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RESUMO

A profissão de agente comunitário de saúde (ACS) surgiu no Brasil em 1991 sem nenhuma regulamentação profissional e nem qualificação, com a 
função de diminuir a mortalidade materna e a desnutrição infantil que vinha acontencendo em número crescente na região nordeste. No entanto, 
somente em 2002 foi criada sua legislação, que teve sua revogação vogada em 2006  para que ajustes pudessem ser realizados. Cada ACS é lotado 
em uma unidade de Saúde da Família (USF), pertencente a uma equipe de saúde, desta ESF sendo  responsável por uma micro área cuja 
população  não deve ser superior a 750 pessoas. Possui como uma das principais funções envolver a comunidade nas atividades realizadas pela 
ESF sendo assim um elo entre os mesmos. É por meio deste profissional que os dados, as informações sobre os usuários e moradores, os 
problemas de saúde da comunidade, as situações de risco das famílias nela residentes são levantados. Esta pesquisa tem a intenção de comprovar 
a importância do trabalho do ACS junto à equipe da USF, sendo ele peça fundamental para a continuação do cuidado com a população da 
localidade.  O objetivo da pesquisa foi analisar o perfil de criança de até 1 ano de idade em uma Unidade de Saúde da Família do Distrito Sanitário 
I da cidade do Recife-PE e a contribuição do agente comunitário neste processo. O trabalho foi realizado em conjunto com uma determinada 
equipe da ESF na comunidade de Santa Terezinha na cidade do Recife-PE, no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Foram analisados os 
resultados fornecidos por cada ACS e consolidado junto à enfermeira da unidade, com o objetivo de um melhor acompanhamento das crianças de 
0 a 1 ano de idade, sendo este instrumento conhecido e denominado de SSA2 ( Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na Área) 
pertencente ao SIAB ( Sistema de Informação da Atenção Básica) é um que relatório mensal  entregue pelo ACS ao enfermeiro responsável pela 
equipe  de saúde da família, onde constam dados do acompanhamento das crianças de até dois anos de idade, gestantes, hipertensos, diabéticos, 
portadores de Tuberculose, hanseníase entre outros dados, que foram coletados através de analise desta ficha, onde a pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética sob a numeração do CAAE 55940116.2.0000.5640. Forama valiadas 571 crianças no períoodo entre janeiro 2015 a janeiro de 
2016. Foram obtidos os seguintes resultados,: nasceram 45 crianças vivas;  45 pesadas ao nascer; 03 tinham peso corporal menor que 2,500kg;  
242 com idade de 0 a 6 meses; 108 em aleitamento exclusivo; 120 em aleitamento misto; 571 menores de 1 ano;  555 com vacinas em dia;  439 
pesadas, e 0 desnutridas. Verificou-se que 6,7% das crianças nasceram com peso inferior a 2,500 Kg, 44.7% em aleitamento materno exclusivo, 
55.3 em aleitamento misto, 42%  eram menores de 6 meses, 58% maior de 6 meses, 97,2% com vacinas em dia, 76,88 pesadas e 0% desnutridas. 
Conclusão: Sabemos que as atribuições do ACS é desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população descrita 
pela ESF, desenvolvendo ações educativas permanentes com as famílias com o objetivo de promover a saúde e prevenir doenças de acordo com o 
planejamento da cada equipe. Com esses dados,  conclui-se que o ACS é uma peça chave para o sucesso na promoção, prevenção, tratamento e 
recuperação da saúde da comunidade no qual esta inserido, sendo seu trabalho fundamental e indispensável para que tais índices sejam 
atingidos, sendo o elo entre a comunidade e a USF.
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