguintes critérios: diversidade de faixa etária e tempo de inserção na função e escolaridade. 

Maior detalhamento desta metodologia será apresentado neste capítulo na seção 5.3.2 – 

Seleção e Perfil Geral dos Entrevistados/ página 48. Esperava-se entrevistar 01 ACS de cada 

equipe, desse modo à pesquisa contou com 13 participantes. 
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5.3.1-  Perfil Geral do ACS de SJDR  
 

A caracterização dos sujeitos da pesquisa mostra-se importante para o nosso contexto.  

Para a seleção dos sujeitos que participaram da pesquisa foi feita inicialmente uma planilha 

(Apêndice A) com todos os ACS de acordo com a equipe a que estavam vinculados. Após, 

acrescentou-se na planilha o nível de escolaridade, sexo, vínculo empregatício, data de 

nascimento e tempo de atuação de cada ACS de acordo com os dados fornecidos pela 

secretaria municipal de saúde.  Por fim, chegou-se a uma análise geral do perfil dos ACS de 

SJDR e pode-se escolher os entrevistados baseado em critérios detalhados a seguir na seção 

5.3.2 – Seleção e Perfil Geral dos Entrevistados/ página 48.  

	  

5.3.1.1- Gênero: Um Universo Feminino 

 

De acordo com os dados da planilha (Apêndice A), podemos constatar a 

predominância do sexo feminino entre os ACS do município de SJDR.  No momento da 

coleta de dados, havia somente um ACS do sexo masculino em uma das treze equipes do 

município. Essa tendência pelo gênero parece seguir desde os primórdios do programa no 

Estado do Ceará em 1987. Nessa época 95% das contratações foram de mulheres, pois havia a 

ideia de melhorar suas condições sociais e estimular um posicionamento mais ativo na 

sociedade (SILVA, DALMASO, 2002).  

Para Mota (2010), essa questão do gênero está fortemente ligada ao trabalho do ACS. 

A maioria dos trabalhadores ACS em todo país são mulheres. Segundo o autor, a exigência de 

dedicação em tempo integral do ACS pode ser um dos determinantes para a predominância 

feminina nesta área. Oliveira Junior (2012), destaca também que esse fato pode estar 

intensamente ligado ao papel de cuidadora que a mulher exerce na sociedade, sendo as 
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principais responsáveis pela educação, alimentação das crianças e pelos cuidados 

proporcionados aos idosos da família. 

	  

FIGURA 3: Distribuição dos ACS por gênero de SJDR 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

	  

5.3.1.2 - Faixa etária: Uma Força Jovem de Trabalho 

	  

Quanto à faixa etária, observamos uma maior concentração na faixa etária entre 30 a 

59 anos (82,28%), que conforme Oliveira Junior (2012) mostra uma força de trabalho em 

plena maturidade produtiva. A média atual das idades de todos os ACS de SJDR é de 42 anos. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1%	  

99%	  

Classificação:	  Gênero	  
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Feminino	  
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FIGURA4: Distribuição dos ACS por faixa etária 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Em relação ao aspecto levantado quanto ao tempo de atuação, a maioria dos ACS 

possui de 2 a 5 anos de experiência (37,97%), o que é fundamental, uma vez que o 

entendimento do papel do ACS é construído no seu dia-dia e nas suas práticas cotidianas, 

contribuindo assim com o trabalho da ESF por conhecerem e auxiliarem na intervenção das 

necessidades de saúde da comunidade  (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). 

 

FIGURA5: Distribuição dos ACS por tempo de atuação 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora 
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 5.3.1.3- Escolaridade: Níveis em Ascenção 
	  

A respeito da escolaridade dos ACS, 70,89 % dos ACS de SJDR concluíram o ensino 

médio e apenas 10,13% terminaram apenas o ensino fundamental. Destaca-se que 3,80% dos 

ACS concluíram o nível superior. Esses dados revelam que a escolaridade dos ACS de SJDR 

está acima do exigido pelo Ministério da Saúde, que após a criação da profissão de agente 

comunitário de saúde pela Lei nº 10.507, de 12 de julho de 2002, a escolaridade mínima 

exigida passou a ser ensino fundamental completo (BRASIL, 2002a).	  

 

FIGURA 6: Distribuição dos ACS por nível de escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

	  

5.3.2- Seleção e Perfil Geral dos entrevistados 

	  

Para a seleção dos treze participantes da pesquisa, adotou-se o critério de 

proporcionalidade de acordo com a distribuição por faixa etária, nível de escolaridade e tempo 

de atuação dos agentes no município. Foi escolhido um agente por equipe de SF, como uma 

forma de garantir a abrangência da participação das unidades existentes no município e deste 

modo, realizar uma maior aproximação de elementos de análise sobre a formação e o trabalho 

do conjunto da categoria, sem evidentemente, ter nenhuma pretensão estatística. 
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O quadro a seguir ilustra algumas particularidades dos Agentes Comunitários de 

Saúde que foram selecionados e participaram desta pesquisa , segundo sexo, a escolaridade, o 

estado civil, filhos, a idade, a religião, tempo de serviço e tempo que mora na comunidade. 

 

QUADRO 3- Caracterização dos sujeitos da pesquisa: 

ACS Idade Escolaridade Estado Civil Filhos Naturalidade Tempo na 
Comunidade 

Tempo de 
Atuação Religião 

Violeta  52 
Ensino 
Médio Casada 02 SJDR 52 04 Católica 

Tulipa  39 
Ensino 
Médio Casada 03 SJDR 39 05 Católica 

Iris  29 
Ensino 
Médio Casada 02 SJDR 27 03 Católica 

Acácia  49 Fundamental Viúva 04 SJDR 49 11 Católica 

Dália  66 Superior Casada 03 BH 23 15 Católica 

Azaleia  31 
Ensino 
Médio Casada 01 SJDR 27 06 Católica 

Rosa  47 
Nivel 

Técnico Casada 02 Ouro Preto 18 11 Católica 

Palma  47 
Ensino 
Médio Casada 04 SJDR 22 11 Católica 

Orquídea 40 
Ensino 
Médio Casada 01 SJDR 6 05 Evangélica 

Amarílis 28 Fundamental Casada 01 SJDR 28 05 Católica 

Begônia  35 
Ensino 
Médio Casada 01 

Conceição da 
Barra 18 04 Católica 

Margarida  42 
Ensino 
Médio Casada 01 SJDR 14 04 Católica 

Bromélia  39 
Ensino 
Médio Solteira - SJDR 39 05 Católica 

Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Com relação ao estado civil podemos observar que há o predomínio de casados, 

apenas uma ACS solteira e uma viúva.  

Sobre a religião, verificamos o predomínio dos católicos. A predominância da religião 

católica pode ser um fator determinado pela forte influência do município, que segundo dados 

do censo demográfico do IBGE, aproximadamente 85,5% da população residente em SJDR 

são católicos. (IBGE, 2010) 
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Os sujeitos da pesquisa, em sua grande maioria, têm uma história de vida na região em 

que vivem e trabalham. A grande maioria, 12 ACS, vive no bairro há mais de dez anos, sendo 

que 05 nasceram no bairro onde trabalham e reside, o que permite que essas pessoas 

conheçam muito bem a cultura, os hábitos e as dificuldades das famílias e do território onde 

estão inseridas, além de poder conferir maior interação com as necessidades da população 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2012).   Essa característica é descrita por Sousa (2001), em que 

destaca a importância dos ACS serem selecionados na própria localidade, de modo que terá 

maior respeito perante a comunidade e se sentirem estimulados a contribuir com a resolução 

dos problemas do seu meio social.  Segundo a autora, “Ser ACS é ser do povo, é ser 

comunidade, é viver dia a dia a vida da comunidade [...] e sentir que o seu povo necessita do 

seu trabalho [...] É conhecer todas as famílias e sentir em todas elas a sua família” (SOUSA 

2001, p.136). 

 

5.4- Técnica de Investigação 

	  

A coleta dos dados empíricos foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas, 

baseadas em um roteiro de entrevista (Apêndice B), que segundo Minayo (2010), serve para 

orientar, conduzir a interlocução, permitindo a flexibilidade das conversas bem como a 

absorção de novos temas e questões levantadas pelo interlocutor.  

O roteiro de entrevista foi dividido em duas partes, sendo a primeira parte constituída 

com dados de identificação dos entrevistados e a segunda parte com questões norteadoras 

referentes à atuação e formação dos ACS (Apêndice B). 

Segundo Minayo (2010), a entrevista permite à pesquisadora obter dado os quais o 

investigador poderia conseguir por meio de outras fontes, e dados que dizem respeito 
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diretamente ao entrevistado, envolvendo, portanto, as atitudes, os valores e as opiniões, sendo, 

portanto dados subjetivos.  

Como etapa inicial, realizou- se uma breve apresentação do projeto de pesquisa para 

os ACS selecionados, onde foi aberto espaço para esclarecimento de dúvidas sobre o estudo, 

bem como sobre a participação individual voluntária dos ACS.  

 Após aceitarem participarem da pesquisa, as entrevistas foram agendadas de acordo 

com a disponibilidade de horário dos ACS selecionados. As entrevistas foram realizadas de 

forma individual nas unidades de atuação de cada ACS entrevistado. Sua condução foi 

gravada em ambiente reservado, respeitando a privacidade do entrevistado. Os entrevistados 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), atendendo a 

resolução 466/2012.  

Durante o período de entrevista foram realizadas anotações sobre o campo e o 

participante no diário de campo da pesquisadora, bem como o que o gravador não podia 

registrar.  

Ao término das entrevistas realizou-se a transcrição na íntegra dos relatos. A 

transcrição das entrevistas foi realizada pelo pesquisador responsável e por um profissional 

contratado e devidamente orientado, garantindo tratamento ético e sigiloso ao material 

transcrito. Procuramos ser fiel às falas originais dos ACS, o que fez preservar alguns 

eventuais erros de concordância e de português, com intuito de não alterar o sentido e 

significado das falas, mantendo-se, no entanto, a fluidez necessária à compreensão da fala 

transcrita.  Além disso, foram mencionados risos, silêncios e interrupções, para fins de 

aprimoramento da análise do material de campo.   
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5.5. Considerações éticas 

	  

A coleta de dados da pesquisa foi iniciada após avaliação e aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (UNESA) e da Plataforma Brasil em 

conformidade com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Tal resolução 

incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, 

autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à 

comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2012c). O estudo foi submetido ao Comitê de 

ética da UNESA sob o número CAAE 41130815.0.0000.5284. O Parecer de número 

1.028.920 definiu a aprovação em 16 de abril de 2015. Além disso, devido à necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde do município em avaliar a adequação da pesquisa à sua 

realidade e aos seus interesses, antes do início da execução do trabalho de campo, 

obrigatoriamente, mesmo aprovado pelo Comitê de Ética da UNESA, foi também avaliado e 

aprovado pela coordenação de gestão de pessoas da SMS. 

Após a aprovação iniciou-se a coleta de dados em campo, onde a participação dos 

ACS se deu mediante seu livre consentimento e após assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido – TCLE (Apêndice C), tendo por base os princípios éticos estabelecidos 

pela Resolução 466/2012. O termo de consentimento livre e esclarecido foi feito em duas vias 

com linguagem acessível, abordando justificativa, objetivos, procedimentos, riscos possíveis, 

benefícios esperados, garantia de esclarecimentos antes e durante a pesquisa, liberdade para 

recusar a participação ou retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo 

ou constrangimentos, garantia de sigilo que assegurava a privacidade do sujeito e 

confidencialidade dos dados.  
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Os dados foram coletados no mês de maio de 2015 nas unidades de referência dos 

ACS. A duração média das entrevistas foi de 45 minutos.  

Os dados coletados estão armazenados em computador de uso restrito do pesquisador. 

Os dados ficarão sob responsabilidade do pesquisador  por cinco anos e serão extintos após 

esse período.  

Foi assegurado o anonimato das falas dos ACS nas entrevistas, através da não 

divulgação integral de suas falas ou de situações que poderiam identificá-los ou comprometê-

los. Para maior sigilo e segurança dos trabalhadores e aos participantes desta pesquisa, os 

sujeitos da pesquisa foram codificados com nome de Flores “ACS Violeta”, “ACS Azaleia”, 

“ACS Palma”, “ACS Rosa”, “ACS Acácia”, “ACS Dália”, dentre outras que estão descritas a 

frente.  

Quanto aos benefícios da pesquisa, podemos citar a contribuição para melhoria da 

qualidade do trabalho e da formação do ACS no âmbito da saúde da família de São João del-

Rei, possibilitando uma melhoria  na atenção à saúde da população. E ainda, o retorno das 

informações para o município e para as equipes de SF com intuito de contribuir para a 

reflexão do processo de trabalho dos ACS e a consolidação do Sistema Único de Saúde 

Municipal.  

	  

5.6- Análise de dados  

	  

O método adotado para a compreensão dos dados foi a “análise de conteúdo”, conceito 

construído para dar respostas teórico-metodológicas no campo das investigações sociais 

(MINAYO, 2010; BARDIN, 2006).  
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A análise de conteúdo é a técnica de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(qualitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção destas mensagens (BARDIN, 2006). 

Para Gil (2009), a análise de conteúdo é uma técnica para estudar comunicação 

humana de maneira objetiva e sistemática. Acredita-se que através da técnica de análise de 

conteúdo é possível a compreensão do significado e do contexto do relato dos entrevistados 

(MINAYO, 2010). Esta técnica visa analisar as motivações, as atitudes, valores, crenças e 

tendências dos atores e grupos pesquisados. Consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem o grupo estudado e cuja presença ou frequência de aparição pode ser relevante 

segundo o objetivo do estudo (BARDIN, 2006). 

Segundo Bardin (2006), ao iniciar a análise de dados, primeiramente deve-se 

estabelecer contato e conhecer os materiais a analisar deixando-se invadir por impressões e 

orientações. Segundo o autor a técnica de análise de conteúdo pode ser organizada em três 

etapas: 1) Pré-análise, é a etapa em que se organiza o material a ser analisado e tem como 

objetivo torna-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais; 2) exploração do material que 

consiste na exploração do material com a definição de categorias e a identificação das 

unidades de registro e das unidades de contexto nos documentos e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. Esta fase é destinada ao tratamento dos resultados. Nela 

ocorre a condensação e o destaque das informações para análise. É o momento da intuição, da 

análise reflexiva e crítica. 

Iniciando o percurso da análise de dados por meio da Análise de Conteúdo, iniciou-se 

a fase de pré-análise, em que primeiramente, os dados obtidos nas gravações das entrevistas 

foram transcritos de forma integral preservando a fala dos entrevistados. Foram organizados 

de modo que constasse a identificação de cada ACS e as questões norteadoras a que se referia 
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a fala de cada um. Após, deu-se início a leitura flutuante de todo material coletado nas 

entrevistas, surgindo os primeiros pressupostos das impressões da pesquisadora.  

Em seguida, na leitura exaustiva do material, sentiu-se a necessidade de utilizar um 

caderno, em que foram colocados temas e todas as informações que referiam-se àquela 

questão.  

Em seguida, iniciou-se a fase de exploração do material, considerada como a 

realização das decisões tomadas na pré-análise. Esse é o momento da codificação, em que os 

dados brutos são transformados de forma organizada e agregada em unidades, as quais 

permitem uma descrição das características pertinentes do conteúdo (BARDIN, 2006). 

Nesta etapa, o primeiro passo foi encontrar os temas que foram surgindo naturalmente do 

texto. Com a identificação desses temas, foi possível criar as categorias que emergiram dos 

dados. Categorizar, na perspectiva de Bardin (2006), é classificar elementos constitutivos de 

um conjunto por meio da diferenciação seguida de reagrupamento segundo analogia e 

critérios previamente estabelecidos. 

A próxima fase foi a de tratamento dos resultados, que de acordo com Bardin (2006), é 

o momento que o pesquisador tem à sua disposição resultados significativos e fiéis, onde pode 

propor inferências e adiantar interpretações relacionadas com os objetivos da pesquisa. 

Nessa etapa buscou-se a fundamentação teórica para discussão e análise dos resultados 

que respondesse aos objetivos do estudo. 

Para análise dos dados obtidos o estudo está apoiado no conceito de “trajetória”, de 

“projeto” e de “campo de possibilidades” desenvolvido por VELHO (1994). Segundo o autor 

campo de possibilidades trata das alternativas construídas por meio do processo sócio 

histórico e do potencial interpretativo simbólico oriundo das vivências de cada sujeito. A 

partir dos diferentes “campos de possibilidades” que se constroem ao longo das trajetórias, os 
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projetos de vida no nível individual emergem e se reorganizam em diferentes performances, 

desempenhos e as ações (VELHO, 1994). 

O conceito campo de possibilidades também pode ser visto como dimensão 

sociocultural e espaço para formulação e implementação de projetos. Esses conceitos, 

segundo o autor, podem ajudar a análise de trajetórias e biografias como as que nos foi 

possível conhecer em relação aos ACS de SJDR por meio desta pesquisa de campo. O autor 

destaca também, que as trajetórias das pessoas adquirem consistência com o delineamento 

mais ou menos elaborado de projetos com objetivos específicos, onde a viabilidade de suas 

realizações vai depender da relação com outros projetos individuais ou coletivos e da 

dinâmica do campo de possibilidades (VELHO, 1994). As trajetórias aqui estudadas nos 

parecem ser uma construção realizada pelos indivíduos a partir das possibilidades que 

visualizam, entre aquilo que é dado e o que é apresentado no campo de possibilidades que ele 

transita. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Este capítulo compõe a parte central desta investigação sobre a caracterização e 

análise da trajetória de formação e atuação do ACS do município de SJDR. Os resultados 

deste trabalho serão analisados a partir de 13 trajetórias de ACS do município de SJDR, cuja 

seleção e perfil geral pode ser melhor conhecido no capítulo anterior. São 13 mulheres que 

nos permitiram conhecer vários aspectos de sua vida e atuação profissional e deste modo a 

compreender a sua trajetória de formação e atuação profissional, as práticas desenvolvidas, 

assim como as dificuldades encontradas no desempenho de suas funções. 

 

6.1- Antecedentes: da participação política as ações individuais de educação e 

cuidado: 

 

Segundo Sousa (2001), as experiências dentro da comunidade anterior ao trabalho de 

ACS permite visualizar que os ACS estão juntos na tarefa social de contribuir no 

desenvolvimento das famílias/comunidades no processo de cuidar de sua própria saúde. Esta 

questão também se apresenta em outros estudos como o de Oliveira Junior (2012) que refere 

as atividades desenvolvidas dentro da comunidade anterior ao ofício de ACS, como 

facilitadoras no vínculo com as famílias. Cardoso e Nascimento (2010) destaca também que a 

inserção na ESF e as experiências anteriores na comunidade formam um estímulo na 

resolução de problemas vivenciados pela comunidade.   

Como vimos no capítulo anterior, a grande maioria das ACS entrevistadas reside na 

comunidade há mais de dez anos. Verificamos através dos relatos que 05 das entrevistadas 

atuavam, ou atuam, em atividades dentro da comunidade. Essas participações estão 
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concentradas principalmente em atividades de associações comunitárias como podemos 

observar nas seguintes falas:  

 

[...] tem uma conferência que a gente atua e eu sou vicentina.  Já fui 
presidente da conferência... Essa conferência é do bairro. Ah não... Eu 
esqueci, eu sou da associação de moradores também, (risos). Já fui vice-
presidente da associação de moradores, hoje eu sou secretária também, na 
associação.  (Palma - 47 anos e 11 de atuação) 

É, fui. Já fui até presidente da associação de moradores. (risos) Tanto que 
quando foi instalado o PSF, quando começaram as reuniões para ser 
instalado, eu participei, fiz parte dessas... Dessas reuniões... Gente... Eu já 
participei do conselho de igualdade racial e da mulher também (Acácia - 49 
anos e 11 de atuação) 

Sim, faço parte da associação de moradores daqui. Mas eu não lembro qual a 
minha representação, porque começou e ficou meio parado. Então quase não 
participo muito. (Margarida – 42 anos e 04 de atuação) 

	  

Além da participação em associações comunitárias, dois ACS também citaram a 

participação em grupos de ajuda e movimentos religiosos: 

	  

Tipo o Desperta Débora, que é um grupo, de mães de joelhos, filhos de pé. 
Em que a gente ora pelos filhos. E se precisar levar alguma ajuda, se precisar 
visitar no hospital, a gente vai... (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação) 

[...] eu já trabalhei muito com o ALANON, que é ajuda aos familiares de 
alcóolatras. Eu já trabalhei... Porque eu gosto de negócio de social e, eu 
participo atualmente do encontro de noivos, eu sou coordenadora do 
encontro de noivos (Dália – 66 anos e 15 de atuação) 

	  

Os resultados apontam também, que a participação em movimentos comunitários 

favoreceu o ingresso na profissão para alguns dos ACS citadas acima. A indicação pela 

associação de moradores, devido o trabalho que desempenhavam na comunidade, é relatado 

pelos ACS: 

 

Aí um senhor, o presidente do bairro, falou comigo que iria ter uma inscrição 
para fazer a prova para agente comunitário de saúde e, me perguntou se eu 
aceitaria fazer, porque ele tinha pensado em mim [...] Então assim, na 
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verdade, pelo fato de eu já trabalhar na comunidade, ele achou que eu seria 
uma boa indicação para participar do processo seletivo. Então, na verdade 
foi uma indicação... mas, assim, eu tinha que fazer, porque eu iria continuar 
trabalhando para a comunidade, mas remunerada. (Palma - 47 anos e 11 de 
atuação)  
 
[...] e, das reuniões pediram assim como presidente da associação de 
moradores selecionar pessoas na comunidade que tinha algum vínculo com a 
comunidade, e que fazia um trabalho voluntário, participando de associação 
de moradores, de conselho pastoral... Independente de qual igreja, mas que 
seja ativo na comunidade. Aí teve esse processo aí, e a gente fez a pesquisa, 
convocamos a comunidade, né? A comunidade indicaram as pessoas e eu fui 
uma das indicadas, né? Aí eu falei assim, mas eu estou como presidente, 
depois vão falar que tem favoritismo. Aí eles falaram assim; mas não, mas 
você presta fora de presidente da associação de moradores, já presta serviço 
voluntário há muito tempo. (Acácia - 49 anos e 11 de atuação) 
 
[...] então o presidente da associação falou com o meu marido: Dália quer 
entrar não? Ela tem muito jeito assim, de lidar com as pessoas, participa de 
questões na comunidade... Aí, eu falei assim, ah vou fazer. Aí, pediram a 
todos os presidentes das associações, e eles que iam é, fazer a chamada e 
fazer a inscrição para quem quisesse. (Dália – 66 anos e 15 de atuação). 

	  

 Entretanto, alguns ACS relataram que apesar de não participarem de movimentos 

comunitários apresentavam um perfil que influenciou na indicação pela comunidade e 

também favoreceu o seu ingresso à profissão. Segundo os relatos, a facilidade em comunicar e 

relacionar com as pessoas foram fatores que contribuíram para a indicação: 

 

[...] foi selecionado com os presidentes das associações de bairros. Eles que 
me indicaram meu nome. É na época eles olhavam o comportamento da 
pessoa, como que a pessoa comunicava com as outras pessoas. Eles olham 
isso né, se você tem um bom vínculo dentro da própria comunidade, né? 
(Rosa – 47 anos e 11 de atuação) 

Foi indicado pela associação de bairro. Eles escolhiam as pessoas que era 
mais adaptada, assim com o povo. Tinha mais facilidade para conversar com 
as famílias. Tem que entrar dentro da casa da pessoa. A pessoa tem que ter 
confiança né... É porque eu vendia muita coisa, tinha muita facilidade de 
contato, de amizade, aí acho que foi por isso. (Violeta – 52 anos e 04 de 
atuação) 

 

Continuando nas atividades desempenhadas antes de ser ACS, em relação à 

ocupação/emprego que tinham, identificamos através das falas atividades diversas. Os dados 

apontam que ser ACS não foi à primeira ocupação/ emprego na vida dessas pessoas. 
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Atividades como cuidadoras de crianças e idosos, professora, ou seja, atividades ligadas ao 

cuidado, educação e que garantem a inserção social dos sujeitos, foram destacadas: 

  

Ah, o meu primeiro emprego para falar a verdade eu tinha uns onze anos. E 
foi na casa de uma senhora, e eu ia para lá quando eu saía do grupo. Já fui 
doméstica... E, mesmo estudando, eu era babá. É já trabalhei em albergue, ou 
asilo. Trabalhei lá algum tempo. (Palma - 47 anos e 11 de atuação) 

Com 13 anos. Era dama de companhia, eu, era... Como que eu vou te 
explicar? Dama de companhia de uma senhora. Eu gostava muito dela, ela 
até já faleceu e, ela até me adotou como filha na época... (Rosa – 47 anos e 
11 de atuação) 

Olha... O primeiro emprego que eu tive, foi de babá. Aí eu tomava conta de 
uma menininha, para a mãe dela trabalhar. Aí fiquei lá mais um ano... (Iris – 
29 anos e 03 de atuação) 

Sem carteira assinada eu tinha mais ou menos uns onze anos. Eu cuidava de 
criança, babá... Sempre cuidei de criança, de idoso... Já fui babá durante 
bastante tempo. Peguei praticamente recém-nascido e quando deixei tinha 
uns sete anos. Já trabalhei de balconista, de caixa. (Begônia – 35 anos e 04 
de atuação) 

Eu dei aula durante uns cinco anos. Depois casei, parei, e fui criar meus 
filhos. Aí, comecei dar aula foi no finalzinho... (Dália – 66 anos e 15 de 
atuação). 

 

 Além dessas atividades, foram relatadas também ocupações mais de caráter comercial 

e de serviço, como balconista, empregada doméstica e atividades autônomas:   

 

Já quando era solteira trabalhei em padaria, balconista. Quando eu vim para 
cá, eu trabalhava por minha conta, era autônoma. Vendia tupperware, vendia 
roupa íntima. Nunca deixei de ganhar meu dinheiro. Toda revista que 
aparecia eu vendia. (Violeta – 52 anos e 04 de atuação) 

[...] eu já trabalhei muito. Já fui babá, faxineira, balconista, gerente de loja 
duas vezes... (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação) 

Depois, fui trabalhar em supermercado... (Palma - 47 anos e 11 de atuação) 

[...] depois fui pra casa lotérica e logo em seguida eu fui para o escritório . 
Eu trabalhei numa casa lotérica... (Rosa – 47 anos e 11 de atuação) 

Eu trabalhei quando eu tinha assim de 14 para 15 anos né, que eu comecei a 
trabalhar em fábrica de tecido, né? A maior parte dos meus empregos foi em 
fábrica mesmo de tecido (Acácia - 49 anos e 11 de atuação) 
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Só trabalhei em comércio. Trabalhei em uma loja só. Dos 18 até eu entrar 
aqui, 22, 23 anos.  Eu era caixa na loja. Comecei com 18 anos (Amarílis – 28 
anos e 05 de atuação) 

Eu trabalhei em comércio. Só comércio, é... Loja de brinquedo, loja de 
roupa, de tecidos. E, depois vim para o PSF. (Bromélia - 39 anos e 05 de 
atuação) 

	  

 Quando questionados se “sabiam fazer”, constatamos o desconhecimento da profissão 

e das atividades que desenvolveria como ACS. Os relatos de Rosa e Dália apontam essa 

questão, uma vez que destacam o fato de que todos os ACS entraram sem saber o que era a 

profissão, que ser ACS era algo novo para todos: 

	  

Não... A profissão... Quando começou, na verdade todo mundo entrou sem 
saber. (Rosa – 47 anos e 11 de atuação) 

Olha, na verdade eu entrei assim sem nem saber o que era. Aí, eu realmente 
eu fui... E, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer como agente de 
saúde?... Porque era uma coisa nova pra todo mundo... Acho que ninguém 
sabia, era uma coisa nova... Acho que ninguém... Era novo aqui . (Dália – 66 
anos e 15 de atuação). 

	  

  Através das falas é destacado também que os ACS não tinham ideia do que era a 
profissão:  

	  

Não, eu não sabia como atuar. Eu sabia que estava relacionado à saúde, mas 
não sabia o que teria que tá fazendo nem o que era agente de saúde. 
(Begônia – 35 anos e 04 de atuação) 

Não. Não tinha ideia de como que era. (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação) 

Não. Eu não conhecia não. Eu não tinha nem ideia. (risos). Eu fiz o processo 
por fazer mesmo, eu estava desempregada na época e fiz o processo seletivo. 
... (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação) 
 
Não... Quando a gente entrou, não sabíamos de nada... Fomos jogadas aqui... 
(Palma - 47 anos e 11 de atuação) 

Começamos sem noção de nada, não tivemos nenhum curso, nenhuma 
explicação. Nada, nada. A gente entra sem saber o que é um agente tem que 
saber fazer...  (Margarida – 42 anos e 04 de atuação) 

Depois que eu entrei e que eu fui ver... Porque eu não tive curso de 
capacitação nenhuma, né?  (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação) 
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 Além disso, não sabiam o que era ser ACS e que o conhecimento da profissão veio 

através de capacitações e cursos: 

 

[...] e, eu nem sabia o que era ser agente de saúde. Fui saber depois que fui 
chamada e, aí que a gente vai vendo o que é. Eu fui conhecer depois que fui 
chamada e que passei por uma capacitação, aí que eu fui conhecer a 
profissão. (Azaleia – 31 anos e 06 de atuação) 

Não eu não sabia realmente o que era. Sabia assim que você ia poder entrar 
nas casas e ajudar as pessoas, mas não sabia mesmo o que era. Depois que 
eles preparam a gente. (Violeta – 52 anos e 04 de atuação) 

Quando eu fiz a prova não, né. Quando eu fiz a prova... Mas depois a gente 
fez curso, né. A gente, aí eu comecei a conviver. (Amarílis – 28 anos e 05 de 
atuação) 

 

 Nos relatos podemos perceber que muitos sujeitos sequer tinham ideia da profissão ao 

qual ingressaram. Essa questão pode ser justificada pela motivação que os levaram a ser ACS. 

Os resultados apontam que o principal fator foi o desemprego ou em outros termos, a 

necessidade de ter uma renda. A profissão de ACS para a maioria das ACS entrevistadas 

surge como uma oportunidade de emprego, um retorno ao mercado de trabalho, onde o 

desconhecimento da profissão/ocupação é marcante. Com isso, em muitos relatos verificamos 

que ser ACS não era um projeto de vida a priori, uma vez que segundo Velho (1994, p. 40) 

“Projeto” é definido como “a conduta organizada para atingir finalidades específicas”: 

	  

Em especial não... Em especial não teve nada não. Foi só mesmo aquela 
necessidade de trabalhar que a gente tem né? E estava desempregada e teve 
oportunidade. (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação) 

Sabe quando você está assim... Querendo fazer qualquer coisa? Eu já estava 
um tempo sem trabalhar, desempregada, cuidando da minha filha. (Orquídea 
– 40 anos e 05 de atuação) 

Olha, eu estava desempregada. Então foi primeiro motivo a fazer foi o 
desemprego, oportunidade. Na época eu não estava trabalhando, estava 
desempregada, aí saiu esse concurso, não sabia direito do que se tratava, mas 
aí falei, vamos tentar né. (Margarida – 42 anos e 04 de atuação) 
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Eu estava desempregada, aí falei assim: ah, vou tentar, né? E foi... Muito 
bom, porque eu gostei muito da profissão. Tinha uns cinco meses que eu 
estava desempregada, não estava há muito tempo não. (Bromélia - 39 anos e 
05 de atuação)	  

No momento eu tava desempregada... Aí peguei o edital e li, e das outras 
profissões a que mais me interessou foi essa. Porque eu achei que aquilo 
fosse uma novidade. Uai, Agente comunitário de saúde deve ser muito bom. 
A gente deve tá presente com outras pessoas ajudando... Vou fazer. (Begônia 
– 35 anos e 04 de atuação) 

	  

Para muitas das ACS entrevistadas o desemprego foi determinante para que se 

inscrevessem no processo seletivo e buscassem a profissão. Autores como Cardoso e 

Nascimento (2010), Silva e Dalmaso (2002), Oliveira Junior (2012), Peres et al. (2010) e 

Mota (2010) também encontraram a questão do desemprego sendo um grande determinante 

para a busca pela a ocupação e reingresso no mercado de trabalho.  

Todavia, alguns ACS relataram também como fator determinante à procura da 

profissão o fato de poderem ajudar as pessoas e, de alguma forma, continuarem atividades 

comunitárias que já desenvolviam. As ACS Palma e Acácia são destaques principalmente pois 

viram na profissão de ACS  uma continuação do que já desenvolviam na comunidade. Se 

tornar ACS pode ser visto como espaços para reorganização dos projetos na vida dessas 

agentes, e que o “ser ACS” emerge como um projeto por meio de um “campo de 

possibilidades” que se abriu com a entrada neste mercado de trabalho. Utilizando-se do que 

Velho (1994, p. 40) chama de “campo de possibilidades” “como dimensão sociocultural, 

espaço para formulação e implementação de projetos”:    

	  

Foi a vontade de poder continuar ajudando as pessoas... Porque eu gosto de 
estar sempre ajudando alguém e, se eu não estiver fazendo isso parece que... 
Eu sou inútil. (risos)... Então, de continuar ajudando as pessoas... A maior 
motivação foi essa, com certeza. Mas, assim, me deu mais motivação 
ainda pelo fato de eu estar sendo remunerada, porque aí melhorou 
bastante (Palma - 47 anos e 11 de atuação) 

Então é uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo e... Sempre na 
comunidade, ajudando... Eu interessei mais porque... A gente faz curso, a 
gente aprende... Independente do serviço ou não, se é gente da minha micro 
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área ou não, né? A motivação foi essa de poder ajudar o outro... A gente 
pode estar ajudando... né? Porque é... O que eu fazia, sem estudo, sem curso. 
Agora a gente está... Aprendendo mais para poder ajudar mais. (Acácia - 49 
anos e 11 de atuação) 

	  

 Além disso, a ACS Acácia diz que essa característica de gostar de ajudar as pessoas 

está presente em sua família, e é passada de geração:  

	  

[...] eu falei assim que a gente já procurava, desde a minha... Eu falo assim 
que já vem do sangue, porque minha mãe sempre ali na comunidade, a 
pessoa doente que precisava a minha mãe cuidava... Cuidou de muitas 
pessoas doentes ali. Ajudava dá banho, sabe? Tanto que minha filha também 
já tem isso assim, de estar sempre ajudando o outro. (Acácia - 49 anos e 11 
de atuação) 

	  

 Destaque também para a ACS Iris, que relata que a procura pela profissão teve como 

motivo a carga horária reduzida de trabalho e também a influência da mãe que é ACS: 

	  

E como eu saí dos outros serviços porque eu tinha criança e não tinha com 
quem deixar, é um serviço que facilita até a gente no dia a dia né? Como 
mãe assim... Então isso foi o mais interessante porque a minha mãe também 
é agente comunitário de saúde. Então assim, eu via ela trabalhando... Então 
assim, eu gostava muito do que ela fazia e a minha mãe é muito dedicada, 
ela gosta muito assim dos pacientes dela... Ela adora o que ela faz. (Iris – 29 
anos e 03 de atuação). 

 

 Os dados apontam que para a maioria das ACS entrevistadas a profissão de ACS não 

era um sonho a ser realizado. Foi uma alternativa inesperada e fortuita surgida no decorrer 

da vida desses trabalhadores (MOTA, 2010). As entrevistadas não demonstraram buscar a 

profissão de ACS, ou seja, não se prepararam ao longo da vida para ser ACS. Apesar de ser 

uma profissão regulamentada, através da lei 11.350/2006 que regulamentou a profissão dos 

ACS e fixou as suas atribuições, verificamos que a busca das entrevistadas é pela ocupação 

e não a profissão, que segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (2002) ocupação 
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“[...] é a agregação de empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades 

realizadas.” Ou seja, ocupação diz respeito ao trabalho do dia-a-dia, as suas atribuições”.  

Além disso, a profissão de ACS aparece para a maioria das entrevistadas como uma 

oportunidade de reingresso no mercado de trabalho e para alguns uma forma de continuar o 

trabalho já desenvolvido na comunidade, e/ou do trabalho relacionado à educação e/ou 

cuidado familiar que já desenvolvia.  O MS preconiza que para ser ACS o candidato deve 

apresentar um perfil em que é fundamental os aspectos de solidariedade e liderança, 

exercendo uma liderança anterior entre os seus pares e apresentando assim, um perfil mais 

social do que técnico (Brasil, 2002 c). No entanto, experiências anteriores foram relatadas por 

05 ACS das 13 entrevistadas, não demonstrando, portanto ser uma regra no perfil dos ACS de 

SJDR esse aspecto preconizado pelo MS. O fato de participar de atividades dentro da 

comunidade e poder continua-las facilitaria ainda mais a relação com as famílias da sua 

micro-área, ampliando as suas redes sociais e o seu envolvimento na resolução de problemas 

da comunidade.  

 

6.2 - Facilidades no dia-dia: Contribuições para o “saber fazer” 

  

 O ACS é o profissional da equipe de SF mais próximo da comunidade, uma vez que é 

morador da comunidade onde atua e tem as visitas domiciliares como a sua principal 

atividade (MOTA, 2010). Esse profissional tem por finalidade, entre outras, o aumento da 

eficácia das ações de educação para a saúde, o que tende a ser facilitado pelo fato dessas 

pessoas compartilharem um mesmo contexto social e cultural e um mesmo universo 

linguístico (NUNES et al., 2002). 

 Essa proximidade com a comunidade, ou seja, o fato de morarem na comunidade onde 

atuam, e conhecerem as pessoas foi destacado pelas ACS entrevistadas como uma facilidade 
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para realizarem o seu trabalho.   Além disso, a facilidade em conversar e comunicar, a 

satisfação com o próprio trabalho e a confiança dos usuários também foram questões 

apontadas como facilitadoras em seu dia-dia.  

 

 6.2.1- Pertencer à comunidade: uma estreita relação com as famílias 

	  

 O MS apresenta como definição de agente:  

	  

 [...] um elo cultural do SUS com a população, fortalecendo o trabalho 
educativo e seu contato permanente com as famílias, facilitando o trabalho 
de vigilância e promoção da saúde. Sua inserção na comunidade permite que 
traduza para as USF a dinâmica social da população assistida, suas 
necessidades, potencialidades e limites, bem como identifique parceiros e 
recursos existentes que possam ser potencializados pelas equipes [...] 
(BRASIL, 2005 p.24).  

	  

Morar na comunidade em que trabalha é imprescindível para exercer a profissão de 

ACS.  Segundo Oliveira Junior (2012) morar no local em que trabalha lhe confere a 

possibilidade de ampliar a convivência com a realidade e as práticas de saúde do território 

onde atua, facilitando o conhecimento profundo da população assistida e, por consequência, 

as ações em saúde da equipe. 

A sua inserção na comunidade onde atua, é um dos principais fatores que facilita o seu 

trabalho segundo os relatos dos ACS.  O fato do ACS residir no local onde trabalha e 

conhecer as famílias facilita a aproximação com os usuários e contribui bastante para sua 

atuação: 

	  

Então, a área que eu trabalho é a área que eu nasci, né. È onde eu moro há 28 
anos. Então é onde eu conheço todo mundo desde pequena... Aí eu já sei se 
tá precisando, o que tá acontecendo. Agente conhece todo mundo, o 
problema de todo mundo, a doença de todo mundo... Aí ajuda bastante o fato 
de agente conhecer bastante a comunidade.  (Amarílis – 28 anos e 05 de 
atuação) 
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Acho que assim, pelo tempo que a gente tem de serviço e morar na 
comunidade, a gente acaba conhecendo mais a comunidade, as casas que a 
gente vai, então a gente já tem certa liberdade para chegar, para estar 
conversando... A gente já até conhece os problemas de cada família, então eu 
acho que fica até mais fácil o trabalho, né? (Bromélia - 39 anos e 05 de 
atuação) 
 
Ah, a facilidade no meu trabalho é muito simples... Eu conheço todo mundo 
na área, porque eu moro nela... A minha casa é a primeira casa da rua, da 
esquina, do meu bairro. Então todo mundo do bairro passa pela minha 
porta... Então assim, é na esquina mesmo, então todo mundo passa ali. (Dália 
– 66 anos e 15 de atuação).  

	  

 O ACS por morar no território, é parte da comunidade que acompanha e compartilha 

muitas vezes as mesmas necessidades e problemas das pessoas (SAKATA, MISHIMA, 2012). 

Além disso, o contato mantido ora como moradores e representantes da comunidade, ora 

como ACS e representantes dos serviços de saúde, favorece o reconhecimento de seu papel 

social na área, tornando-os diferenciados dos outros moradores. Ser morador da mesma 

comunidade funciona como facilitador da compreensão das prioridades locais. O agente de 

saúde acredita que com seu trabalho poderá contribuir para o desenvolvimento local, sendo 

capaz de representar com legitimidade as necessidades manifestadas pela comunidade 

(CARDOSO, NASCIMENTO, 2010). 

 Como vimos, os ACS de SJDR conhecem muito bem o território onde estão inseridos, 

pois a maioria vive na comunidade há mais de dez anos. Essa característica de fazer parte da 

comunidade favorece a relação com as famílias, à identificação com as condições de vida da 

comunidade e o conhecimento das necessidades dos usuários. Além disso, ser morador da 

comunidade contribui para um melhor entendimento do comportamento, maneira de viver e 

expressar dos usuários. 
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6.2.2- Facilidade em conversar: uma comunicação que facilita o vínculo e a confiança 
	  

Em muitos relatos podemos constatar também que a comunicação, ou seja, a facilidade 

em conversar, é outro elemento facilitador citado pelas ACS entrevistadas.  Cardoso e 

Nascimento (2010) destacam o fato de a comunicação representar um importante instrumento 

de trabalho do ACS, e envolver a aproximação com as famílias e a comunidade, bem como 

maiores possibilidades de mobilização e mudanças. Além de permitir uma participação mais 

ativa dos usuários no serviço de saúde local.  

Nas entrevistas, em vários relatos, fica clara a facilidade dos ACS em 

comunicar/conversar com as famílias: 

 

Ah, eu acho que eu tenho facilidade de comunicação com as famílias, que eu 
tenho... (Violeta – 52 anos e 04 de atuação) 
 
Tenho comunicação... Eu sou mais assim, na área de comunicar.  E eu acho 
que a comunicação, o diálogo, é a base fundamental de tudo para o ACS. 
Imagina se vai à sua casa um agente de saúde com a cara fechada, 
emburrada, de pouca palavra... Isso não existe não (Dália – 66 anos e 15 de 
atuação) 
 
A minha facilidade que eu tenho é de comunicação. (risos). Eu tenho de 
comunicar... Se a pessoa me pede ajuda, precisa de mim, eu fácil de 
conversar, de vir, de entrar em um acordo... (Margarida – 42 anos e 04 de 
atuação) 
 
[...] porque por mais que eles estejam com raiva, a gente sempre dá um 
jeitinho, conversa muito com eles.  Então assim, eu tenho essa facilidade de 
conversar com eles, explicar. E me ajuda...  Então, eu acho que é isso. 
(Azaleia – 31 anos e 06 de atuação) 

 

Os dados apontam também para o reconhecimento da característica de 

comunicar/conversar ser um facilitador de suas ações: 

 
A gente vive de comunicação, nosso trabalho é comunicação. Já teve caso de 
uma mulher na minha área de 50 anos que nunca tinha feito preventivo. Aí 
fui com jeitinho, contornando, conversando, fizemos palestras, sem ser 
voltada para ela, convidamos aí ela fez. (Amarílis – 28 anos e 05 de atuação) 
 
Eu tenho muita facilidade de comunicação com eles. [...] tem que saber 
muito comunicar, entender e passar para eles, né? Porque ás vezes a pessoa 
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acha que está com um problema... E, dependendo do que você vai conversar, 
resolve ali mesmo né. Ás vezes não é uma questão nem de vim procurar a 
médica. (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação) 
 
E quanto à facilidade de comunicação com as famílias, eu tenho também. 
Até porque, cinco anos visitando, a gente acaba se sentindo quase que 
membro das famílias né? A maioria me trata muito bem, muito bem... E isso 
ajuda no trabalho. (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação) 

 

Segundo Cardoso e Nascimento (2010), a habilidade de comunicação é importante no 

trabalho do ACS, uma vez que as limitações e as contradições presentes no seu trabalho 

podem interferir na qualidade de suas relações com os moradores, levando muitas vezes a 

situações de falta de confiança e conflito. A aliança do ACS com os moradores depende em 

grande parte desta habilidade, de forma a garantir o vínculo necessário ao desenvolvimento de 

suas atividades.  

Visto isto, a falta de confiança citada por Cardoso e Nascimento (2010), não é um 

fator presente nas falas dos ACS desse estudo. A confiança que os usuários têm no ACS é 

citada como outro elemento facilitador. As famílias depositam no ACS confiança uma vez 

que passam para eles suas intimidades e questões pessoais: 

	  

[...] eles confiam muito, a gente passa ser da família, eles tem tanta 
confiança na gente para contar... Se você fosse escutar você toma um café 
um atrás do outro. Mas eu me sinto com facilidade de contato, de abordar 
alguma coisa por isso. (Violeta – 52 anos e 04 de atuação) 
 
Aí, a confiança também, assim, por exemplo: é, isso a gente aprendeu... Que 
o que você ouve ali, você deixa ali. Que você nunca... Você entrava numa 
pessoa e vinha a outra família: ah, é aquela que está doente, o que ela tem? 
Então eu falava com eles que eu não sabia se a pessoa estava doente ou não 
estava, porque era uma questão dela, que eu entrei lá, a confiança era em  
mim, então o que aconteceu lá dentro, é só lá dentro. Tem que ter o sigilo... 
(Dália – 66 anos e 15 de atuação) 

	  

 Além disso, nesse relato verificamos também a confiança dos usuários no trabalho do 
ACS: 
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Então você entra nas casas, você já tem certa, é... Confiam. Uma certa 
liberdade, quero dizer... É entre aspas “liberdade”. Então você fala... É eles 
confiam no que a gente fala. Fazem o que a gente fala... (Dália – 66 anos e 
15 de atuação) 

	  

O processo de confiança da comunidade no ACS se dá a partir do convívio com as 

famílias, do esclarecimento da população em relação ao seu trabalho, da proposta dos serviços 

locais de saúde, do estímulo e do apoio dados pelos demais profissionais de saúde e, acima de 

tudo, pelo próprio interesse e comprometimento do próprio agente em compartilhar os 

problemas vivenciados pela comunidade, ou seja, o vínculo não está assegurado pelo simples 

fato o ACS morar na comunidade e, sim, pelo compartilhamento de compromissos, 

responsabilidades e solidariedade (BARALHAS, 2008). O vinculo com a comunidade permite 

o ACS ver e entender a necessidade do outro, possibilitando cuidar dessa população. Além 

disso, o conhecimento dos problemas que ocorrem no cotidiano pode trazer benefícios para 

compreender o processo saúde-doença, sendo útil para os profissionais de saúde nas suas 

praticas (PERES et al., 2010). 

Verificamos que a facilidade em comunicar/conversar das ACS entrevistadas pode 

facilitar a sua atuação e aumentar o vínculo desse profissional com as famílias de sua área e a 

confiança dos usuários no trabalho do ACS. Além disso, os dados apontam que essa 

facilidade em comunicar/conversar pode ser favorecida pela trajetória de vida desses 

profissionais na comunidade, o fato de morarem a mais de dez anos na área onde atuam, 

conhecendo os hábitos e necessidades das famílias e estando próximos aos usuários.  

 

6.2.3- Satisfação no trabalho: um processo de solidariedade 

 

Para os ACS a satisfação com o trabalho está inerente ao papel social desempenhado 

junto à população assim como a valorização deste papel pela própria comunidade. Além 
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disso, um dos fatores que proporciona a satisfação no trabalho para o ACS é o 

reconhecimento deste em relação às mudanças de atitude e melhoria da qualidade de vida da 

comunidade devido a sua atuação (BARALHAS, 2008). 

O ACS quando satisfeito com seu trabalho, apesar das dificuldades encontradas e 

enfrentadas, realizará suas atividades prazerosamente (LOPEZ, 2009). O fato de “gostar do 

que faz” foi um elemento apontado como facilitador do seu trabalho:  

	  

 [...] eu gosto muito desse trabalho. Trabalhar com as pessoas eu gosto. 
Apesar de ter varias dificuldades, mas eu acho que a gratificação é muito 
grande. E isso me ajuda a trabalhar... (Margarida – 42 anos e 04 de atuação) 

Ah, tem que ter humildade, tem que ter participação, tem que ser bem 
atuante mesmo, você tem que vestir a camisa mesmo... Tem que gostar... 
(Violeta – 52 anos e 04 de atuação) 

Eu não sei, porque eu gosto de fazer tudo. Eu acabo fazendo coisa que nem é 
da minha parte, (risos), eu faço até serviço até demais, que não é da minha 
parte... Mas eu acho que por gostar tanto de estar aqui, tudo que der pra eu 
fazer, eu faço. (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação) 

	  

 O “gostar do que faz” é destacado por alguns principalmente pelo fato de poderem 

ajudar os usuários e famílias: 

	  

Então assim, hoje eu glorifico a DEUS, porque é uma profissão muito boa. 
Porque você poder ajudar as pessoas, é muito bom. Então isso aí me dá 
liberdade ainda de poder estar ali conversando com a pessoa... (Orquídea – 
40 anos e 05 de atuação) 

Eu acho que o que mais facilita o meu trabalho é eu gostar dele. Já é mais de 
meio caminho andado. Eu gosto do que eu faço assim eu posso ajudar as 
pessoas que estão precisando de minha ajuda. (Begônia – 35 anos e 04 de 
atuação) 

[...] eu tenho um bom retorno das pessoas que eu trabalho. Então assim, isso 
pra mim, é o que me faz ter gás... O que ás vezes acontece de mudança na 
unidade de... Para bem, eu gosto de estar fazendo... Então assim, eu acho 
bem bacana esse retorno que eles me dão. (Iris – 29 anos e 03 de atuação) 
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Além disso, segundo Lopez (2009), o prazer no trabalho e satisfação pessoal está 

vinculado a diversas possibilidades, inclusive a de ser reconhecida e valorizada sua prática 

profissional pela comunidade. Nos relatos podemos constatar que é gratificante para os ACS 

ter o reconhecimento do seu trabalho pela população:  

	  

Eu quantas vezes na rua, já ouvi muita gente falar que gosta do que eu faço, 
sabe? Então assim para mim é muito bom ouvir, é gratificante. Igual, tem 
uma mulher que fala que eu sou o anjo da vida dela. Então assim, pra mim, 
eu ganho o meu dia toda vez que eu encontro com ela. (Iris – 29 anos e 03 de 
atuação) 
 
Uma das coisas que eu acho bonito e gratificante é quando às vezes eu chego 
numa casa e a pessoa não tá bem. Aí a pessoa ainda fala para mim assim, 
nossa Senhora, foi Deus que te mandou aqui. (Margarida – 42 anos e 04 de 
atuação) 
 
Igual, esses dias mesmo eu fui fazer uma visita e a menina estava muito 
depressiva... Aí ela virou e falou assim: Uai, você é a única visita que eu 
recebo... (pausa). Então quer dizer, isso é muito gratificante.  Essa é a parte 
boa. Então, essa é a parte gratificante do meu trabalho sabe você se sente 
útil. (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação) 

	  

 Verificamos também que os ACS sentem o trabalho reconhecido pelo pouco que se 

faz em algumas situações:  

	  

Mas, assim, lidar com o público, com as pessoas, é uma coisa bem 
gratificante... Você ver o sorriso de uma pessoa, os agradecimentos que as 
pessoas fazem, pelo pouco que a gente faz é muito gratificante, vale até mais 
que muito dinheiro né? É uma coisa boa, eu sinto bem por ajudar as pessoas, 
né? [...] Facilidade hoje é... A recíproca com a população. (Rosa – 47 anos e 
11 de atuação) 
 
Eu acho muito bom, acho muito gratificante. Porque você vê o 
reconhecimento das pessoas. Às vezes nem te falam não, mas você vai na 
casa da pessoa, a pessoa te agradece... Você nem precisa fazer nada, você vai 
lá um dia pra conversar e você vê que a pessoa fica feliz, acho que isso é 
muito gratificante. Eu gosto muito dessa parte. (Bromélia - 39 anos e 05 de 
atuação) 

	  

Tendo em vista este contexto, podemos constatar a satisfação pessoal e profissional 

desses profissionais através da gratificação em poder ajudar as pessoas de sua comunidade: 



	  

	   76	  

	  

É prazerosos trabalhar como agente... A gente pode ajudar as pessoas. 
Quando a gente não consegue ajudar a gente fica com sentimento de tristeza. 
(Begônia – 35 anos e 04 de atuação) 

Porque a gente até uma medicação que você ajuda a pessoa ali... Eu falo 
assim, é nas pequenas coisas que engrandecem o ser humano. Mas não é 
coisa grande não. Um pouquinho que você pode ajudar um ali, um aqui... 
Aquilo engrandece muito a gente como ser humano. E a maior importância 
pra mim é de estar servindo, né, e ajudando o próximo. (Acácia - 49 anos e 
11 de atuação - 49 anos e 11 de atuação) 

A gente faz o que pode, entendeu? Não é eu carregar no colo, mas a gente 
faz o que pode. Eu não gosto muito de negar ajuda quando as pessoas me 
pedem não, entendeu?  (Rosa – 47 anos e 11 de atuação) 

	  

 Os ACS relatam também situações em que a sua ajuda é importante para as famílias e 

usuários:  

	  

Às vezes a pessoa tá sentindo uma dor e não sabe o que fazer. A gente 
conversa orienta o que fazer. Quantas mulheres aqui antigas não faziam 
preventivo, eu ajudei elas a fazerem, e hoje elas falam que graças a Deus eu 
ajudei. (Margarida – 42 anos e 04 de atuação) 

Tem gente que nem sabia que tinha diabetes... Sabe, a gente ajudou muito 
nisso. Já descobriu até caso de câncer. A gente conseguiu identificar bastante 
doença. Eu não imagino eles sem a gente (risos). (Amarílis – 28 anos e 05 de 
atuação) 

Assim, eu vejo mais pelas famílias idosas, pessoas idosas não tem um filho, 
não tem ninguém para poder estar ajudando. Então o agente de saúde muitas 
vezes vai lá e você acaba até cuidando mais da pessoa do que a própria 
família também. (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação) 

	  

	   Esse aspecto, por vezes subjetivo, é de extrema relevância para a ESF, pois de pouco 

adiantará um ACS muito preparado tecnicamente que não possa desenvolver a contento suas 

atividades por não ter liderança e solidariedade, que geram credibilidade na esfera da 

comunidade em que atuam (OLIVEIRA JUNIOR, 2012).  

Verificamos que o ACS de SJDR é um profissional que se sente útil a comunidade, 

principalmente no fato de poder ajudar e cuidar, o que faz ser um profissional satisfeito com o 
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trabalho realizado.  Vale salientar que um trabalhador reconhecido e feliz com o seu trabalho 

tem mais motivação para o desempenho de suas funções. A motivação é um dos pilares 

essenciais para que o desenvolvimento de ações continue a se desenvolver com qualidade e 

sem um excessivo desgaste físico e emocional para o trabalhador (BRAND, ANTUNES, 

FONTANA, 2010). 

	   Além disso, é importante lembrar que as ações desenvolvidas pelos ACS têm, como 

suporte básico, o processo de educação comunitária ou de autoeducação entendida como 

prática política e processo solidarizante. Solidariedade e cooperação constituem o trilho da 

educação/ação comunitária. Contudo, não se pode esquecer que a educação comunitária é 

uma tarefa da comunidade (SOUSA, 2001). 

 

6.3- A Formação dos ACS: a prática diária e os novos projetos  

 

Definir o tipo de formação necessária para o ACS é uma dificuldade desde a 

implantação da ESF.  A sua formação profissional, segundo Bornstein e Stotz (2008), ainda é 

um processo muito diversificado. Essa questão fica evidente quando reunimos as ideias 

referentes ao processo de formação profissional do agente comunitário, destacando a forma de 

“como aprenderam” a profissão. Nossos resultados apontam para as diferentes modalidades 

de qualificação e/ ou capacitação e até mesmo a ausência deste que esses profissionais 

recebem.   
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6.3.1- A Entrada para Atuação no SUS: o aprender no dia-dia 

 

É recomendável que todos os membros da ESF sejam capacitados através do curso 

introdutório. Segundo o Ministério da Saúde (2000 b), o treinamento introdutório é 

importante, pois instrumentaliza os profissionais na organização inicial do seu processo de 

trabalho e permite a compreensão das bases para o desenvolvimento do processo de 

planejamento das ações e serviços na ESF.  

O processo de treinamento recomendado pelo Ministério da Saúde deve ser realizado a 

partir de um curso introdutório com duração de três meses, onde o objetivo é preparar os 

profissionais dentro de sua área de atuação, de forma que possam analisar, junto à 

comunidade, os aspectos demográficos, socioeconômicos, ambientais e sanitários, 

identificando os problemas e as possíveis potencialidades (BRASIL, 2000 b). 

Em relação à qualificação e/ou capacitação dos ACS, procuramos averiguar com as 

agentes entrevistadas como acontecia esse treinamento introdutório. O Curso introdutório de 

formação inicial e continuada, requisito mínimo para o exercício desta profissão, foi o 

primeiro destaque na forma de “como aprenderam”. Na maioria dos relatos identificamos a 

ausência desse treinamento introdutório, conforme verificamos nas falas: 

	  	  	  

De agente de saúde, não. O curso igual eu te falei, aconteceu há uns 3 anos 
atrás. A gente entrou, assim... Fez a seleção, passou, então você vai entrar e 
vai trabalhar.  Não teve curso nenhum... Assim, a gente entrou... (Rosa – 47 
anos e 11 de atuação) 
 
Não, para agente não tive. Tive curso mais ou menos um ano depois que 
comecei. (Margarida – 42 anos e 04 de atuação) 
 
Fiz, não assim que entrei, mas acho que uns três anos depois que eu já 
trabalhava. Não lembro ao certo, mas foi mais ou menos isso. E, ele durou 
acho dois finais de semanas. ... Mas depois de uns três anos de PSF já, que a 
gente fez esse curso. A gente já estava atuando já, foi que a gente fez o 
introdutório.  (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação) 
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 Alguns relatam que o curso introdutório aconteceu quando já apresentavam um tempo 

de atuação, mas que foi oferecido grande número de capacitações no início da profissão: 

	  

Não... Eu fiz o curso do ACS foi (pausa) bem depois que eu já estava 
atuando. A gente sempre teve alguma capacitação sobre alguma coisa, mas 
nunca específica para ACS igual esse curso que a gente fez. (Begônia – 35 
anos e 04 de atuação) 
 
Não, assim que eu entrei não. Eu fiz depois o do IFET que foram seis meses. 
Eu já tinha uns dois anos de agente... Mas no começo tinha muita 
capacitação... Assim que eu entrei não fiz curso (Amarílis – 28 anos e 05 de 
atuação – 28 anos e 05 de atuação) 
 

	  

 Ainda sobre o introdutório, destacamos o relato de Orquídea. Segundo a ACS não 

realizaram o introdutório, pois não tinham tempo, a área estava descoberta e necessitava de 

atuação rápida dos ACS: 

	  

Não, assim que eu cheguei, eu não fiz um curso introdutório. Não havia 
tempo pra isso, porque já tinha um tempo que a área já estava descoberta, 
então eu tinha que já chegar atuando.  (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação) 

	  

De acordo com as falas, podemos perceber também as diferentes modalidades desse 

treinamento para os ACS que o tiveram.  Verificamos nos relatos cursos com duração de um 

mês, quinze dias e até de quatro meses. Esses dados apontam para a diversidade do curso 

introdutório que os ACS realizaram: 

	  

 [...] fiz o curso de um mês e meio quando eu entrei, e agora fazemos as 
capacitações que eles dão pra gente. (Azaleia – 31 anos e 06 de atuação) 

 
E assim, ninguém nos ensinou, nós tivemos esse curso de 15 dias... E a gente 
tinha assim: é como a gente abordava e tudo... Eu fiz o curso de 15 dias e 
depois nós fizemos um curso de capacitação que a Prefeitura deu pra gente e 
nós fizemos dois anos (Dália – 66 anos e 15 de atuação) 
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É... Não, eu fiz... Na verdade foi introdutório, porque o curso que a gente fez 
lá no Pronatec foi quando eu estava entrando, então assim eu tinha... Alguns 
meses só acho que uns três meses só que eu estava aqui, porque eu entrei em 
Junho e o curso foi em Dezembro, foi o curso de 4 meses. (Iris – 29 anos e 
03 de atuação) 
 
Fiz assim, a gente teve um curso de preparação nossa. Ah, uns quatro meses 
de curso.  (Violeta – 52 anos e 04 de atuação) 

	  

 Destaque para o relato de Tulipa que diz ter recebido o introdutório através de uma 

“reuniãozinha”:  

	  

Então, foi assim uma coisa rápida mesmo, foi assim, uma reunião. Igual te 
falei a micro área estava sem agente uns cinco, seis meses, precisava 
urgente, né? Então não tinha muito tempo, aí ela chegou fez uma 
reuniãozinha pra gente e explicou: oh, o papel de vocês é esse, esse... e deu 
aquela papelada como sempre, pra gente preencher. Passar nas casas fazendo 
cadastro, explicou como era feito o cadastro... (Tulipa – 39 anos e 05 de 
atuação) 

	  	  

Diante da diversidade e ausência de formação, destacamos outra forma de “como 

aprenderam”. A maioria relata que descobriram o que é ser ACS no decorrer da profissão, na 

prática efetiva. Nos relatos podemos constatar que muitos aprenderam no dia-dia o que era ser 

ACS: 

	  

E a gente aprendeu isso no dia a dia. Igual eu estou te falando, todo mundo 
que entrou na época, aprendeu foi no dia a dia. Não teve curso pra ninguém. 
Só veio lá do Ministério as funções que cada uma tinha que fazer, as 
atribuições; cada uma tinha a sua e, cada um tentou seguir o que deu, dentro 
dessas atribuições o melhor que pôde (Rosa – 47 anos e 11 de atuação) 
 
As meninas aqui mesmo foram falando o que eu tinha que fazer... E o resto 
foi, no dia a dia mesmo. Porque né, você acaba pegando mesmo. E, aí a 
gente foi pegando no dia a dia com o tempo. (Tulipa – 39 anos e 05 de 
atuação) 
 
[...] assim eles instruíram a gente e soltou a gente na rua, e depende de cada 
uma né, como lidar como fazer, como abordar uma família. [...] Depois a 
gente entrou de cabeça, e vai apreendendo no dia- dia, cada dia aprendendo 
mais. (Violeta – 52 anos e 04 de atuação) 
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Aprendi com o dia- dia [...] a gente vai aprendendo. Porque quando eu entrei 
não tinha o curso de ACS ainda, então fui aprendendo com o dia-dia, com as 
dificuldades que foi aparecendo, aí a gente foi aprendendo. [...] as maiores 
dificuldades foram apreendidas no dia-dia. (Begônia – 35 anos e 04 de 
atuação) 

	  

Diante da variedade e ausência do processo de formação, os ACS e gerentes locais 

criaram métodos como forma de conseguir o mínimo de conhecimento necessário para 

aqueles ACS que estavam iniciando. Fica evidente em muitas das falas que o “como 

aprenderam” acontece no dia-dia, conforme demonstrado acima, e também através do apoio 

daqueles que “sabem fazer”. Reconhecemos nos relatos a presença principalmente da 

enfermagem no apoio e aprendizado dos agentes: 

	  

[...] teve a enfermeira... Ela além de enfermeira da equipe, ela foi muito 
orientadora da gente, explicou muito, sabe? (Acácia - 49 anos e 11 de 
atuação) 

 
Então assim, eu cheguei e a gerente me deu as dicas né, do que eu ia fazer... 
Mas ela não podia sair na rua comigo, né? Porque, como o serviço da gente é 
na rua, então, aqui é uma coisa e lá é outra. (Tulipa – 39 anos e 05 de 
atuação) 

 
Foram umas enfermeiras que entraram junto com nós na época e deram uma 
explicação sobre o que era o PSF... Qual era o serviço do agente, pra gente 
não entrar sem saber nada também, né?. Aí nós começamos mais no chute.  
(Bromélia - 39 anos e 05 de atuação) 
 

	  

 Além da enfermagem, o apoio de outros ACS também é destacado. Alguns agentes 

citam que foi através desse apoio que aprenderam sobre as visitas: 

	  

Eu fui com a cara e coragem (risos). Saíram comigo uma vez uma agente de 
saúde explicando: a sua área é essa, essa, essa, é assim que funciona. A 
minha chefe também, tinha sempre disposição de tá me ajudando né? 
Qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava pra ela... E, assim eu fui 
adquirindo experiência... (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação) 
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Então, a primeira vez que eu vim, para ser agente, eu vim crua (risos). Então 
assim, tem uma colega que ela que me ensinou tudo. Tudo o que eu sei foi 
ela que me ensinou, ela andou comigo... Ela que andou comigo, ela que me 
ensinou, ela que me explicou como é que fazia as fichas... Ela que me 
ensinou como que fazia as visitas. (Iris – 29 anos e 03 de atuação) 
 
Eu aprendi com outras agentes. Eu comecei a ir com elas nas casas dos 
usuários da área delas. (Amarílis – 28 anos e 05 de atuação) 

	  

Outro fator que é destaque na forma “como aprenderam” são as capacitações e 

atualizações que recebem. Podemos constatar certas divergências diante das falas. Alguns 

ACS afirmaram serem oferecidos frequentemente treinamentos: 

	  

[...] e nós tivemos também os cursos de capacitação. E sempre tem 
capacitações que a Prefeitura é obrigada a dar. Pelo menos de dois em dois 
anos, tem que ter (Acácia - 49 anos e 11 de atuação) 

Nós fizemos tanto curso, tanta, fizemos esse de capacitação  que durou dois,  
acho que dois anos, né? Dois anos. Aí foram vários, é... Foram dois 
módulos. Depois também tem esses... É, fóruns de saúde (Acácia - 49 anos e 
11 de atuação) 

E a gente faz cursos de capacitação né? De um dia, dois dias... Assim. (Iris – 
29 anos e 03 de atuação) 

Uma vez ou outra a Prefeitura oferece cursos de capacitações. A última vez 
agora foi de descarte... Teve um de descarte de medicamentos né?  Teve um 
de saúde mental, que a psicóloga fez... Uma vez ou outra tem... Deve ter uns 
seis meses que acabou esse último que a gente fez. (Tulipa – 39 anos e 05 de 
atuação) 

Capacitações que a Prefeitura, a Secretaria de saúde oferece, a gente faz 
várias né?  E é nas áreas sobre dengue, hanseníase, é... mais de doenças 
mesmo. (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação) 

	  

Entretanto, outros ACS destacam que no momento não ocorre um trabalho sistemático 

de atualização e capacitação:  

	  

E assim, no momento essas capacitações estão um pouco paradas, já tivemos 
mais. Sempre tinha alguma coisa na Universidade pra gente fazer. Agora, de 
um ano para cá, deu uma parada. (Azaleia – 31 anos e 06 de atuação) 
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Agora tá meio parado, oferecia mais. Sempre tava oferecendo alguma coisa 
de dengue... No momento tá meio parado também (risos) (Violeta – 52 anos 
e 04 de atuação). 

Quase todo mês tinha capacitação. Nem que seja duas vezes na semana, no 
mês a gente ia ou para a faculdade, ai tinha alguma palestra sobre alguma 
doença que é da comunidade... Agora não mais. No começo era direto. Mas 
o último que teve foi em maio do ano passado, sobre drogas (Amarílis – 28 
anos e 05 de atuação). 

No momento agora não tá tendo capacitação, mas sempre teve. E parece que 
terá uma semana que vem (Begônia – 35 anos e 04 de atuação). 

	  

 Amarílis destaca que os cursos as permitiram serem capazes de realizar palestras. 

Entretanto, ela destaca a necessidade de atualizar, e a falta de atualizações: 

	  

A gente agora é capaz de dar palestra. A gente fez um tanto de palestra, nós 
agente. Tudo por causa dos cursos... Só que é igual eu falei, ainda falta 
saber, tem que atualizar, porque a doença não fica parada né. Vai sempre 
mudando. È isso que falta, atualização. (Amarílis – 28 anos e 05 de atuação) 

	  

 Além disso, alguns ACS relatam o que faltou na sua formação. Segundo eles faltou 

principalmente em sua formação o entendimento da função do ACS: 

	  

Eu acho que a formação foi do dia a dia, mas formação mesmo de curso foi pouca. 
Então eu acho que a minha formação não foi completa para exercer. Mas acho que 
faltou um pouco sim de teoria também, nessa parte assim de o que é a função do agente 
(Bromélia) 

Eu acho que poderia ser melhor, poderiam ter mais cursos, né? Eu acho que 
assim... Explicar mesmo a função do agente de saúde, o que o agente de 
saúde tem que fazer e caminhar todo mundo, igual. (Tulipa) 

	  

 Os dados apontam também que a prática, o aprendizado no dia-dia tem mais 

importância para alguns ACS do que a formação teórica: 

	  

Mas eu não sei também se a formação ajudaria muito? Mais é a prática 
também né? (Bromélia) 
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Acho que o nosso maior aprendizado maior foi na prática mesmo, no dia a 
dia. Porque cada família é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Então, nem 
tudo o que voçe aprende ali na sala de aula, voçe pode aplicar aqui fora com 
todos... ás vezes dá até certo com um, mas com o outro já não dá. Mas válido 
é né? Conhecimento sempre é válido. (Azaléia) 

	  

A Educação permanente é a proposta de capacitação dos ACS pelo MS. Pode 

corresponder segundo Vasconcelos (2001) à Educação em Serviço, quando esta coloca a 

pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um 

projeto de mudanças institucionais, ou de mudança da orientação política das ações prestadas 

em dado tempo e lugar. Considera-se necessário a implantação de formas mais abrangentes 

nas capacitações dos profissionais de saúde, incluindo os agentes, baseando-se em 

experiências existentes, utilizando métodos de ensino-aprendizagem inovadores, reflexivos e 

críticos (CARDOSO, NASCIMENTO, 2010). 

Além disso, a formação e educação permanente não podem acontecer de forma isolada 

e descontextualizada. A presença de dificuldades em definir o tipo de formação necessária 

para os ACS, demasiadamente pensada a partir da atenção hospitalar e centrada na doença, 

esquecendo-se da sua contextualização com o trabalho cotidiano, em que se vivenciam as 

reais situações das comunidades (MARZARI, JUNGES, SELLI, 2011).  

 

 6.3.2- Novos projetos: a ampliação dos conhecimentos  

 

	   Ingressar na profissão de ACS possibilita um acesso a um conhecimento, um saber 

novo. Participar de uma equipe multiprofissional o aproxima a novas profissões e promove 

uma identificação com a área da saúde (MOTA, 2010). 

 Quando questionados sobre o retorno aos estudos, sobre os seus projetos, o destaque 

principalmente é para o interesse nos cursos da área da saúde. Os resultados apontam que a 
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vontade de voltar a estudar surge como um projeto, que segundo Velho (1994, p. 103, 104) a 

construção de um projeto está como o “[...] resultado de uma deliberação consciente a partir 

das circunstâncias, do campo de possibilidades em que está inserido o sujeito”. Além disso, 

“[...] a transformação individual se dá ao longo do tempo e contextualmente” (VELHO 1994, 

p. 48):  	  

	  

Eu sempre to pesquisando na internet, sobre doença... Sou curiosa... E um 
dia volto a estudar, faço uma faculdade de saúde (Azaleia – 31 anos e 06 de 
atuação). 
 
Tenho... Agora vou fazer faculdade. Agora não paro mais não. Vou fazer 
enfermagem. Entro no meio do ano (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação). 
 
Ah, vontade a gente sempre tem... E não podemos parar né? O bom é que 
aqui sendo ACS a gente sempre tá aprendendo, tendo curso...  (Tulipa – 39 
anos e 05 de atuação). 

	  

 Além disso, os dados apontam que apesar das dificuldades enfrentadas alguns agentes 

são persistentes e apresentam o interesse em retornar os estudos: 

	  

Bem, tenho sim. Eu até já fiz prova para curso de enfermagem, mas não 
deu... Tenho os filhos agora... Mas quem sabe um dia eu ainda faço (risos) 
(Iris – 29 anos e 03 de atuação). 
 
Olha, se fosse menos complicado eu gostaria sim. Eu gosto de estudar. 
Trabalhar e estudar é cansativo... Então às vezes a gente tem que deixar 
muita coisa de lado (Margarida – 42 anos e 04 de atuação). 

	  

 O interesse em ampliar seus conhecimentos, em estar sempre atualizado também é 

visível nos relatos: 

	  

Então, eu acho que a formação não pode parar não. Porque tem que ir 
atualizando, é sempre uma doença nova, sempre tem que ir atualizando... 
(Amarílis – 28 anos e 05 de atuação). 
 
Sempre é bom você ter curso, estar atualizando sempre é bom... (Margarida 
– 42 anos e 04 de atuação). 
 



	  

	   86	  

Eu acho que o agente de saúde tem que ser atualizado. Ele tem que atualizar. 
Porque é você que passa informação para a sua unidade e sua comunidade 
(Dália – 66 anos e 15 de atuação). 

	  

 Esse interesse em ampliar os conhecimentos é justificado por alguns pelo fato de tudo 

estar sempre em mudança: 

	  

E assim, nunca é suficiente né... Porque a gente está sempre estudando, 
porque o mundo está tudo muito rápido e se a gente não seguir a gente fica 
para trás. Tanto na área da saúde e em qualquer área... (Acácia - 49 anos e 11 
de atuação). 
 
Se tivesse mais... Porque sempre está em mudança né? Ainda mais na área 
da saúde, tá assim em constante mudança. Então eu acho que a gente pode 
acrescentar mais na nossa vida. Para crescimento profissional e mais 
conhecimento. Porque muitas coisas a gente desconhece e ás vezes é 
importante pra gente saber para passar para o usuário. Então assim, acho que 
quanto mais, melhor, né? Acho que conhecimento nunca é demais (Irís – 29 
anos e 03 de atuação). 

	  

Os resultados apontam que o trabalho de ACS favoreceu a busca de novos 

conhecimentos e de novos projetos.  Entretanto, a busca por formação técnica denota uma 

contradição no que é característico do ACS, o saber popular em saúde. É necessário 

conscientizar o agente sobre o valor do seu conhecimento genuíno adquirido justamente pela 

sua origem na comunidade (MOTA, 2010). 

Diante do papel desenvolvido pelo ACS, é importante enfatizar a necessidade de 

formação desde o momento da entrada desse profissional em seu campo de trabalho, 

enfatizando o planejamento de ações e serviços, desenvolvendo a sua capacidade de enfrentar 

situações adversas nas visitas domiciliares, além de atualizações e capacitações ao longo de 

sua carreira que valorize o seu conhecimento e facilite o desenvolvimento do seu trabalho.  
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6.4 - O Trabalho do ACS: as necessidades diárias da comunidade 

 

 A Estratégia SF requer um ACS atuante, participativo e capaz de realizar ações que 

sejam de sua competência profissional, sendo considerado nas equipes o principal responsável 

pela busca de informações na comunidade (CARDOSO, NASCIMENTO, 2010).  

 Dentre as atividades dos ACS podemos destacar a realização de visitas domiciliares, o 

estímulo à participação da comunidade, a promoção de ações de educação para a saúde 

individual e coletiva e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e 

outras políticas que promovam a qualidade de vida (BRASIL, 2006 a).  

 Nossos resultados indicam que a visita domiciliar encontra-se presente na prática dos 

ACS entrevistados.  Entre as atividades específicas do ACS, a visita domiciliar é uma das 

principais atividades preconizadas pelo MS para esse profissional (BRASIL, 2001a). Essa 

prática permite o agente conhecer o contexto de vida dos usuários, a realidade das famílias e 

assim, buscar informações sobre a comunidade. 

 Além disso, sobre a prática realizada pelos entrevistados, são destacadas também as 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, que segundo MS o trabalho do ACS 

deve ser caracterizado por atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 

mediante ações comunitárias domiciliares ou comunitárias individuais ou coletivas (BRASIL, 

2004). 

 

6.4.1- Saberes e prática: Visitas domiciliares  

 

Uma das principais atividades do ACS, como já foi dito, é a visita domiciliar. A 

execução da visita possibilita a equipe de saúde da família e os ACS, conhecerem o contexto 

de vida das famílias acompanhadas pela ESF e a comprovação “in loco” das reais condições 
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de moradia, bem como a identificação das relações familiares. Além disso, a visita no 

domicilio pode ser entendido como uma atenção diferenciada oferecida pelo serviço de saúde, 

podendo ainda, contribuir para a melhoria do vínculo entre o profissional e os usuários do 

serviço de saúde (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). 

Nossos resultados referem que esta atividade encontra-se presente no seu dia-dia, 

sendo um importante mecanismo de trabalho. Nos relatos podemos verificar a preocupação 

das ACS entrevistadas, durante a visita domiciliar, em conhecer as famílias buscando extrair 

informações relevantes para a equipe de saúde sendo uma oportunidade de identificação das 

reais necessidades da comunidade:  

	  

[...] a gente procura saber seu histórico familiar, qual o problema de saúde 
que a família tem, os seus antecedentes... E, a gente começa por aí (Palma - 
47 anos e 11 de atuação). 
 
Primeiro você tem que ver... Ver como que está ne? [...] ver se ela está 
precisando de alguma coisa...  Aí você tem que olhar, conhecer ... (Rosa – 47 
anos e 11 de atuação). 
 
Mas a gente, a gente tem que ver observar e relatar. Ver como é a família... 
Então é o que nós aprendemos (Dália – 66 anos e 15 de atuação). 
 

	  

Além da preocupação em conhecer as necessidades das famílias, alguns ACS 

destacaram a importância de conhecer a área e as necessidades do local, que caracterizamos 

como forma de identificar os indivíduos e famílias expostos a situações de risco assim como 

também identificar as áreas de risco comprovando as reais condições da área onde atua: 

	  

 [...] primeiramente né? A gente tem que saber da...  é da área... da área local 
onde é que nós trabalhamos, né? Tem que saber o que é que tem. O que é 
que tem ali e a gente fazer o mapa da área né? Conhecer oss problemas né? 
Como diz assim, a estrutura da área, se é esgoto a céu aberto... Tudo o que 
pode levar a pessoa a adoecer, né? [...] E a gente conhecer a área, a gente 
conhecer as famílias, né? E se fazer conhecer, né? (Acácia - 49 anos e 11 de 
atuação). 
 



	  

	   89	  

Eu na minha área eu faço assim: eu escolho rua; eu pego uma rua e começo 
nela e vou até acabar e passo para a outra. [...] E tenho que saber o que tem 
ali. O que tem naquele lugar. O que as pessoas têm... (Azaleia – 31 anos e 06 
de atuação). 

	  	  

 Além disso, segundo Oliveira Junior (2012), esta prática possibilita o planejamento 

das ações por permitir o reconhecimento dos recursos que a família dispõe. Entretanto, 

segundo as falas dos ACS, verificamos uma dificuldade no planejamento das ações diárias: 

	  

Cada lugar é uma visita diferente, não tem visita igual. O primeiro ponto é 
esse. Mas assim, cada lugar a visita é de um jeito. E a gente programa, mas a 
gente vai de acordo com a necessidade né?  (Rosa – 47 anos e 11 de 
atuação). 
 
Oh... O nosso dia a dia a gente tenta fazer um roteiro. Mas sempre... (risos), 
é modificado. Aí depende da demanda do dia, né? Depende da demanda do 
dia... (Acácia - 49 anos e 11 de atuação). 
 
Olha... Eu prefiro trabalhar é programando o que eu vou fazer. Só que 
geralmente, ás vezes não dá certo não, porque a gente não sabe porque.  Tem 
gente que ás vezes não está em casa... E depende do que acontece no dia... 
(Iris – 29 anos e 03 de atuação). 

	  

De acordo com Oliveira Junior (2012), as ações domiciliares necessitam ser planejadas 

e sistematizadas para que possam efetivamente contribuir com o objetivo proposto pela 

equipe de SF, e não se caracterizar apenas como uma simples atividade social.   

As ações desenvolvidas pelas ACS entrevistadas, segundo seus relatos, acontecem de 

acordo com as necessidades do dia-dia. O planejamento, quando presente, tem dificuldade de 

ser seguido, principalmente pelo fato do trabalho ser realizado conforme a demanda e a 

necessidade diária. 
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6.4.2- Promoção da Saúde e Prevenção de doenças: a busca pela participação da 

comunidade 

 

Diante das atividades, que segundo o MS caracterizam o trabalho do ACS, a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças também se encontram entre as atividades desempenhadas 

pelos sujeitos entrevistados.  

Segundo Czeresnia (2003) prevenir é: Preparar, chegar antes de, dispor de maneira que 

evite dano ou mal, impedir que se realize, a prevenção em saúde exige uma ação antecipada, 

baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior 

da doença.  

Para o Ministério da Saúde (2007), as ações preventivas definem-se como 

intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua 

incidência e prevalência nas populações. A prevenção orienta-se às ações de detecção, 

controle e enfraquecimento dos fatores de risco de enfermidades, sendo o foco a doença e os 

mecanismos para atacá-la.    

Algumas medidas preventivas foram relatadas através das falas dos agentes, sendo a 

orientação das famílias e dos usuários uma das principais realizada: 

	  

A prevenção está sendo orientações. A gente orienta sobre a importância das 
mulheres estarem fazendo mamografia, preventivo... Para os homens o 
exame de PSA. A gente faz orientação de tudo que vai surgindo. E cada 
visita vai aparecendo a necessidade de alguma coisa... Aí a gente vai 
orientando... (Begônia – 35 anos e 04 de atuação). 

Então, nosso trabalho é preventivo... O PSF não está aí para pegar pessoas 
doentes... Se a pessoa já está doente né, a gente vai tentar melhorar. Mas a 
gente está para fazer a prevenção, fazer as visitas nas casas uma vez por mês, 
orientar eles né (Palma - 47 anos e 11 de atuação). 

Porque a gente trabalha com a prevenção de acordo com o que a gente vê 
que precisa naquela casa, naquela residência. E de prevenção, a gente fala 
muito sobre... [...] igual, sobre a época da dengue, a gente dá explicação 
sobre as águas paradas... Chama as mulheres para fazerem preventivo. A 
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gente tem a época de os homens também fazerem o PSA... A gente conversa 
sobre isso com os homens (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação). 

	  

 Além disso, alguns ACS relatam como forma de prevenção o controle de 

medicamentos e acompanhamento de usuários que já possuem alguma doença. Embora 

conceitualmente não se tratem exatamente de medidas preventivas, tais ações também são 

importantes para evitar agravamento daqueles que já se encontram doentes e até mesmo evitar 

a proliferação da doença em alguns casos: 

	  

Agora os hipertensos e diabéticos a gente está sempre convidando eles para 
as reuniões, né, orientando sobre as medicações (Bromélia - 39 anos e 05 de 
atuação). 
 
Então a prevenção, você tem que ir na casa e conversar com as pessoas e 
olhar direitinho se eles estão tomando o medicamento, se eles estão fazendo 
o controle e tudo (Dália – 66 anos e 15 de atuação). 
 
Agora prevenir, é você... É ficar ali dia a dia com seus hipertensos ...Olha, 
faz isso, não pode fazer isso, faz a dieta, toma o remédio direitinho... E olha 
que na minha micro área tem gente que eu tenho que ir lá todo dia, é... Olhar 
os remédios, eles fazem uma confusão (Rosa – 47 anos e 11 de atuação). 

	  

A promoção da saúde também foi tema abordado nas entrevistas, uma vez que se 

caracteriza como atividade do ACS.  Segundo Czeresinia (2003), as estratégias de promoção 

enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura 

subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial. A Carta de 

Ottawa definiu a promoção da saúde como “o processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo” (BRASIL, 2001b, p. 05).  

Nas entrevistas foi marcante a referência que os ACS fazem acerca de promoção da 

saúde aos grupos de atividades realizados pela equipe de SF: 
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Promoção, são os grupos que a gente faz ,.. Os trabalhos que a gente faz e a 
enfermeira. A gente faz grupo de hipertensão, de diabéticos, a gente faz de 
tabagismo ... A comunidade participa bastante... (Dália – 66 anos e 15 de 
atuação). 
 
Grupos têm aos montes... A população participa, graças a Deus, participa 
bem. (risos). Tem o Grupo Viva sem Dor, tem os grupos de hipertensos e 
diabéticos, que também a gente sempre faz... Tem o grupo de tabagismo. O 
grupo de controle de peso também.  E, graças a Deus, as pessoas participam 
bem (Rosa – 47 anos e 11 de atuação). 
 
 Tem o grupo de hipertensos e diabéticos que, tipo, geralmente acontece nas 
sextas-feiras e tem o grupo de renovação de receita também. Então assim, 
geralmente a gente passa convidando né? (Iris – 29 anos e 03 de atuação). 

É... Por exemplo, agora quinta-feira tem um grupo né? O grupo de 
hipertensos e diabéticos que a gente já tem. .E quando tem grupo anti-
tabagismo, agora não está tendo, agora deu uma parada aqui,  aí, a gente 
convida... (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação). 

	  

 Apenas a ACS Palma mencionou ações intersetoriais:  

	  

Sim, fazemos. Inclusive amanhã tem o nosso, e estamos com projeto de fazer 
vários outros grupos. Então a gente tem o grupo de diabéticos, o de 
hipertensos... É aí temos também os trabalhos nas escolas, informativos, 
creches também... (Palma - 47 anos e 11 de atuação). 

	  

Além disso, sobre a promoção da saúde, os ACS relataram a realização de palestras 

nas unidades exatamente com esse objetivo. Segundo os relatos, estas palestras são oferecidas 

principalmente pelos enfermeiros: 

	  

A gente faz muita palestra. Faz muita palestra, palestra para diabéticos, 
hipertensos... As enfermeiras que fazem as palestra (Margarida – 42 anos e 
04 de atuação). 

A gente faz palestras... Agora tá fazendo bastante, a nova gerente é bem 
ativa nisso, faz bastantes palestras, grupos... (Amarílis – 28 anos e 05 de 
atuação).  

	  

As palestras realizadas como estratégias para a promoção da saúde seria um dos 

motivos para a baixa participação da comunidade, visto que a informação deve ser 
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compartilhada por meio de estratégias mais vivenciais. Verificamos que a principal estratégia 

de promoção da saúde considerada pelas entrevistadas, os grupos de atividades, enfrenta 

alguns problemas de participação da comunidade: 

	  

Tem os grupos, encontros também, às vezes. A gente passa e convida a 
pessoa. Então vêm menos pessoas, mas a gente ainda consegue trazer para cá 
(Iris – 29 anos e 03 de atuação). 
 
A gente sempre procura ter grupos. ... Igual, o grupo de hipertensos e 
diabéticos, eles vêm mais quando é de interesse deles, né? Então é só quando 
é coisa de interesse deles, do contrário, não vem muito não. Tem coisa que a 
gente faz aqui e ninguém aparece (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação). 
 
Participam, assim mais ou menos, porque a maioria do pessoal trabalha né... 
É meio difícil de reunir o povo é meio difícil (Violeta – 52 anos e 04 de 
atuação). 
 
Eu acho que as pessoas estão meio que... Desanimadas. O de hipertensos e 
diabéticos, você convida e eles já não vão tanto não. O de peso começa todo 
mundo muito animado, aí depois vai indo, vão desistindo, vai desistindo... 
(Orquídea – 40 anos e 05 de atuação). 
 
A minoria não é todos não. São poucos que participam. E assim, são sempre 
os mesmos (risos) que participam (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação). 

	  

Os resultados apontam também que a baixa participação da comunidade ocorre devido 

uma resistência da população aos trabalhos realizados pelas equipes:  

	  

Igual te falei o povo é meio resistente. Se você falar que tem um grupo, uma 
palestra.... É meio difícil mobilizar o povo, mas na medida do possível a 
gente vai fazendo a nossa parte né (Violeta – 52 anos e 04 de atuação). 
 
Agora, eu acho que as pessoas daqui são muito difíceis, por exemplo: se as 
meninas marcam de fazer um grupo, a participação não é tão grande. E eu 
vejo pelos outros PSFs que lá nem todos são assim. Eles não aderem tanto... 
Mas a gente vai tentando, conversa com um aqui, outro ali... (Azaleia – 31 
anos e 06 de atuação). 
 
O bairro aqui, a população aqui não adere muito a isso. A gente vai, faz o 
convite para mais de 150 pessoas na área, e aparecem umas 5 ou 6 no 
máximo. Não tem muito tempo que não fazemos, porque não existe adesão 
nenhuma (Azaleia – 31 anos e 06 de atuação). 
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Sobre essa baixa participação da comunidade destacada pelos ACS, esses relataram 

que adotam estratégias para atrair a população para as atividades. Constatamos algumas 

estratégias utilizadas para aumentar essa participação da comunidade: Lanche e brindes são 

“meios de troca” utilizados pelos ACS para garantir a participação da população: 

	  

 Aí, teve um ano que deu bastante gente, mas porque a gente da saúde e o 
pessoal lá do posto, a gente arrecadou brinde e fez sorteio, aí o pessoal vai. 
Se não tiver nada disso, não costuma nem ir (Tulipa – 39 anos e 05 de 
atuação). 
 

Aí como que a gente faz para reunir. A gente pegou um ponto fraco deles. A 
gente costuma fazer um lanchinho, uma coisa assim, vai todo mundo. 
(Risos). Põe uma música, pessoal gosta disso. A gente aproveita já reúne, 
une o útil ao agradável. Dá um jeitinho de reunir eles (Violeta – 52 anos e 04 
de atuação). 

	  

 Além desses “meios de troca” citados acima, a receita médica também é outra forma 

de garantir a maior participação dos usuários: 

	  

Aí eu convido para esse grupo, aí quem pode ir, eu até falo né, que é bom ir 
e tal, para estar aferindo pressão né? E os diabéticos medindo a glicemia e 
para poder pegar receita nova. Porque senão eles vêm só para  a receita e não 
querem saber se a pressão está boa, se não está, se o remédio está fazendo 
efeito (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação). 
 
Mas tem aqueles que não têm boa vontade mesmo. Tem cinco anos que eu 
estou aqui e até hoje não veio no meu grupo de hipertensos. Aí eu ameaço...  
Se você não vier, eu não vou poder trazer receita nova mais, sabe? Mas 
sempre tem aquela conversinha e a gente acaba levando (Orquídea – 40 anos 
e 05 de atuação). 

	  

 Sobre as estratégias utilizadas, foi marcante o relato da entrevistada Acácia sobre a 

estratégia que utiliza para vencer a resistência da população. Reconhecemos através da fala, o 

papel de mobilizador da comunidade desempenhado pela ACS. O relato de Acácia foi 
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marcante, pois foi o único identificado entre as falas dos sujeitos entrevistados que consegue 

promover a educação e mobilização da comunidade:  

	  

É... A gente faz... A gente tenta... Que nem, nós vamos ter sábado né, a 
pesagem da bolsa família, né? Aí nós vamos, e nós temos lá na comunidade, 
serviço de alto falante, a gente usa, para chamar, convocar o povo. [...] a 
gente tem que incentivar a pessoa também de sair do comodismo dele de 
ficar só ali.  As coisas na porta da casa. Ensinar a pessoa também sair para 
buscar. A pessoa tem que também ir buscar, não só ficar ali oh,  só 
recebendo, recebendo não...  Nós na comunidade, tem uns quinze dias... 
Mobilizava com o pessoal da Universidade de urbanismo e arquitetura de 
arrumar o ponto do ônibus, né?  Arrumaram o ponto do ônibus que estava 
quebrado, o pessoal estava fazendo xixi, estava fazendo ponto de droga... 
Então arrumaram lá, a comunidade juntou, as famílias... Aí está lá arrumado, 
todo mundo está achando bonito e, está todo mundo tomando conta. Por 
que? Porque foram eles que arrumaram e viram que foi bom (Acácia - 49 
anos e 11 de atuação). 

	  

Além disso, a ACS Begônia relatou um problema na realização da promoção da saúde. 

Na fala ela destaca que “não tá sobrando tempo”, principalmente devido o processo de 

recadastramento que estão realizando: 

	  

Em promoção da saúde por enquanto a gente tá meio parado. Antes a gente 
fazia... Tinha grupo de hipertensos, baile da melhor idade... Tinha outros 
grupos também. Só que no momento não tá tendo tempo, porque a gente 
começou com recadastramento e antes disso sempre surgindo novidades, tem 
que fazer isso, aquilo... Então não tá sobrando tempo para promoção da 
saúde. Estamos com nada... Nenhum grupo. O último mês que teve grupo 
dos hipertensos foi fevereiro (Begonia – 35 anos e 04 de atuação). 

	  

Segundo Sousa (2001), o ACS tem a missão de melhorar a capacidade da comunidade 

de cuidar da saúde promovendo a sua educação em saúde. Essa missão, e os relatos das 

entrevistas acerca do trabalho realizado de promoção da saúde, nos fazem pensar na carta de 

Otawa. Segundo o documento a promoção da saúde não é específica somente do setor saúde, 

mas de uma integração entre os diversos setores do governo municipal, estadual e federal na 

articulação de políticas e ações que culminem com a melhoria das condições de vida da 
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população e da oferta de serviços essenciais ao ser humano (BRASIL, 2001b). O documento 

identifica cinco campos de ações para a promoção da saúde: “construção de políticas públicas 

saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; desenvolvimento de habilidades; reforço 

da ação comunitária; reorientação dos serviços de saúde” (BRASIL, 2001b p. 25).  

Sobre a promoção da saúde, verificamos também a necessidade de reflexão e análise 

sobre a baixa participação da comunidade nas atividades de promoção da saúde. Além disso, 

reconhecemos a necessidade de ampliação dessas atividades, com estratégias mais vivenciais 

e novas abordagens a população, destacando a intersetorialidade e a criação de momentos que 

tornem os usuários agentes de transformações a favor da qualidade de vida. 

Além desse papel fundamental de promoção da saúde, é importante reconhecer e 

valorizar as atividades desenvolvidas pelos ACS, como a visita domiciliar que permite a 

criação do vínculo com a comunidade e também o reconhecimento da realidade das famílias. 

Esta preocupação em conhecer as necessidades das famílias é destacada por Sousa (2001) 

como importante função do ACS. Segundo a autora, a maior função do ACS é ter a 

sensibilidade de ler, escutar e traduzir as reais necessidades da população, encontradas em 

cada residência, em cada pessoa, em cada família e em cada comunidade.   A visita domiciliar 

é um instrumento da ESF, que através do ACS, mantém a comunidade próxima à unidade 

sendo importante para a continuidade positiva e sucesso da ESF. 

 

6.5 - A Percepção Sobre o seu Papel: o apoio à comunidade 

 

Nessa etapa buscamos trazer a percepção dos ACS entrevistados sobre o papel que 

desempenham na ESF de SJDR.  

Segundo o Ministério da Saúde, os ACS possuem uma característica de trabalho 

diferenciada dos demais profissionais inseridos nos serviços da atenção básica, por 
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pertencerem à comunidade e funcionarem como elo entre os serviços de saúde e a população. 

Essa função de elo foi uma das percepções apontadas pelas ACS entrevistadas. A partir das 

falas das ACS entrevistadas, emergiram também o agente como Psicólogo, ouvinte e Amigo. 

 

6.5.1- O Agente como mediador: a referência para os usuários  

 

 Ser ACS é ser elo entre as necessidades da saúde da população e o que pode ser feito 

para melhorar as condições de vida desta. É ser a ponte entre a população e os profissionais e 

serviços de saúde, sendo o mensageiro de sua comunidade (SOUSA, 2001). Além disso, o 

ACS sendo a ligação entre os trabalhadores da unidade básica e a população, acaba tornando-

se o porta-voz da comunidade no serviço de saúde, e, intérprete para a equipe de saúde das 

situações e condições sociais das famílias, o que pode potencializar o plano de ação em saúde 

ofertada para a população assistida (OLIVEIRA JUNIOR, 2010). 

 Diante dessa característica do ACS, os sujeitos desse estudo relatam ser o “elo” entre a 

comunidade e a equipe de SF, em que destacam o fato dessa característica contribuir para a 

chegada da informação à comunidade. Os resultados apontam que o ACS tem consciência de 

que é através do seu trabalho que a comunidade tem acesso às informações e aos profissionais 

de saúde. Verificamos que o ACS é o mediador/moderador do serviço de saúde para a 

comunidade, levando informações da unidade de saúde para o usuário: 

	  

Então eles vêem na gente uma ligação, entre eles, a unidade e onde precisa. 
Porque muitas vezes eles estão mal informados né? Então a gente chega e dá 
essa informação (Azaleia – 31 anos e 06 de atuação). 

Ah, porque a gente orienta muito eles, aproxima eles da unidade... Às vezes 
eles ficam sabendo de várias coisas que acontecem dentro da unidade, de 
prevenção... Através do ACS que vai à casa deles. Muitos até agradecem 
“muito obrigada por ter me falado, se não tivesse falado eu não saberia” 
(Begônia – 35 anos e 04 de atuação). 
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Olha, eu acho que... O meu trabalho é bem importante, justamente por esse 
motivo de eu poder conseguir levar um pouquinho da unidade para as 
pessoas... É, levar informação... Fazer essa ligação. Uma informação que a 
gente dá pra pessoa já é importante (Iris – 29 anos e 03 de atuação). 

 

O papel de elo também é relatado por alguns como um facilitador na resolução dos 

problemas dos usuários: 

	  

Ás vezes a pessoa precisa de um encaminhamento para um médico e não é 
na clínica daqui. E a gente conversa com ela e a médica, faz essa ligação né, 
para o pessoal não precisar vir aqui (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação). 

Porque o nosso contato direto é com a unidade e o usuário. Então a gente 
tem que fazer essa ligação. Eles não têm tanto contato com as enfermeiras ou 
com o médico, mas eu tenho. Eu posso resolver coisas para eles aqui na 
unidade (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação). 

É porque o agente acaba sendo um elo, né? Esse posto fica muito longe das 
áreas, então têm pessoas não vêm no posto. Então o agente que vai na casa 
da pessoa, que traz os problemas, as dificuldades para dentro do posto, né? 
Sendo a unidade afastada, o agente acaba facilitando a aproximação do posto 
com a comunidade (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação). 

	  

 O fato do ACS ser a ligação entre a comunidade e o sistema de saúde, possibilita a 

confiança e o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade (MARZARI, JUNGES, SELLI, 

2011). Os sujeitos entrevistados têm ciência desse vínculo estabelecido entre o serviço de 

saúde e a comunidade: 

	  

O levar e o trazer, que é a principal né? Porque ás vezes a pessoa está lá e 
não está nem sabendo como comunicar ou chegar aqui. A partir do momento 
em que eu vou, e converso e consigo criar aquele vínculo que a gente tem 
que ter com todo mundo e fazer eles ter com a equipe.... Aí, você consegue 
melhorar para os dois lados, tanto para a pessoa, quanto para o atendimento 
daqui funcionar (Rosa – 47 anos e 11 de atuação). 

E assim, conseguimos fazer essa ligação, da comunidade com a equipe. 
Então é isso, é esse elo, esse vínculo da equipe com a comunidade... (Azaleia 
– 31 anos e 06 de atuação). 
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Além disso, foi marcante a referência que a ACS Acácia faz acerca dessa ligação. Para 

a entrevistada, o ACS é a “referência” para as pessoas da comunidade, servindo como apoio 

às necessidades dos usuários: 

	  

A gente é um elo da comunidade, né, com a saúde.  E a gente fica sendo o 
centro de referência na comunidade, né, no bairro para as pessoas. Ás vezes 
tem as pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, as pessoas que não... 
Que não têm orientação né? A importância assim né? Eu me sinto assim... 
(Acácia - 49 anos e 11 de atuação). 

	  

 Considerado um trabalhador com papel singular, ao se constituir um “elo” entre a 

comunidade e o serviço de saúde e realizando, sobretudo o bem estar da população esse 

profissional faz parte do cotidiano local, mas ao mesmo tempo é integrante da equipe SF 

(GALAVOTE et al., 2011). O ACS é a ligação entre os objetivos das políticas sociais do 

Estado e os objetivos próprios da comunidade; entre as necessidades de saúde e saber popular 

da comunidade e o saber científico da equipe de saúde, desempenhando o papel de mediador 

social. É através dele que a comunidade tem acesso às informações e aos profissionais de 

saúde (SANTANA et al., 2009). 

	  

6.5.2- O “saber ouvir”: de “psicólogo” a amigo 

 

Bornstein e Stotz (2008) destaca a importância do papel de apoio emocional e 

psicológico assumido pelo ACS principalmente para população assistida e para a efetivação 

da ESF. O processo de trabalho do ACS é permeado por ações, por exemplo, a escuta, a 

obtenção da informação e a conversa frequentemente vivenciada nos momentos da visita 

domiciliar. Essas práticas são reconhecidas por eles como geradoras de prazer no trabalho, muito 

provavelmente pelo reconhecimento e gratidão dos usuários (COSTA et al., 2012).  



	  

	   100	  

O ACS apresenta diversos papeis: social, de sujeito mediador, de interprete, de 

educador e de apoio “psicológico” (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). Esse apoio “psicológico” 

citado pelo autor também é outra referência encontrada em muitos dos relatos das ACS 

entrevistadas: 

	  

[...] que hoje em dia eles tornam como se fosse um psicólogo. Você é um 
psicólogo para aquelas pessoas (Margarida – 42 anos e 04 de atuação). 

[...] então você passa a ser meio psicólogo né. Porque você vai e eles te 
relatam um fato e às vezes estão passando por angústia e divide com você 
aquele momento deles... Então você passa a ser um psicólogo. E depois eles 
falam que depois daquela conversa com você eles tiveram um alívio... Me 
ajudou muito (Begônia – 35 anos e 04 de atuação). 

Tipo assim, a gente vai nas casas, e a gente é como se fosse um psicólogo 
deles. Então a gente vai, ouve os problemas deles, conversa... (Azaleia – 31 
anos e 06 de atuação). 

Porque o agente de saúde ele é, como muita gente fala: ele é médico, ele é 
psicólogo, ele é tudo para a família (Palma - 47 anos e 11 de atuação). 

	  

As ACS Orquídea e Palma relatam a necessidade de ter a psicologia em sua 

formação para ajudar no trabalho diário. Além disso, a ACS Orquídea destaca o fato de que o 

acompanhamento com um profissional de psicologia também seria importante devido o 

estresse do trabalho: 

	  

Faltou talvez um curso com uma psicóloga talvez? Porque a gente fica 
sobrecarregada de conversar com muita família, são muitos problemas. 
Então, pra gente saber lidar com isso. Eu sinto falta disso. E até mesmo, da 
gente ter um acompanhamento psicológico, né? Antes de ir para o trabalho... 
ter uma parte de relaxamento... Porque a gente acha que não, mas com o 
decorrer do tempo, é estressante. Talvez, acho que faltou isso: um 
acompanhamento psicológico (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação). 

[...] Talvez uma parte de psicologia ajudaria muito, tipo um curso de 
capacitação nessa área da psicologia seria muito bom para nos ajudar (Palma 
– 47 anos e 11 de atuação). 
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Dentro desse contexto, muitos ACS relataram também a importância do papel de saber 

ouvir os usuários: 

	  

Às vezes você vai numa casa de uma senhora que você fica lá meia hora, 
quarenta minutos e ela só falando. Você tem que saber ouvir também, tem 
que ser uma boa ouvinte... Dá uns conselhos... (Bromélia - 39 anos e 05 de 
atuação). 

Porque às vezes você acha que a pessoa está doente fisicamente e ela não 
está. Ela está só querendo desabafar... Aí, você vê que saiu dali e deixou a 
pessoa melhor (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação). 

	  

 Os resultados apontam que o “saber ouvir” permite aos ACS conhecerem as 

necessidades das famílias: 

	  

A primeira coisa que temos que saber é ouvir. Precisamos saber ouvir 
primeiro o que a pessoa está querendo, filtrar o que é e o que não é ali 
(Azaleia – 31 anos e 06 de atuação). 

A maioria gosta muito de comunicar, aí a gente vai na casa deles para ouvir 
eles, entender...  Tem que saber ouvir né. Quando você vai fazer uma visita 
você tem que saber ouvir, não só falar. Porque até com isso você aprende né. 
E com o ouvir você vai conhecendo mais a pessoa, os problemas dela... Para 
você poder tá ajudando (pausa/silencio) (Begônia – 35 anos e 04 de atuação). 

	  

 Nesse sentido, o relato abaixo mostra que a característica de “saber ouvir” é 

importante para aumentar o vínculo do ACS e os usuários: 

	  

[...] a pessoa deve ser educada e saber ouvir para conseguir o vínculo com as 
pessoas (Rosa – 47 anos e 11 de atuação). 

	  

Retomando a questão sobre o apoio “psicológico”, o relato da ACS Rosa de atuação 

foi destaque. A entrevistada reconhece o seu papel de “psicólogo” e a aproximação com as 

famílias que a permite o maior vínculo e também uma relação de amizade:  



	  

	   102	  

Tem pessoas que você vai... Aí você é tudo pra elas, é psicóloga, é amiga, é 
tudo. Tem gente até, que ás vezes fica difícil até de a gente sair...  Tem casa 
que você entra e tem que ficar de olho no relógio, senão você fica lá a manhã 
inteira, fica lá a tarde inteira, porque as pessoas não deixam você sair, 
entendeu? (Rosa – 47 anos e 11 de atuação). 

	  

A relação de amizade, ou seja, o envolvimento pessoal com o usuário é citado em 

muitos outros relatos pelos ACS: 

	  

E mostrar também o lado humano da gente né? A gente se fazer amiga das 
pessoas. Porque as pessoas tem que ver na gente, na agente de saúde, não 
uma profissional só, mas uma pessoa amiga... (Acácia - 49 anos e 11 de 
atuação). 

A pessoa não tá bem, aí eu dou aquela palavra amiga, eu converso. Eu saio 
de lá e parece que aquela pessoa está mais animada. Uma palavra que a 
gente leva a pessoa já anima, já se sente melhor (Margarida – 42 anos e 04 
de atuação). 

[...] é gente que tem meu celular, sabe. É todo mundo até amigo. Até pessoal. 
Relação de amizade (Amarílis – 28 anos e 05 de atuação). 

 [...] pela amizade também que você vai cultivando pelas pessoas, pelo 
tempo de serviço que a gente tem, já tem uma amizade com as famílias. 
Você conhece a família, a família te conhece já (Bromélia - 39 anos e 05 de 
atuação). 

	  

 Esse envolvimento com os usuários é relatado também através das visitas, que 

segundo eles essa prática se torna uma visita de amizade: 

	  

Mas as nossas visitas, como diz assim... Muitas casas a gente não vai como 
agente... A gente já vai como amigo, as pessoas, né, tratam... E, cada caso é 
um caso (Acácia - 49 anos e 11 de atuação). 

É uma visita mesmo, uma coisa de amizade. Aí a gente pergunta como eles 
estão se estão precisando de alguma coisa... (Bromélia - 39 anos e 05 de 
atuação).  

	  

 Podemos também destacar que ser ACS é “renovar as amizades”: 
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A partir do momento que você é agente de saúde você descobre famílias, 
pessoas... Renova as amizades né? Se a gente está com um problema, a 
pessoa já fala: você está com algum problema, não tá? (risos) Aí fica aquela 
troca, né? É muito bom mesmo (Begônia – 35 anos e 04 de atuação). 

	  

Os ACS por atuarem dentro dos domicílios participam de muitas situações não 

vivenciadas pelos outros profissionais da equipe. As relações e os laços de amizade 

estabelecidos entre ACS e usuário pode favorecer principalmente o apoio social a comunidade 

atendida.  Entretanto, Marzari, Junges e Selli (2011), destaca que essa aproximação faz com 

que os agentes participem inevitavelmente de problemas mais íntimos de pessoas da 

comunidade, muitas vezes difíceis de administrar, por que há esse envolvimento profissional e 

também pessoal nessas.  

 Diante desses contextos, a presença do forte vínculo com a comunidade faz com que 

esse membro da ESF passe a ser visto como amigo pelas famílias.  O ACS assume perante a 

comunidade vários papéis e reconhece seu papel como elo, psicólogo, ouvinte e amigo, em 

que é destaque a forte tendência em ajudar o outro. Além disso, a proximidade dessas relações 

estabelecidas entre ACS/usuário permite a formação de laços fortes de amizade tornando o 

trabalho do ACS, especificamente a visita domiciliar, algo prazeroso de ser feito (COSTA el 

al., 2012). 

 

6.6 - As Dificuldades em sua Prática: a pressão da comunidade e o tempo 

limitado de atuação 

 

 Neste tópico serão detalhados os temas que estiveram mais presente nas falas das ACS 

entrevistadas em relação às dificuldades que encontram no desempenho de suas atribuições. 
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 Não existe uma clara delimitação das atribuições e do papel do ACS. Nos documentos 

do MS, está definido, mas falta esclarecimento legal pelo fato de que a profissão de agente 

caracteriza-se como exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde, 

mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS (MARZARI, JUNGES, SELLI, 2011). A falta de 

especificidade do trabalho do ACS está relacionada a uma concepção do seu trabalho como 

um trabalho simples. Com isso, dada a ausência de clareza na delimitação de suas atribuições, 

o papel do ACS tem sido distorcido e seu trabalho, sobrecarregado. Hoje, muitas das ações a 

serem desenvolvidas nas famílias e comunidade acabam sendo atribuídas ao ACS (PERES et 

al., 2010). 

 Os resultados apontam que uma das principais dificuldades do ACS em seu trabalho é 

devido à pressão que sofrem da comunidade. A insuficiência da rede de serviços é um fator 

apontado por eles como causa dessa pressão. Além disso, a realização de atividades, como de 

recepção, é citada como prejudicial à sua atuação.  

 

6.6.1 - Insuficiência dos serviços da rede: a pressão da comunidade sobre o ACS  

 

A atuação da ESF implica na articulação dos serviços de saúde a outras instâncias 

governamentais e não governamentais, configurando uma rede de serviços e de relações que 

devem estar direcionados para objetivos comuns, para o desenvolvimento de mecanismos de 

intervenção nos problemas concebidos num conceito ampliado de saúde, como uma questão 

de natureza social (CARDOSO, NASCIMENTO, 2010).  

A busca pela solução dos problemas encontrados na comunidade faz os ACS 

confrontar-se com a carência de ações resolutivas nos serviços, seja de forma intersetorial ou 
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no próprio serviço de saúde (BARALHAS, 2008). Além disso, o ACS se depara no exercício 

de sua profissão com a limitação de sua atuação no que se refere ao agendamento de 

consultas, marcação de exames e de visitas domiciliares com os demais profissionais da 

equipe de saúde (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). 

O ACS, por fazer parte da ESF, e estar próximo dos usuários dessa rede de serviços, 

enfrenta dificuldades devido à carência de ações resolutivas desses serviços.  Em muitos 

relatos os ACS citam, como uma das principais limitações para o seu trabalho, a dificuldade e 

a demora na realização dos exames solicitados pelos usuários: 

	  

O que a gente consegue fazer, a gente faz.  Mas tem coisas, que a gente não 
tem como ultrapassar. Tipo... Ás vezes, o próprio paciente... Ás vezes é uma 
cirurgia que ele está precisando sabe... Ou é o próprio exame. Tem exame 
que tem mais de 2 anos que ele está na fila e não libera... A maior 
dificuldade que eu acho que tem é isso, porque, as outras coisas a gente faz 
de acordo com o que a gente tem  (Rosa – 47 anos e 11 de atuação). 
 
E tem a questão dos exames de alta complexidade, que são caros, e que as 
pessoas não têm condição de pagar; inclusive eu estou até com três 
aguardando autorização, e é muito difícil. Pelo SUS, só daqui a 3 anos. E, se 
tivesse um jeito de fazer com que esses exames saíssem mais rápido, estaria 
resolvendo o nosso problema (Palma - 47 anos e 11 de atuação). 

	  

 Alguns relatam que essa demora na realização de exames é devido principalmente ao 

número de cotas: 

	  

A gente assim tem hora que a gente fica meio sem suporte para certas 
situações, porque às vezes, por exemplo, a pessoa precisa de um exame 
rápido, e o exame vai demorar... Porque é muita gente e as cotas são poucas 
(Violeta – 52 anos e 04 de atuação). 
 
As cotas de exames... Deveria tá vindo mais cotas. Porque às vezes você 
chega na casa da família e vira para você e pergunta sobre algum exame... Aí 
você fica sem respostas... Nós estamos terminando o exame de novembro de 
2014. Eu acho que isso deveria mudar... (Begônia – 35 anos e 04 de 
atuação). 
 
E outra dificuldade que eu acho, é a marcação de exames que demora 
demais, sabe? Então de dificuldade que eu acho é essa questão da marcação 
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de exames, que é difícil assim a autorização... Porque eles autorizam acho 
que 280 cotas só, para 4500 pessoas... E é pouco (Dália – 66 anos e 15 de 
atuação). 

	  

A marcação de consultas, dentro ou fora da unidade, é outra questão apontada, pelos 

agentes, como limitante no desenvolvimento do seu trabalho: 

	  

A pessoa é encaminhada para um lugar... Que aqui é clínico geral, ele não é 
especialista, ele não é um cardiologista, ele não é um oftalmol, né? Então ele 
tem que cuidar da parte clínica.  Aí a pessoa vai e não consegue as consultas, 
demora demais... (Acácia - 49 anos e 11 de atuação). 
 
Um médico também sabe aí a gente tem muito problema em questão de 
consulta. Um médico só, e a gente pode agendar uma consulta por dia. São 
três semanas, porque em uma semana nosso médico tem curso. Aí, fica 
aquele tanto de gente querendo consulta, e a gente não tem como atender. 
Sabe é... Um médico só para mais de três mil pessoas, nossa. E na rua o 
pessoal acha que a culpa é do Agente de saúde. Que nós que não queremos 
marcar consulta... Aí isso acontece muito (Amarílis – 28 anos e 05 de 
atuação). 
 
Ah e também a marcação de ginecologista. Tem uma lista, não consegue 
marcar de urgência. Isso atrapalha a gente... (Begônia – 35 anos e 04 de 
atuação). 

	  

Além disso, a dificuldade em relação à resolução desses serviços desencadeia a 

pressão da comunidade sobre o trabalho dos ACS. Essa pressão, segundo os relatos, é outro 

fator limitante na sua atuação. Constatamos nas falas, que o ACS se sente pressionado pela 

comunidade devido à carência dos serviços da rede de saúde. Essa carência de serviço, 

destacado em muitos relatos, deixa o agente em situações de dificuldade, uma vez que estando 

mais próximo da população é cobrado e pressionado para solucionar tais problemas: 

	  

Porque as pessoas cobram é do agente. Igual, os exames estão parados desde 
novembro, eles estão liberando exame de novembro ainda. Então as pessoas 
cobram é do agente comunitário, porque a gente que está em contato direto 
com as pessoas, né? Eu acho que isso atrapalha muito também a falta de... A 
falta de cotas de exame dificulta muito, porque as pessoas cobram demais do 
agente (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação). 
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Então eu acho que faltam mais recursos para chegar neles e faltando pra eles, 
atrapalha o nosso serviço. Por exemplo, uma pessoa vem para consultar, a 
maioria das vezes é porque não está bem mesmo, aí vai levar de 4 a 5 meses 
para conseguir fazer um exame de sangue. Aí quando a gente precisa voltar 
na casa do paciente de novo, ele vira pra você e pergunta cadê o exame, 
quando vai poder fazer... Aí, vai indo, vai ficando ruim pra gente, porque 
eles não entendem... Porque por exemplo, se tem algo que não está 
funcionando, eles nos recebem mal lá na rua (Azaleia – 31 anos e 06 de 
atuação). 

	  

O fato de o ACS representar os serviços de saúde nas comunidades com a quais 

convivem, coloca-o muitas vezes em situações desagradáveis. Diante da falta de 

resolutividade dos problemas e de práticas que não chegam a ser concretizadas, sente-se 

pressionado pela comunidade e abandonado pelos órgãos públicos, o que causa uma sensação 

de desânimo (CARDOSO, NASCIMENTO, 2010). 

Na entrevista com a ACS Iris, fica claro essa sensação de desânimo com o seu trabalho 

diante das adversidades e dos problemas da comunidade: 

	  

Eu porque tenho muita esperança, mas tem hora que a gente desanima de... 
De trabalhar, porque falta muita coisa. [...] Igual exame, por exemplo. Os 
exames estão sendo autorizados, quer ver? A gente está em maio, né? Tem 
exame de Janeiro ali para ser autorizado.  [...] então assim, o pessoal às vezes 
cobra a gente, mas a gente também não tem muita coisa pra fazer. Igual eu 
falo com eles, tem que esperar (Iris – 29 anos e 03 de atuação). 

	  

Retomando um ponto que citamos anteriormente e que se destaca nas falas, sobre a 

pressão que esses profissionais recebem da comunidade, pois em alguns relatos podemos 

constatar que essa cobrança dos usuários sobre o trabalho do ACS chega a se transformar em 

ofensas e desrespeito a esse profissional. A entrega de receitas médicas, quando não são 

solucionados pelos ACS provocam situações de estresse na comunidade e desrespeito, 

dificultando o seu trabalho uma vez que acaba sofrendo pressões diárias devido ao 

envolvimento direto com os usuários:   
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O que dificulta são... Pessoas que não... Entendem as coisas. [...] Aí, tem 
umas pessoas que acham por a gente ser funcionário, que tem que presta 
serviço para a comunidade... Acham que a gente tem que ser empregado. 
Eles querem as coisas na hora. Eu já fui até chamada de vagabunda porque 
queria a receita. Pediu na sexta-feira a tarde, como não tinha médico, 
consegui na segunda-feira de manhã. [...] A gente é cobrada. A gente é 
cobrada, a gente é cercada na rua... (Acácia - 49 anos e 11 de atuação). 
 
Eu acho que o pessoal está muito mal acostumado é com a receita em casa 
mesmo...E eles cobram muito a receita, eles não podem ver a gente que quer 
receita o tempo todo... O tempo todo quer receita... E se eu não levo a 
receita... Aí dá até briga (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação). 

	  

Para Oliveira Junior (2012), a comunidade frustra-se por não ter as suas expectativas 

atendidas e pressionam o ACS que, por sua vez, sentem-se impotente, mesmo sabendo que 

existem problemas que não são de sua governabilidade. Esse sentimento de impotência que o 

ACS sente por não poder resolver os problemas da comunidade, embora, ao mesmo tempo 

percebe que existem problemas que vão além de sua governabilidade, é também destacado 

pela ACS Orquídea: 

	  

A gente só precisa de vocês para consulta, entendeu? Eles olham, eles focam 
muito isso. Ah, não tem médico na unidade não? Fecha então, não precisa. 
[...] Então a dificuldade é isso, a pessoa olha pra gente, quer consulta. E a 
gente não tem o que fazer... (Orquídea – 40 anos e 05 de atuação). 

	  

Por ser morador da comunidade onde atua e desenvolver um trabalho 

predominantemente de visitas domiciliares, é o profissional da equipe de SF mais próximo da 

comunidade.  Sendo assim, é previsível que, diante das necessidades, as pessoas da 

comunidade busquem em primeiro lugar o ACS e dele esperam uma solução a sua demanda 

em uma relação de exigências e cobranças nem sempre tranquila (MOTA, 2010). 

A comunidade tem nos ACS a esperança na solução de seus problemas, que se não 

acontece, tem uma reação de descontentamento. Marzari, Junges e Selli (2011) destaca esta 

questão e cita que a dificuldade em relação à comunidade surge não porque o agente não seja 
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capaz ou não se integre totalmente, mas devido ao desconhecimento do trabalho do agente por 

parte da comunidade. Muitas pessoas do local não sabem ou não compreendem qual o papel 

do agente. 

 Além disso, diante do seu papel de interlocução com a equipe e de apoio à 

comunidade nas suas necessidades de saúde, torna-se perceptível que o ACS depara com 

situações de difícil intervenção. Sua prática se caracteriza pela singularidade e complexidade, 

além de ser contraditória, por assumir uma postura de construir junto com a comunidade 

mudanças no estilo de vida, e esta nem sempre reconhece a sua legitimidade como 

profissional (PERES et al., 2010). 

Verificamos que os ACS percebem a necessidade de integração entre os serviços de 

saúde para a solução dos problemas da comunidade.  A dificuldade dos usuários em acessar 

os serviços de saúde e esses serviços em atender as suas demandas, é um aspecto que dificulta 

o trabalho do ACS. O fato de se sentirem pressionados por não solucionarem os problemas da 

comunidade, mesmo em questões que ultrapassam sua capacidade resolutiva, os deixa em 

situação desconfortável na comunidade, provocando sofrimento no dia-dia de trabalho desse 

profissional, principalmente pela sua proximidade com a comunidade.  

 

6.6.2 Atividades além de sua função: uma limitação para sua atuação 

 

 Dando continuidade as dificuldades no trabalho do ACS, também foram destacadas 

nos relatos das ACS entrevistadas, algumas atividades que desempenham e que comprometem 

a realização de suas atribuições. 

 Sousa (2001), afirma que o espaço de atuação do ACS não é dentro/preso às unidades 

de saúde, e sim, com e nas comunidades, traduzindo para os serviços suas reais necessidades. 

Além disso, Carneiro (2013) destaca que existe um desvio de função dos ACS no exercício de 
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suas atividades. Segundo a autora esta questão está relacionada às novas atribuições dadas aos 

ACS e aos problemas administrativos e de gestão, como por exemplo, a insuficiência de 

trabalhadores nas unidades para desempenhar atividades que são fundamentais para o seu 

funcionamento. 

 Nos relatos, a maioria cita que além de desenvolver atividades de sua função, fazem 

atividades de outros profissionais, como ajudar na recepção. Os resultados apontam que 

poucas são as unidades do município em que os agentes não atuam na recepção. Através das 

falas, constatamos que os ACS são escalados uma ou duas vezes por semana para esse 

trabalho e que essa atividade dificulta a realização de suas atribuições, como a visita 

domiciliar, uma vez quer reduz o tempo para realizar tais funções:  

	  

E fora os dias que a gente fica na unidade, uma vez na semana ou às vezes 
duas. A enfermeira escala para a gente ficar lá no atendimento, na recepção. 
Marcar consulta, fazer anotações, guardar prontuário... Então diminui o 
trabalho da gente fazer visitas, atrapalha. (risos) (Margarida – 42 anos e 04 
de atuação). 
 
Eu acho que ficar na recepção. Porque não é um trabalho de agente de saúde. 
Isso é um trabalho de recepcionista. E no dia que a gente tá na recepção olha 
o tanto de coisa que a gente deixa de fazer. Um dia na semana a gente fica na 
recepção do posto.. Aí é um dia que não tem visita. Então tirando um dia em 
cada semana é muito (Amarílis – 28 anos e 05 de atuação). 
 
E, tem uma coisa que a gente faz e que não é função do agente, é ficar na 
recepção, a gente fica lá uma vez por semana, é feita uma escala. E, assim, 
isso atrapalha um pouco, porque é um dia que a gente perde um dia ficando 
aqui dentro do posto, né? (Bromélia - 39 anos e 05 de atuação). 
 
E a questão da recepção, em que nós é que temos atender as pessoas, e isso 
também ocupa muito o nosso tempo. Cada dia é uma que fica na recepção, 
antes era de manhã e a tarde (Palma - 47 anos e 11 de atuação). 

	  

Entretanto, uma questão foi marcante nas entrevistas, pois alguns ACS demonstraram 

que o trabalho na recepção, apesar de dificultar a sua atuação, representa uma forma de 

conhecer os usuários das outras micro áreas, permitindo uma maior aproximação com toda a 

comunidade:  
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[...] então só a recepção que eu acho que atrapalha. Mas ao mesmo tempo 
também é bom, sei lá... sou daquela que ... A gente tem que ver o lado bom. 
A gente ali na frente você vai vendo as outras áreas também, porque vêm 
todas as áreas. Ao mesmo tempo você vai conhecendo todo mundo... Tem 
um lado positivo e um negativo (Violeta – 52 anos e 04 de atuação). 
 
No início, nós reclamamos um pouco foi de ter que ficar na recepção, mas 
agora é uma vez por semana só, e não dá problemas, e aqui também é um 
ajudando o outro, porque nós sabemos um da dificuldade do outro; conhece 
os outros... E assim caminhamos juntos (Azaleia – 31 anos e 06 de atuação). 
 
Assim, se eu não ficasse lá, eu teria mais tempo para estar fazendo as visitas, 
mas... Eu gosto de estar ali, porque ali você convive com outras pessoas que 
não são da sua área, você passa a conhecer os usuários que não são da sua 
área. Então você pega um vínculo maior com todo mundo... (Orquídea – 40 
anos e 05 de atuação).  

	  

Dentro desse contexto, além da atuação na recepção, os agentes apontaram também 

como atividades que dificultam o seu trabalho a realização de tarefas burocráticas dentro da 

unidade. Segundo os relatos, o tempo que eles se dedicam a preencher papeis e realizar 

questões burocráticas dentro da unidade, prejudica a sua atuação. O resultando é um 

profissional que fica com o “tempo de atuação limitado”: 

	  

E assim, eu acho que a parte burocrática sobrecarrega muito a gente, porque 
eles pedem a gente para preencher um monte de papel e ás vezes a gente não 
tem tempo de fazer o serviço que tem que ser feito mesmo, né? E essa 
papelada eles já falaram que é mais por causa de números que eles têm que 
prestar contas, então... Enfim, a gente tem que fazer (Tulipa – 39 anos e 05 
de atuação). 
 
Ah... Essas papeladas. Nossa é muito papel. Às vezes a gente deixa de fazer 
uma visita assim... É...  Aprofundada, tipo naquilo que a pessoa tem, naquela 
carência que a pessoa tem.  Porque é muito papel que a gente preenche. 
Nossa é muito papel. É muita burocracia. Às vezes a gente fica muito tempo 
dentro da unidade, por causa dessas burocracias (Iris – 29 anos e 03 de 
atuação). 
 
E, fora agora também... E gora também fica esse monte de parte burocrática. 
Essa parte burocrática. Aí que a gente tem que fazer. Que nem segunda-
feira... Segunda-feira a gente não fez nada. A gente ficou só por conta de 
papelada. A gente precisava fazer serviço na rua... (Acácia - 49 anos e 11 de 
atuação). 
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	   Verificamos que o ACS absorveu funções que não são prescritas para o seu trabalho. 

A realização de atividades extrínsecas a sua profissão faz com que o ACS, que já tem uma 

sobrecarga de funções, assuma uma gama de responsabilidades que pode lhe causar desgaste 

físico e emocional, além de interferir no desempenho das atividades intrínsecas à sua 

profissão (OLIVEIRA JUNIOR, 2012). Além disso, o autor revela também que os ACS estão 

boa parte do seu tempo em atividades dentro da unidade, para o desempenho de atividades 

administrativas, o que diminui a sua disponibilidade para as atividades próprias da sua função, 

correndo o risco de se tornarem um sujeito passivo, ao invés de agir sobre a realidade da 

comunidade, e se tornarem um agente ativo e atuante no território para a transformação do 

processo saúde-doença. 

Como consequência, podemos reconhecer o trabalho do ACS como polivalente e amplo, 

devido às inúmeras funções e atribuições assumidas pelo ACS. Além disso, a falta de uma 

delimitação clara de suas atribuições tem distorcido e sobrecarregado o trabalho desse 

profissional (MOTA, 2010).  

Os dados apontam que as barreiras burocráticas e o aumento do tempo em atividades 

dentro da unidade dificultam à possibilidade do ACS em atender às demandas e as 

necessidades das famílias, tornando um profissional com “tempo de atuação limitado”.  

Perante essa questão, verificamos que a não limitação do tempo de atuação desses 

profissionais poderia valorizar e reforçar o significado do que é ser ACS: 

	  

[...] então, a gente como agente de saúde, a gente é mais presente, a gente 
sabe mais desses casos do que qualquer outra pessoa né, que trabalha aqui... 
Porque a gente está sempre ali né? (Tulipa – 39 anos e 05 de atuação). 
 
Acho que eles veem a gente como uma “solução”. Quando às vezes a gente 
chega e falam “Nossa senhora estou doida atrás de você” (Margarida – 42 
anos e 04 de atuação). 
 
Porque às vezes a pessoa está lá nem sabendo como comunicar e chegar 
aqui. A partir do momento em que eu vou e converso e consigo criar aquele 
vínculo que a gente tem que ter com todo mundo. Aí você consegue 
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melhorar para os dois lados, tanto para a pessoa, quanto para o atendimento 
daqui funcionar (Rosa – 47 anos e 11 de atuação). 

	  

Os resultados apontam que a atuação do ACS deve ser muito além de atividades na 

unidade de saúde.  Ela deve ser uma atuação direcionada e voltada para a realidade e 

necessidades da comunidade, aproximando os usuários do serviço de saúde e reforçando 

assim o que é ser ACS.   
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7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

	  

	   A presente pesquisa objetivou descrever e analisar a trajetória de formação e atuação 

profissional dos ACS em SJDR. Procuramos ao longo deste trabalho mostrar características 

das ACS entrevistadas, que nos permitiram analisar aspectos centrais da sua trajetória de 

formação e atuação, bem como as dificuldades e facilidades encontradas no desenvolvimento 

do seu trabalho.  

O ingresso na profissão, ou seja, o motivo que as levaram a ser ACS foi destacado por 

muitas como um retorno ao mercado de trabalho, uma oportunidade de emprego, que pode ser 

uma justificativa para o fato de que a grande maioria das entrevistadas não sabia o que era ser 

ACS. Com isso, verificamos que ser ACS não era um projeto de vida, mas se reconfigurou a 

partir da prática.  

Entretanto, apesar de não ter tido a profissão de ACS como um projeto em sua vida, 

não ter se preparado durante a sua trajetória para ser ACS, esse profissional apresenta 

características importantes e que facilitam o desempenho de sua função. A facilidade em 

conversar/comunicar assim como a confiança e o reconhecimento dos usuários são destacados 

como facilitadores do seu trabalho. Tais características podem ser favorecidas pelo fato de 

viverem há mais de dez anos na comunidade onde atuam. Além disso, o “gostar do que faz”, 

principalmente pelo fato de poderem ajudar as pessoas, também é visto como importante 

facilitador na atuação dos ACS, que apesar da participação em movimentos comunitários não 

ser uma regra no perfil do ACS de SJDR, as atividades anteriores de ocupação/emprego 

ligadas ao cuidado e que garantem a inserção social dos sujeitos foi destaque nos relatos, o 

que nos permite reconhecer um perfil de solidariedade preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Descobrir o que é ser ACS no dia-dia, na prática efetiva, com apoio daqueles que 

sabem fazer é uma questão de destaque entre os ACS de SJDR, assim como a busca e o 
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interesse em novos conhecimentos. Sobre isso, o interesse em novos conhecimentos, podemos 

pensar na existência de uma movimentação dos projetos ao longo da trajetória de alguns dos 

sujeitos entrevistados. A vontade de voltar a estudar, de querer aprender, principalmente na 

área da saúde, é destacada por alguns.  

O ACS de SJDR é um mediador/moderador entre o serviço de saúde e a comunidade, 

levando informações ao usuário e destes a equipe, estreitando vínculos. Reconhecem-se como 

“referência” para a comunidade servindo como apoio as necessidades de saúde dos usuários. 

Um apoio que é destacado entre o “psicológico” e as necessidades de serviços de saúde dos 

usuários. Ser “psicólogo” e “saber ouvir”, com forte tendência em ajudar o outro, são outras 

características destacadas em seu papel social.  

O processo de trabalho do ACS, suas práticas diárias, é permeado por esse “saber 

ouvir”, apoio “psicológico” e também pela facilidade em conversar e a relação de amizade 

com os usuários. Essas ações são vivenciadas principalmente nas visitas domiciliares, 

destacado como seu principal instrumento de trabalho.  

Por estarem próximos dos usuários e viverem essa relação de amizade, se sentem 

pressionados na resolução de problemas que vão além de sua capacidade resolutiva tais como 

realização de exames e consultas médicas.  A realização de atividades além de sua função é 

outra dificuldade apontada. Dedicar o tempo de trabalho a atividades burocráticas e de 

recepção podem contribuir para a limitação da atuação desses profissionais, como nas 

atividades de promoção da saúde.   

Ainda sobre as práticas diárias, suas ações acontecem de acordo com a demanda do 

dia-dia. A promoção de ações de educação para a saúde enfrenta barreiras como a baixa 

participação e resistência da comunidade e o não envolvimento de outros setores. Além disso, 

o papel de mobilizador da comunidade também não é uma característica do ACS de SJDR.  
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Em linhas gerais, compreendemos que os ACS de SJDR seguem uma trajetória 

profissional e de atuação comum, marcada pelo desemprego e a oportunidade de retorno ao 

mercado de trabalho, com práticas diárias pouco planejadas, diversidade de formação 

profissional e a descoberta do que é ser ACS na prática e no dia-dia. Esses aspectos e outros 

destacados ao longo deste estudo podem facilitar e dificultar o desempenho das atribuições 

dos ACS de SJDR.  

 Mediante essas questões, é importante destacar que esse profissional não deve ter o 

seu trabalho servindo apenas de “suporte” para suprir as necessidades das equipes e a 

dependência do usuário em relação ao seu papel, deve ser objeto de valorização do processo 

de qualificação e formação desses profissionais abrangendo conteúdos políticos, técnicos e 

principalmente sociais.  

 Este estudo foi qualitativo e não se baseou em contrastar informações secundárias 

disponíveis e/ou relatórios e atas de reuniões e formações. O estudo também não se focou no 

processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família como um todo, delimitando a 

investigação na perspectiva do ACS sobre a sua prática e formação. Sugere-se fortemente que 

novos estudos sejam realizados neste tema/campo, assim como dados mais gerais sobre 

indicadores de saúde e leituras documentais.  
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8. RECOMENDAÇÕES  
	  

Neste estudo pode-se observar que os ACS reconhecem fatores facilitadores em seu 

trabalho, mas também alguns desafios e dificuldades. Para potencializar os elementos 

facilitadores e reduzir os limitadores espera-se que esse estudo possa contribuir com 

conhecimento e aprendizagens sobre a atuação e também formação desses profissionais, de 

modo que possam ter um maior reconhecimento do seu papel.  

Processo Seletivo: Ressaltando a importância do vínculo do ACS com a população, 

sugere-se que o processo de recrutamento de novos ACS conte com a participação da 

comunidade e que o critério de inserções comunitárias anteriores seja valorizado nos 

processos públicos de seleção, uma vez que, valorizaria aqueles que possuem uma relação 

com a comunidade e realizam trabalhos nesta, e não somente o fato de serem moradores da 

área onde atuam. Além disso, a valorização de atividades de emprego/ocupação anterior 

ligadas ao cuidado que garantem a inserção social dos sujeitos e podem facilitar o 

desempenho de suas atribuições refletindo no melhor atendimento à comunidade. 

Educação Permanente: Investimento na capacitação para o exercício da profissão e 

inserção da educação permanente como estratégia de qualificação da prática profissional dos 

ACS, com o reconhecimento e definição do seu papel e o significado de ser ACS, 

direcionando o cuidado para a atenção integral a saúde, favorecendo assim o desenvolvimento 

de suas ações e o entendimento da população e equipe sobre o trabalho do ACS.  

Valorização do curso introdutório de forma não fragmentada, abordando conteúdos de 

psicologia, promoção à educação à saúde e mobilização comunitária, com o envolvimento de 

todos os profissionais de saúde da equipe.  

Incorporar à sua formação profissional uma capacitação que não somente técnica, mas 

com temáticas práticas valorizando o conhecimento e prática do ACS, assim como o contato 
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direto desses profissionais com as famílias, uma vez que é através desse contato, ou seja, da 

visita domiciliar que os problemas serão levantados e as soluções buscadas. A incorporação 

de novos conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades técnicas, políticas e práticas 

poderão contribuir para a reorganização do processo de trabalho.  

Fortalecer o registro das práticas desenvolvidas pelo ACS, com reconhecimento por 

parte dos ACS e dos profissionais da equipe SF das atribuições e do papel do ACS segundo as 

diretrizes do MS.     

Preparação dos ACS com melhor definição e aprimoramento de suas atribuições 

principalmente para orientar e incentivar a comunidade no processo educativo e no estímulo 

para participação em políticas públicas. 

Em relação às práticas desenvolvidas:  

Visita domiciliar: com planejamento e sistematização buscando assim uma maior 

resolutividade, uma vez que as visitas proporcionam o estabelecimento da relação de 

confiança e credibilidade. 

Promoção da saúde: coloca-se a importância de uma proposta intersetorial e uma 

reflexão sobre as ações que o ACS tem assumido, valorizando a sua competência para a 

promoção da saúde de maneira que possa atuar auxiliando na mudança do modelo de atenção 

a saúde e fortalecer o desenvolvimento de estratégias inseridas a cultura local, com 

mobilização da comunidade.  

Avaliação permanente da demanda da população em saúde e resolubilidade dos 

serviços na rede de saúde do município uma vez que os ACS se sentem especialmente 

pressionados pela comunidade na resolução de suas demandas, mesmo sabendo que muitas 

vão além de sua capacidade resolutiva. Importante que o diálogo entre o serviço e a 

comunidade seja realizado por toda a equipe técnica local, aproximando as demanda da 

população e favorecendo o reconhecimento de suas necessidades.  
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Planejamento: a dimensão do planejamento articulado das ações deve ser 

reforçada no âmbito das equipes do município, compreendendo a prática dos profissionais 

com aproximação a realidade da população e estimulo a participação comunitária nas 

atividades desenvolvidas pelas equipes, valorizando o processo de trabalho das equipes e a 

integralidade das ações, assim como o conhecimento prático acumulado pelo ACS que pode 

contribuir para a consolidação e aperfeiçoamento do SUS e da ESF. 
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     APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS ACS DE SJDR 
 

Nome Unidade Sexo Escolaridade Vinculo Faixa Etária Tempo de 
Atuação 

ACS 1 ESF Rio das Mortes F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 2 ESF Rio das Mortes F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 3 ESF Rio das Mortes F Ens. Médio Contrato 20 - 29 anos 2 - 5 anos 

ACS 4 ESF Rio das Mortes F Superior contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 5 ESF Rio das Mortes F Curso Técnico contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 6 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 7 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 8 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 9 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 10 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 11 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 12 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos < 2 anos 

ACS 13 Esf Bom Pastor/PioXII 704 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 14 Esf Bom Pastor/PioXII 705 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 15 Esf Bom Pastor/PioXII 705 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos < 2 anos 

ACS 16 Esf Bom Pastor/PioXII 705 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 17 Esf Bom Pastor/PioXII 705 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 18 Esf Bom Pastor/PioXII 705 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 19 Esf Bom Pastor/PioXII 705 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 20 Esf São Sebastião da Vitória F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos < 2 anos 

ACS 21 Esf São Sebastião da Vitória F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 22 Esf São Sebastião da Vitória F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 23 Esf São Sebastião da Vitória F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 24 Esf São Sebastião da Vitória F Curso Tecnico contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 25 Esf São Geraldo Bela Vista 201 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 26 Esf São Geraldo Bela Vista 201 F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 27 Esf São Geraldo Bela Vista 201 F Fundamental Contrato > 60 anos 2 - 5 anos 

ACS 28 Esf São Geraldo Bela Vista 201 F Fundamental contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 29 Esf São Geraldo Bela Vista 201 F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 30 Esf São Geraldo Bela Vista 203 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 31 Esf São Geraldo Bela Vista 203 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 32 Esf São Geraldo Bela Vista 203 F Ens. Médio contrato seleção > 60 anos > 8 anos 

ACS 33 Esf São Geraldo Bela Vista 203 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 
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ACS 34 Esf São Geraldo Bela Vista 203 F Ens. Médio Contrato 20 - 29 anos 2 - 5 anos 

ACS 35 Esf São Geraldo Bela Vista 203 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 36 Esf Bonfim 702 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 37 Esf Bonfim 702 F Fundamental contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 38 Esf Bonfim 702 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 39 Esf Bonfim 702 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 40 Esf Bonfim 702 F Ens. Médio contrato seleção 20 - 29 anos 5 - 8 anos 

ACS 41 Esf Bonfim 703 F Ens. Médio contrato seleção 20 - 29 anos 2 - 5 anos 

ACS 42 Esf Bonfim 703 M Fundamental contrato seleção 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 43 Esf Bonfim 703 F Superior Contrato 30 - 59 anos < 2 anos 

ACS 44 Esf Bonfim 703 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 45 Esf Bonfim 703 F Fundamental Contrato 30 - 59 anos < 2 anos 

ACS 46 Esf Bonfim 703 F Fundamental contrato seleção 20 - 29 anos 5 - 8 anos 

ACS 47 Esf Bonfim 702 F Ens. Médio Contrato > 60 anos < 2 anos 

ACS 48 Esf Bonfim 702 F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos < 2 anos 

ACS 49 Esf Senhor do Montes F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 50 Esf Senhor do Montes F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 51 Esf Senhor do Montes F Fundamental Contrato 30 - 59 anos < 2 anos 

ACS 52 Esf Senhor do Montes F Curso Tecnico contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 53 Esf Senhor do Montes F Curso Tecnico contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 54 Esf Senhor do Montes F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 55 Esf Tejuco 801 F Ens. Médio Contrato 20 - 29 anos < 2 anos 

ACS 56 Esf Tejuco 801 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 57 Esf Tejuco 801 F Curso Tecnico contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 58 Esf Tejuco 801 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 59 Esf Tejuco 801 F Ens. Médio Contrato 20 - 29 anos 2 - 5 anos 

ACS 60 Esf Tejuco 801 F Ens. Médio Contrato 20 - 29 anos 2 - 5 anos 

ACS 61 Esf Tejuco 801 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 62 Esf Tejuco 802 F licença contrato seleção > 60 anos > 8 anos 

ACS 63 Esf Tejuco 802 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 64 Esf Tejuco 802 F licença contrato seleção 30 - 59 anos 5 - 8 anos 

ACS 65 Esf Tejuco 802 F licenca contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 66 Esf Tejuco 802 F Superior Contrato > 60 anos 2 - 5 anos 

ACS 67 Esf Tejuco 802 F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 68 Esf Tejuco 803 F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 69 Esf Tejuco 803 F Fundamental Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 70 Esf Tejuco 803 F licenca Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 71 Esf Tejuco 803 F licenca contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 72 Esf Tejuco 803 F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 73 Esf Tejuco 803 F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 

ACS 74 Esf Tejuco 803 F Ens. Médio Contrato 20 - 29 anos 2 - 5 anos 
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ACS 75 Esf Guarda Mor F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 76 Esf Guarda Mor F Ens. Médio contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 77 Esf Guarda Mor F Curso Tecnico contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 78 Esf Guarda Mor F Curso Tecnico contrato seleção 30 - 59 anos > 8 anos 

ACS 79 Esf Guarda Mor F Ens. Médio Contrato 30 - 59 anos 2 - 5 anos 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA: 
 

Data __/__/____ 
 
Parte 1: IDENTIFICAÇÂO  
 
Sexo      Idade: 
Endereço residencial    Escolaridade: 
Estado civil      Cor da pele: 
Filhos ou não: 
Tempo que reside na comunidade onde atua: 
Tempo que atua na profissão: 
Vinculação institucional: 
Prática comunitária anterior? 

 

Parte 2: QUESTÕES NORTEADORAS 

 
1) Nascimento/Família 
2) Educação/Trajetória escolar (estuda atualmente?) 
3) Religião 
4) Trabalho e renda/Empregos que já teve 
5) Trabalho como ACS: Quando?/Quem indicou?/O que pensou?/Por quê? 
6) Motivações que o levaram a ser ACS. 
7) Trabalho como ACS?/Formação?/Equipe?/Relação com enfermeiro, médico e outros 

ACS?/ Com as famílias e comunidade? 
8) O que você acha mais importante na sua prática cotidiana? Você sabia fazer isso?  
9) Fale sobre as principais dificuldades que você encontra no seu trabalho. 
10) Fale sobre as suas principais facilidades no seu trabalho. 
11) Como você identifica a importância do seu trabalho para a população? 
12)  Qual a formação que um ACS precisa ter? (conhecimento que você acha essencial 

para o ACS exercer sua função/ o que acha que o ACS tem que saber?) 
13)  Você considera que sua formação foi suficiente para exercer suas funções? O que 

faltou? 
14) Como é trabalhar como ACS? Como é o seu dia-dia? 
15)  Quais atividades você mudaria no seu trabalho? Por quê? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
	  

	  

       TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
    OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 
   
________________________________________________________________________  
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
 
Nome:............................................................................................................................................
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........  
Endereço:......................................................................................................................................
Bairro:............................................................ 
Cidade:....................................................................................................  
Telefone: (.....).........................................................  
Email: ............................................................................................  
 
Título do Protocolo de Pesquisa: Trajetória e atuação do Agente Comunitário de Saúde de 
São João del-Rei – MG. 
 
Subárea de Investigação: Ciências da Saúde/ Ciências Humanas 
 
Pesquisador responsável: Flavia Ferreira Pascoalino – Universidade Estácio de Sá – Tel: 
(21)99595-4180 – e-mail: flaviapascoalino@yahoo.com.br.  
 
Avaliação do risco da pesquisa:  
 
( X  ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  
 
 
Objetivos e Justificativa:  
 
Descrever e analisar a trajetória de formação e atuação profissional dos ACS em São João del-

Rei. Essa pesquisa se justifica considerando que o conhecimento da trajetória de formação e 

das ações desenvolvidas pelos agentes nos territórios, assim como a identificação das 

dificuldades enfrentadas poderão contribuir na elaboração de estratégias que visam a melhoria 

da qualidade do trabalho desses profissionais em São João del-Rei. 

 
Procedimentos:  
 
A participação consiste em uma entrevista individual que será realizada em ambiente 

reservado respeitando a privacidade do entrevistado. A entrevista terá duração aproximada de 
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uma hora e trinta minutos, sendo esta baseada em um roteiro com questões norteadoras.  A 

entrevista será gravada e posteriormente transcrita para melhor analise de dados. Os sons 

gravados não serão apresentados e os arquivos de áudio além da entrevista transcrita serão 

armazenados em computador de uso restrito pelo pesquisador. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 

cinco anos, e apos esse tempo serão destruídos. A concordância em participar da pesquisa 

implica a possibilidade do uso das informações para divulgação em âmbito científico, sendo 

garantido o sigilo e o anonimato de todos os participantes. 

 
Riscos e inconveniências:  
 
Esta pesquisa é considerada com um risco mínimo para os participantes. Entretanto, em 

havendo desconforto e/ou inconveniência por compartilhar informações pessoais durante a 

entrevista, esta poderá ser interrompida a qualquer momento, além de garantido o sigilo e a 

confidencialidade. Os procedimentos adotados nesta pesquisa têm por base os princípios 

éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que estabelece 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.  

 
Potenciais benefícios:  
 
O benefício da pesquisa será a contribuição para melhoria da qualidade do trabalho e da 

formação do ACS no âmbito da saúde da família de São João del-Rei, possibilitando uma 

melhoria  na atenção à saúde da população. E ainda, o retorno das informações para o 

município e para as equipes de SF com intuito de contribuir para a reflexão do processo de 

trabalho dos ACS e a consolidação do Sistema Único de Saúde Municipal. 

 
Informações Adicionais:  
 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em 

horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para 

esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 

mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá 

total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa.  
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: “Trajetória e atuação do Agente Comunitário de Saúde 

de São João del-Rei – MG”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou 

ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo 

que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos.  

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa 

e outra para o responsável pela pesquisa.  

 
São João del-Rei, ____ de _________________________ de __________. 
 
 
________________________________     ____________________________________  
Assinatura do Participante da Pesquisa   Assinatura do Responsável da Pesquisa 


