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RESUMO 

 

Este é um estudo qualitativo, que teve como objetivo conhecer a concepção que o 

agente comunitário de saúde (ACS), atuante na Atenção Básica em Saúde de 

Ressaquinha/MG, possui sobre o próprio trabalho. Participaram da presente pesquisa nove 

agentes comunitários de saúde pertencentes às ESF (Equipes de Saúde da Família) da zona 

rural e da zona urbana do referido município, com os quais foram realizadas nove oficinas de 

intervenção psicossocial. A fim de se conhecer a prática do agente comunitário de saúde 

foram analisados alguns dos principais documentos do Ministério da Saúde sobre as 

atribuições dos ACS e de sua prática como um todo. Também foram observadas algumas 

reuniões da equipe de saúde da família. A partir dos dados obtidos foi realizada uma análise 

comparativa da concepção que o agente comunitário de saúde de Ressaquinha tem sobre 

seu trabalho e como é esse trabalho de acordo com a prescrição do Ministério da Saúde, 

através de suas Leis e de suas determinações para a prática desse profissional. A análise 

possibilitou o levantamento de algumas questões chaves do trabalho dos ACS: a sensação 

de desvalorização de seu trabalho na equipe, a distância entre a teoria e a prática, a 

impossibilidade de se colocar em prática as determinações do Ministério da Saúde, a 

necessidade de que a comunidade seja parceira do Agente comunitário, a desinformação 

sobre a própria profissão, dentre outros. Observou-se como se configura o SUS hoje, como 

o ACS consegue desenvolver práticas que podem ser vistas como exemplos de 

integralidade (embora o termo não seja utilizado) – isto porque eles possuem ações de 

acolhimento, de acordo com a bagagem de conhecimento que têm sobre essa comunidade, 

escapando da formalidade imposta pela organização e do aprisionamento teórico. Trata-se 

de destacar esse diferencial do agente comunitário de saúde. E mais uma vez pode-se 

discutir a necessidade de vencer a barreira burocrática para realmente haver uma 

aproximação com a comunidade e para que a distância entre a teoria e a prática possa ser 

amenizada. 

 

 

Palavras-chave: Saúde Pública – Agentes Comunitários de Saúde – Trabalho no SUS. 



 

 

ABSTRACT 

 

This is a qualitative study that aimed to understand the conception of the 

community health agents (ACS) that works in the Primary Health of Ressaquinha about of 

his own work. Nine community health agents attended this study, workers belonging to the 

ESF (Family Health Teams) from the rural and urban areas of that city. Intending to know 

the practice of the ACS was examined some of the main documents of the Ministry of 

Health about the duties of the ACS and its practice. Also were observed some meetings of 

the family health team. Based on the data obtained was conducted a comparative analysis 

of the conception that the community health agent of Ressaquinha has over his work and 

how is this work according to the prescription of the Ministry of Health, through its laws 

and its determinations for the practice of this professional. The analysis enabled the 

verification of some key issues of ACS's work: the sense of depreciation of their work in 

the team, the gap between the theory and the practice, the impossibility of implement the 

decisions of the Ministry of Health, the need that the community shall to be the partner of 

the community agent, the misinformation about the profession, among others. Was 

observed the configuration of the SUS today, as the ACS is able to develop practices that 

can be seen as examples of integrity (although the term is not used) – because they own 

host actions in accordance with the baggage of knowledge they have about this community 

escaping from the formality imposed by the organization and by the theoretical 

imprisonment. We highlight that it is the differential of the community health agent. And 

once again it can discuss the need to overcome the bureaucratic barrier to approximate to 

the community and to ameliorate the gap between the theory and the practice.  

  

 

Keywords: Public Health – Community Health Agents – Work in SUS. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há dez anos atuando como psicóloga na saúde pública, pude acompanhar a 

instauração de mudanças significativas na área. Uma delas foi a constituição das equipes 

do Programa Saúde da Família (PSF), hoje chamada Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Em Ressaquinha/MG, cidade situada na região dos Campos das Vertentes, onde atuo, há 

duas equipes básicas de Saúde da Família, sendo a primeira de 2004. Desde o início da 

atuação dessas equipes, a dificuldade de comunicação entre os profissionais que as 

constituem foi o que mais me chamou a atenção. Percebi que os agentes comunitários de 

saúde (ACS) eram os profissionais que tinham menos espaço para reivindicar seus direitos 

e para expressar suas angústias, dificuldades e desafios do contexto de trabalho. Embora as 

equipes tenham reuniões quinzenais, o objetivo é quase sempre discutir sobre as demandas 

da população, ou seja, as reuniões de equipe nunca representaram um espaço para seus 

anseios. 

A minha inquietação, enquanto profissional que sempre interagiu com as referidas 

equipes, aumentou quando verifiquei o quanto o ACS se encontrava despreparado e 

isolado enquanto membro da equipe, além de desmotivado pela ausência de um espaço de 

debate sobre sua prática profissional. Comecei a questionar acerca de como o ACS 

percebia a própria prática, o que ele pensava sobre o próprio trabalho, quais suas 

expectativas com relação às suas atribuições, como ele lidava com as pressões da 

população, do gestor de saúde e dos outros profissionais. Estas questões surgiram, também, 

pela análise dos principais documentos sobre a profissão do agente comunitário, que 

indicam o desconhecimento da maioria dos agentes sobre a saúde pública, a falha nas 

capacitações que, na maioria das vezes, são irregulares e insuficientes, além de outros 

entraves burocráticos. 

A partir da oportunidade de sistematização dessas questões e do desenvolvimento 

de uma pesquisa com os ACS do município de Ressaquinha, busquei analisar a concepção 

desses profissionais sobre o próprio trabalho, tendo como parâmetro de análise os 

documentos do Ministério da Saúde sobre a profissão de ACS: a Lei 10.507 de 10 de julho 

de 2002, que cria a profissão, e a Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006, que regulamenta a 

profissão. A partir do contato com esses documentos e com a prática dos agentes 
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comunitários de Ressaquinha, decidi ir a campo e realizar oficinas de intervenção 

psicossocial, por considerar que estas constituem um espaço privilegiado de reflexão e um 

mobilizador de diálogos futuros quanto ao fazer do agente comunitário. 

Assim, o principal objetivo desta pesquisa é conhecer a concepção que os ACS do 

município de Ressaquinha possuem sobre o próprio trabalho. A presente pesquisa 

oportunizou um melhor conhecimento da prática profissional do ACS do município, a 

identificação de algumas das principais dificuldades que este encontra em seu trabalho, 

além de ter possibilitado ao agente um melhor conhecimento da própria prática. 

No primeiro capítulo é apresentado o ACS a partir do percurso histórico dessa 

profissão, desde o surgimento do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde). 

Neste capítulo também é apresentado o PSF/ESF, com seu programa e estratégia, 

explicando como este se configura na prática, especialmente em Ressaquinha. Será 

abordado, ainda, como se dá a realidade do PSF e do ACS, além de uma apresentação da 

história do SUS (Sistema Único de Saúde), dos fatores que possibilitaram seu surgimento e 

suas principais características. 

No segundo capítulo é discutido um dos princípios do SUS, a Integralidade, e a 

articulação deste princípio com a Promoção e a Prevenção. 

O terceiro capítulo traz a prática dos agentes comunitários de Ressaquinha, 

associando os desafios desse contexto de atuação às atribuições prescritas pelo MS 

(Ministério da Saúde). A partir das oficinas e das observações, articuladas ao estudo das 

leis do Ministério da Saúde, são tecidas algumas reflexões sobre como se configura, na 

prática dos diversos contextos, essa interação teoria-prática, passando pela defasagem na 

informação e na comunicação e pelo uso indevido que a mídia faz para realçar as falhas 

desse sistema. Reflete, principalmente, sobre como todas as determinações do trabalho do 

agente e seus desafios influenciam em uma concepção específica dos agentes comunitários 

de saúde de Ressaquinha. 

Espera-se, a partir desta pesquisa, conhecer melhor o atual contexto da Saúde 

Pública, a partir da ação desses atores, que são um dos principais elos entre a comunidade e 

o SUS. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

 

1.1 A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E O AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE (ACS) 

A saúde no Brasil passou por vários períodos “críticos”, por vários avanços e por 

situações desafiantes devido às transformações sociais, históricas, econômicas e culturais. 

Hoje, verifica-se que com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) e do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) houve um progresso significativo 

nessa área, pois estes possibilitaram que o cuidado com a saúde chegasse a um número 

maior de pessoas. 

Segundo Viana e Dal Poz (2005), o Ministério da Saúde institucionalizou as 

experiências de práticas em saúde com agentes comunitários que já estavam acontecendo, 

de forma isolada e focalizada, em várias regiões do país. O PACS, criado em 1991, deu 

início ao enfoque na família dentro das práticas de saúde e não mais no indivíduo. O 

Programa é inovador também porque apresenta a visão da intervenção enquanto ação 

preventiva e instrumento de reorganização da demanda, além de primar pela participação 

da comunidade e pela integração desta com o serviço de saúde. 

O PACS foi formulado tendo como meta auxiliar na redução da mortalidade infantil 

e da mortalidade materna, em especial nas regiões Norte e Nordeste, a partir da oferta dos 

serviços de saúde nas regiões mais carentes e com menos recursos. Com os resultados 

obtidos pela ação do PACS implantado no Ceará, o Ministério da Saúde passou a 

considerar o agente como um importante integrante da organização do serviço de saúde 

local. 

Com a implantação do PACS, começaram a surgir questões quanto ao processo 

seletivo para a escolha do agente, a necessidade de capacitação, as formas de avaliação do 

programa, o grau de participação dos usuários, a formação dos conselhos de saúde, o grau 

de autonomia da gestão financeira, os recursos humanos disponíveis, dentre outros 

requisitos. As especificidades de cada contexto em que foi implantado o programa 

determinaram as prioridades e as adaptações necessárias. 
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Viana e Dal Poz (2005), Mendes (2006) e Pupin (2008), entre outros autores, 

acreditam que o PACS não foi apenas mais um programa do Ministério da Saúde, mas 

um auxílio importante na implementação do SUS e na reorganização dos serviços locais 

de saúde. Esse Programa mobilizou mudanças no sistema de saúde, pois exigiu que os 

municípios criassem condições para a sua implantação, tendo um conselho de saúde 

ativo, uma unidade básica de saúde de referência do Programa, um profissional de saúde 

de nível superior para supervisionar e subsidiar as ações de saúde e um fundo municipal 

para receber os recursos destinados ao Programa. Para isso, foi necessária a articulação 

entre os níveis do sistema (estadual e municipal) e os seus atores, o que constitui também 

uma importante estratégia para a implementação do SUS. 

O PACS facilita o acompanhamento de grupos considerados vulneráveis (crianças, 

mulheres, idosos), determina que tipo de atendimento é necessário e quais as principais 

demandas em cada contexto específico. Além disso, essa nova forma de atuação em saúde 

diminui a pressão das filas dos postos, possibilitando o atendimento dos casos mais simples 

na própria comunidade. Esse Programa é uma inovação na saúde, principalmente por 

alterar a estrutura de hospital e do poder médico, pois enfermeiros, agentes comunitários e 

população se unem com um objetivo comum: a busca pela saúde e pela resolução de 

problemas relativos às condições de vida da população (Senra, 2004). 

De acordo com Senra (2004) e Pupin (2008), o PACS facilita que as pessoas da 

própria comunidade, que reconhecem suas demandas e também as vivenciam, estejam 

capacitadas para trabalhar pela saúde coletiva, fazendo um diagnóstico da população e 

motivando a participação de todos na construção de uma assistência médica mais 

satisfatória. A motivação para esse trabalho e o conhecimento de sua comunidade 

favorecem um maior compromisso com a promoção, a prevenção e os cuidados no 

contexto da saúde pública. 

O Ministério da Saúde (2001) ressalta a necessidade de qualificação da força de 

trabalho por meio da educação permanente, como estratégia para contribuir com a 

efetivação da Política Nacional de Saúde. Destaca também a importância de se tratar 

fatores relacionados à formação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), além de levar em 

consideração outros aspectos relevantes, tais como: a pessoa do agente, os dilemas em sua 

prática, as dificuldades encontradas nessa prática e as suas realizações. 

O PSF representa uma mudança radical nas práticas de saúde pública, uma 

inovação, principalmente por ter mudado a lógica do atendimento ao se tornar o eixo 
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organizador do SUS, a partir do qual todos os outros setores estão articulados. Alguns 

aspectos merecem destaque nessa nova lógica, principalmente o tipo de vinculação 

estabelecido com as famílias e o rompimento da lógica curativa. 

O Programa de Saúde da Família passou a ser concebido como uma estratégia de 

reorganização dos serviços de saúde em 1996/1997. Assim, a noção de Saúde da Família 

(SF) desapareceu como Programa, como segmento dentro do setor saúde, e se tornou um 

eixo orientador do SUS. Isso quer dizer que há duas categorias, dois segmentos, e que a SF 

se tornou o centro do SUS, no qual há a equipe de SF e os outros profissionais são tidos 

como técnicos de apoio. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como objetivo aumentar a 

abrangência no atendimento em saúde. Segundo o Ministério da Saúde (2001), a ESF 

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. 

Silva e Santos (2005) lembram que, do projeto emergencial de calamidade 

surgido nos anos 1980, no Ceará, até o atual momento, o número de agentes 

comunitários de saúde no Brasil já ultrapassou 170.000, sendo que apenas em 10 de julho 

de 2002 a profissão foi reconhecida pela lei 10.507. A maioria dos agentes atuam na área 

urbana e este número vem aumentando consideravelmente ano a ano. Os autores 

enfatizam que houve uma mudança significativa no foco de atuação desses profissionais: 

antes era essencialmente voltada à saúde materno-infantil, hoje, inclui atividades de 

apoio às famílias e comunidades, objetivando a promoção da saúde. 

Embora haja elementos que facilitem a implementação da ESF, há também fatores 

que vêm dificultando sua expansão. O primeiro está relacionado à própria estrutura do 

Ministério da Saúde, por ser centralizadora: as decisões são lentas, o nível de 

resolutividade das outras instâncias é baixo e os pactos de cooperação não são 

estabelecidos com facilidade. A falta de flexibilidade da estrutura do Ministério da Saúde é 

expressa pela burocratização dos serviços e pela lentidão dos diálogos entre as instâncias 

(Viana & Dal Poz, 2005). 

O segundo fator diz respeito aos recursos humanos, cujos aparelhos formadores 

respondem lentamente às demandas, além das resistências que as faculdades de Medicina 
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apresentam com relação à exploração do campo da Saúde Coletiva e à necessidade de 

formação de médicos generalistas. Apenas as faculdades de Medicina de Viçosa (MG), São 

João Del Rei (MG) e São Carlos (SP) já propõem uma formação do médico para atuação 

na saúde pública. 

As resistências corporativas também representam um fator que prejudica a 

expansão da ESF. As associações de Enfermagem determinam as atividades dos agentes 

com restrições que antes eram impostas aos auxiliares de enfermagem, as associações 

médicas não são favoráveis à formação de médicos generalistas e, muitas vezes, os 

sindicatos médicos não apoiam outro tipo de contratação que não seja pela forma do 

trabalho assalariado. 

Os opositores da ESF se apoiam também na confusão que é feita entre atenção 

primária e tecnologia simplificada. A idéia de atenção primária é vinculada à de tecnologia 

simplificada, mas na ESF é utilizado um instrumental de informática para diagnóstico e 

recolhimento dos dados sociais, econômicos e epidemiológicos das populações que 

pretende cobrir, tem como base a automação de processos diagnósticos e se apoia na 

realização de instrumentos, tais como a ultrassonografia, podendo inclusive utilizar kit-

diagnósticos, como os usados pelos médicos de família cubanos. 

Os estudos de Viana e Dal Poz (2005) apontaram os estados do Nordeste como os 

que apresentaram um melhor desenvolvimento do PACS. Essa região foi citada como a 

que tem a melhor implantação do Programa devido às políticas estaduais de apoio. 

Nesses estados os indicadores de produção são superiores aos de outras regiões. A 

comunidade manifesta apoio e participa, sendo incentivada pelo executivo local. Há 

valorização, segundo os autores, do trabalho da ESF e, em especial, do agente 

comunitário. O número de atividades deste último comprova a adesão da população ao 

programa. Os autores ressaltam também a presença marcante dos Secretários Municipais 

de Saúde nas formulações de políticas estaduais e no desenvolvimento de ações 

inovadoras na área da atenção básica. Os agentes têm também um notável envolvimento 

com o Programa e, por estarem em contato direto com a população, representam bem as 

modificações do atual momento da saúde pública: o fazer saúde para a comunidade e 

com a comunidade. 

A equipe básica de Saúde da Família é composta por um médico generalista ou 

médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, quatro a seis ACS, um 

dentista e um auxiliar de dentista. O número de agentes varia conforme o número de 
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indivíduos sob a responsabilidade da equipe: há uma proporção média de um agente para 

550 pessoas acompanhadas. 

O agente de saúde constitui um elo fundamental entre a comunidade e o serviço 

de saúde. Em geral, ele é selecionado através de uma prova escrita sobre a ESF e suas 

atribuições, sendo necessário que tenha acima de 18 anos e Ensino Médio completo. A 

prática requer deste profissional uma preparação para lidar com os desafios impostos 

pelo trabalho em saúde. O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (2006) afirma 

como principais atribuições do agente comunitário de saúde: 

I – Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 

população adstrita à Unidade Básica de Saúde, considerando as características e 

as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 

coletividade; 

II – trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a micro 

área; 

III – estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações 

educativas, visando à promoção da saúde e à prevenção das doenças, de acordo 
com o planejamento da equipe; 

IV – cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros 

atualizados; 

V – orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

VI – desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 

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

educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a 

equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 

VII – acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos 

sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; e 

VIII – cumprir com as atribuições atualmente definidas para os agentes 
comunitários de saúde em relação à prevenção e ao controle da malária e da 

dengue, conforme a Portaria nº. 44/GM, de 3 de janeiro de 2002. 

Estas são atribuições que requerem diferentes habilidades no manejo com 

pessoas, estejam elas doentes ou não, visando possibilitar à população uma maior 

consciência da importância das práticas de prevenção e de cuidados com a saúde, além 

de estimular a participação do usuário na construção de uma saúde que atenda suas 

demandas. Reconhece-se a necessidade de programas de capacitação destinados aos 

agentes comunitários de saúde para que estes possam cumprir suas atribuições de forma 

satisfatória. 

O grande diferencial do ACS é não ser um técnico e incorporar a lógica e os valores 

da comunidade, por ser o profissional que está mais próximo dessa comunidade. Ele não é 

só porta-voz do saber científico para o saber popular, mas tem que fazer também o 

movimento inverso. Nesse ponto surgem os impasses, os desafios. Ao participar das 
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reuniões de equipe, o ACS expõe um conhecimento sobre a população atendida em um 

nível de detalhamento muito maior em relação aos demais profissionais da Equipe de 

Saúde da Família. Porém, o que se observa é que, na maioria das vezes, os agentes 

comunitários não são ouvidos na equipe, ora por competirem com o saber técnico ora por 

não serem valorizados como participantes ativos da equipe. 

A Saúde da Família tem sido colocada como um grande elo entre o saber técnico e 

o saber popular e, nesse sentido, talvez esteja destinada a sustentar um lugar de tensão, 

porque se o agente virar um técnico perderá o seu diferencial na equipe. 

Nesse contexto do trabalho do ACS, faz-se necessário repensarmos a questão da 

formação em saúde, especialmente a formação deste profissional, uma vez que é 

questionada a necessidade de se ter cursos de qualificação, capacitação e de especialização 

no intuito de favorecer o embasamento da prática. O diferencial do ACS é justamente 

ocupar um lugar na Equipe de Saúde da Família que, como na experiência do Ceará, 

valorize sua riqueza de conhecimento popular e de qualidade do vínculo que já possui com 

a comunidade atendida. Hoje em dia já se discute a precarização do trabalho do agente, 

pois, ao tentar transformá-lo em um técnico, ele acaba recebendo uma capacitação 

ineficiente e superficial. Sendo assim, ele continua sendo o mais despreparado da equipe, 

ou seja, não é resolvido o problema da capacitação. 

O ACS traduz o universo científico ao popular, entra no contexto e na 

problemática familiar das pessoas. No dia-a-dia de trabalho ele é submetido a situações 

de tensão, enfrenta a resistência da população à proposta de mudança de hábitos, lida 

com conflitos e dificuldades de relacionamentos com membros da comunidade e dentro 

da própria equipe de saúde. Precisa também de atenção para discernir quais informações 

obtidas na comunidade devem chegar até o restante da equipe, gerando benefícios à 

comunidade (Senra, 2004, Viana & Dal Poz, 2005, Pupin & Cardoso, 2008). 

Os modelos de assistência à família desenvolvidos em Cuba, Quebec (Canadá), 

Suécia e Inglaterra foram bases importantes para a formulação da Estratégia Saúde da 

Família no Brasil. Várias experiências embasaram a idealização e a formulação dessa 

Estratégia, desde as práticas experimentadas por outros países até as experiências 

isoladas de atendimento às famílias, anteriormente citadas, as características do contexto 

econômico, cultural e político do Brasil, além das condições climáticas e geográficas do 

país. O sucesso do PACS e a evolução das formas descentralizadas de ação das políticas 

de saúde foram fundamentais para a formulação da ESF. A Norma Operacional Básica de 
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1996 (NOB-96) destaca o caráter inovador e seu potencial cooperativo em relação à 

política de saúde, articulando o diálogo com e entre municípios, pólos, secretarias 

estaduais e o Ministério da Saúde (Viana & Dal Poz, 2005, Mendes, 2006, Ferreira Neto, 

Kind, Barros, Azevedo & Abrantes, 2009). 

Em 1978, quando a Conferência de Alma Ata, na União Soviética, propôs a 

participação comunitária na organização da atenção primária, nos programas 

desenvolvidos pelo governo brasileiro já havia experiências de incorporação de agentes 

residentes na própria comunidade para o desenvolvimento de ações de assistência a 

famílias e comunidades. Até mesmo a visita domiciliar, uma das características principais 

do trabalho do agente, já era desenvolvida enquanto modo de assistência desde a primeira 

década do século XX, sendo utilizada para as campanhas, para saneamento e para ações de 

saúde (Silva & Santos, 2005). 

Outros momentos importantes de práticas inovadoras em saúde também merecem 

destaque. Em 1942 surgiu o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), a partir da 

assinatura de um contrato de cooperação com os Estados Unidos, durando até 1960. Foi 

seguido pelo surgimento da Fundação Especial de Saúde Pública (FSESP), sendo um 

marco, no país, da criação e da prática de modelos de assistência que utilizavam pessoas da 

comunidade para auxiliar o serviço de saúde no atendimento materno-infantil e no controle 

de doenças contagiosas. 

Na FSESP já havia a visita domiciliar. O visitador sanitário e o auxiliar de 

saneamento desenvolviam ações de promoção da saúde, monitoravam grupos de risco e 

desenvolviam ações de prevenção de doenças e de vigilância sanitária. Tinham um 

trabalho direcionado à saúde materno-infantil, acompanhando as gestantes e os recém-

nascidos. Esses profissionais atuavam em áreas geográficas e populacionais delimitadas. 

Durante seis meses recebiam capacitação em serviço, eram supervisionados e orientados 

por um enfermeiro capacitado na área. É importante notar que os princípios e diretrizes que 

foram determinados pela FSESP foram fundamentais para a atual prática em saúde pública 

no país, além de contribuírem para a elaboração de uma nova concepção de saúde, refletida 

nessas novas práticas. 

Há uma proximidade visível entre os princípios e diretrizes do trabalho da FSESP e 

os do PACS e da ESF: a família é abordada integralmente, a comunidade e sua 

participação são priorizadas nos cuidados com a saúde, há uma interação maior entre 
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unidade de saúde e população, há um objetivo de troca entre os vários setores da saúde e de 

educação para a saúde, dentre outras. 

A partir da década de 1970, várias demandas sociais deram origem às iniciativas 

municipais na busca de soluções. Nesse sentido, a situação em que se encontrava a saúde 

fez com que se tornasse uma das prioridades. Em relação à atenção básica em saúde, Silva 

e Dalmaso (2002) destacam os programas implantados em alguns municípios de São Paulo 

e do Paraná. Esses programas incluíam o desenvolvimento de atividades muito próximas 

das que observamos hoje na prática do ACS. 

Em 1971, o Centro Executivo Regional do Vale do Jequitinhonha, localizado em 

Diamantina, e o Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde do Norte de Minas, 

em Montes Claros, em 1975, se destacaram por suas experiências inovadoras em saúde 

na construção de um modelo de organização de serviços que incluía o domicílio, a área 

programática e os serviços disponíveis. O novo sistema tinha como destaque o trabalho 

dos auxiliares de saúde, pessoas selecionadas na própria comunidade que atuavam como 

agentes mobilizadores da participação da população na transformação das relações de 

poder locais. Desenvolviam atividades educativas, tais como orientação ao trabalho 

realizado pelas parteiras, orientação na alimentação, na utilização da medicina popular, 

importância da amamentação natural e faziam visita domiciliar, dentre outras ações 

(Silva & Dalmaso, 2002). 

De acordo com Silva (1996), o Projeto Montes Claros se tornou o modelo principal 

para a montagem, a nível nacional, do Programa de Interioriorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS), que representou a ampliação dos serviços prestados pela medicina à 

zona rural e deu bases para a reorganização dos serviços de saúde. Esse programa também 

selecionava pessoas da própria comunidade para desenvolverem atividades e práticas 

sanitárias. 

Esse percurso histórico da saúde pública nos leva a compreender as principais bases 

das práticas de saúde atuais, considerando os vários contextos que deram origem às 

mudanças propostas pelo Ministério da Saúde, pela população, pelos municípios e, enfim, 

por todos os segmentos que compõem a saúde e todas as variáveis que influenciam suas 

práticas. Assim, podemos compreender melhor a ESF que hoje experienciamos. 
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1.2 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): POSSIBILIDADES E DESAFIOS DE UM 

SISTEMA INOVADOR 

Como apontam De Lavor, Dominguez e Machado (2011), o SUS faz parte do dia-

a-dia de todos os brasileiros, muito mais do que imaginam. Os autores consideram que a 

maioria da população não reconhece as diversas dimensões que constituem o Sistema e o 

utilizam sem a consciência de que o fazem. Destacam aspectos fundamentais do SUS, 

bem como o fato de, com quase 21 anos de sua criação, este se constituir como um dos 

maiores sistemas de saúde pública do mundo e ser o resultado da luta da sociedade civil 

organizada, impulsionada pela luta dos sanitaristas. No percurso da saúde pública, os 

pesquisadores reconhecem a importância dos movimentos sociais para a consolidação do 

SUS. Os movimentos sociais enquanto força para a produção das políticas públicas 

foram parceiros imprescindíveis para a efetivação das conquistas hoje alcançadas nas 

áreas da saúde pública. Os Sindicatos também foram parceiros importantes do SUS, mas, 

após a institucionalização do Sistema, esta parceria foi perdida. 

Esse é um resgate importante de se fazer e que De Lavor, Dominguez e Machado 

(2011) trazem à tona. A pesquisa apresentada por estes autores revela que quem avalia 

negativamente o SUS, dentre os usuários, é justamente quem não utiliza o serviço 

público. A maioria dos brasileiros não tem conhecimento de que o SUS abrange, além do 

atendimento de postos de saúde, as ações de Vigilância em Saúde (trabalho da Anvisa), 

as campanhas de imunização, os procedimentos de alta complexidade, os transplantes de 

órgãos, programas de tratamento e de prevenção destacados internacionalmente, como o 

combate ao HIV/AIDS, a produção de tecnologia e conhecimento (pesquisas e ensino em 

saúde desenvolvidos pela Fiocruz e outras instituições públicas, por exemplo). Tal 

situação de desconhecimento é colocada pelos autores como sendo resultado dos 

problemas de comunicação. Os gestores têm a responsabilidade de apresentar aos usuários 

o Sistema do tamanho que ele é. 

Torna-se necessário modificar uma visão da saúde que ainda predomina nos dias 

atuais, qual seja: a de consumidora de recursos destacando-a como geradora de riqueza, 

como setor econômico que mais investe em inovação e desenvolvimento tecnológico do 

país, o que faz dele um motor do desenvolvimento (De Lavor, Dominguez & Machado, 

2011, p. 9). 



 

– 21 – 

Os autores citam pesquisas que revelam até mesmo uma dificuldade que as pessoas 

têm de definir a sigla SUS. Além disso, salientam que a mídia acaba reforçando uma 

imagem negativa do sistema, apontando as falhas, as dificuldades, as filas, deixando de 

apresentar as conquistas e os avanços, as pesquisas e os aspectos positivos que fazem do 

SUS um sistema reconhecido internacionalmente. 

A seguir serão apresentados alguns aspectos históricos e característicos do SUS. 

1.2.1 Caracterizando o SUS 

Podemos destacar na Constituição de 1988 os artigos 196 e 200 da Seção II, Da 

Saúde, que apontam para a criação do SUS. No artigo 196 é destacada uma das 

características fundamentais do SUS: ser um sistema de saúde ao qual todos tenham 

acesso, garantindo a saúde como um direito do cidadão: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

Já no artigo 200 podemos perceber a amplitude da ação do SUS, considerando os 

diversos aspectos que influenciam e determinam a relação saúde-doença: o meio ambiente, 

os aspectos nutricionais, o saneamento, dentre outros. 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei:  

I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 

a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador; 

III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico; 

V – incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII – participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 
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O SUS é o sistema de saúde vigente no Brasil, criado pela Lei Orgânica da Saúde 

(8080/90), que determinou como obrigatório o atendimento público gratuito na área da 

saúde a todo cidadão. É considerado um sistema único porque em todo o território nacional 

segue os mesmos princípios doutrinários e acumula os vários serviços de saúde em uma 

rede única. 

A Lei Orgânica da Saúde estabelece os seguintes princípios: 

 Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

 Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

 Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização 

pelo usuário; 

 Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática; 

 Integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio-ambiente e saneamento 

básico; 

 Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, na prestação de serviços de assistência à 

saúde da população; 

 Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

 Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

Costa e Carbone (2009) apresentam alguns pontos polêmicos quando se fala em 

SUS e que merecem destaque: o fato de a maioria das pessoas acharem que esse sistema é 

para pobres, ou que é de qualidade inferior; que tem uma capacidade limitada para 

solucionar os problemas das pessoas e das comunidades; que é o lugar para profissionais 

que possuem restrita qualificação profissional; que está envolvido em trocas políticas. 

As autoras destacam que, ao contrário disso, o SUS possui serviços de alta 

qualidade e resolutividade em relação a problemas das pessoas e das comunidades, possui 

tecnologia disponível e útil, procura otimizar os recursos disponíveis e necessários, 

trabalha o atendimento humanizado, valoriza o conhecimento das comunidades e valoriza a 

promoção e a proteção da saúde. Os princípios doutrinários do SUS são: 

 Universalidade: todos os indivíduos têm direito à saúde (Art. 196 da Constituição 

Federal de 1988: “Saúde como direito de todos e dever do Estado”); 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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 Equidade: garantia de acesso a qualquer pessoa, em igualdade de condições, aos 

diferentes níveis de complexidade do sistema; 

 Integralidade: articulação das ações de prevenção, proteção e recuperação da saúde. 

Proposta de um modelo integral representado por serviços importantes na produção de 

ações articuladas de promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

São princípios organizativos do SUS: a regionalização (há uma base territorial para 

o sistema de saúde, facilitando a organização da atenção à saúde); a hierarquização (os 

serviços são organizados por níveis de complexidade tecnológica crescente, garantindo a 

referência e a contra-referência); a resolutividade (cada serviço deve resolver os problemas 

até o nível de sua competência); descentralização (os municípios são responsáveis pela 

maioria das ações); participação dos cidadãos (controle social, atuação significativa dos 

conselhos e das conferências de saúde); complementaridade do setor privado (se 

necessário, é permitida a contratação de serviços privados). 

Destacam-se como principais ações desenvolvidas pelo SUS a promoção, a 

proteção, a recuperação da saúde e a reabilitação. 

1.2.2 A história do SUS e os novos desafios 

A década de 1980 foi marcada por uma série de mudanças nos cenários econômico, 

social e político, que caracterizaram o período de democratização do país. Foi nesse 

contexto que vários setores da sociedade começaram a se mobilizar por mudanças na saúde 

e a questionar os impactos do sistema econômico sobre o sistema de saúde. Pretendiam-se, 

como mudanças principais, propiciar o acesso de todos à saúde e conquistar um 

atendimento mais humanizado. As mudanças no modelo de assistência, desde o início, 

preconizavam as ações de promoção da saúde e prevenção da doença (Levcovitz, Lima & 

Vieira Machado, 2001, Viana & Dal Poz, 2005, Pupin & Cardoso, 2008). 

A promulgação da Constituição Federal em 1988 foi o marco da definição das 

diretrizes do SUS: a universalização, a equidade, a integralidade, a descentralização, a 

hierarquização e a participação da comunidade. A construção do SUS objetivou diminuir a 

distância entre os direitos sociais garantidos por lei e a capacidade de oferecimento de 

ações e serviços públicos de saúde à população brasileira (Pupin & Cardoso, 2008). 

A primeira novidade trazida pelo SUS é seu conceito ampliado de saúde, 

resultante de embates teóricos e políticos, e que trouxe um diagnóstico das dificuldades 
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que a área da saúde enfrentou ao longo de sua história. A saúde, encarada durante muito 

tempo como ausência de doenças, foi considerada a partir de um enfoque mais amplo que 

focava nas doenças, nas desigualdades, na insatisfação dos usuários, na exclusão, na falta 

de comprometimento e na desmotivação do profissional, assim como na baixa qualidade 

dos serviços oferecidos. Tal situação resultou nos movimentos dos trabalhadores da 

saúde e de outros segmentos sociais para enfrentarem o contexto precário da saúde. Era 

necessária uma transformação na concepção de saúde, dos serviços de saúde e, também, 

da sociedade. A saúde passou a ser vinculada às condições de vida e o direito ao seu 

acesso como um direito à vida. Foram definidos como condicionantes da saúde: o meio 

físico (condições geográficas, habitação, água, saneamento, alimentação), o meio 

socioeconômico e cultural (educação, hábitos, emprego, renda) e a garantia de acesso aos 

serviços de saúde responsáveis pela promoção, proteção e resgate da saúde. A saúde é, 

então, considerada como um resultante das condições de vida. Torna-se fundamental a 

incorporação dessas novas dimensões ao se tratar da saúde (Levcovitz et al., 2001; Viana 

& Dal Poz, 2005). 

O novo modelo é definido, segundo Viana e Dal Poz (2005), a partir de três 

características: a criação de um sistema nacional de saúde; a proposta de descentralização 

(municipalização dos serviços); e a criação de novas formas de gestão, que incluem a 

participação dos prestadores de serviços, dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores. 

Após a criação da Lei Orgânica da Saúde e de várias normas e portarias do 

Ministério da Saúde (Normas Operacionais Básicas – NOBs), o SUS foi implementado na 

década de 1990. Tais documentos foram instrumentos de regulamentação do sistema. A 

operacionalização do novo sistema de saúde enfrentou vários problemas desde o início, tais 

como: o financiamento das ações de saúde; a falta de clareza na definição das funções dos 

segmentos federal, estadual e municipal; as formas de articulação entre o público e o 

privado na organização dos serviços; e a resistência do antigo modelo de assistência às 

mudanças nas práticas de saúde (Levcovitz et al., 2001). 

O contexto econômico brasileiro, até 1994, foi marcado por mudanças 

demográficas que se entrecruzaram com as mudanças epidemiológicas. Ou seja, a transição 

demográfica tem clara articulação com a transição epidemiológica, devido à acelerada 

mudança da estrutura etária da população. Houve mudanças significativas do ponto de 

vista demográfico, declínio de crescimento populacional e declínio da taxa de fecundidade. 

Previa-se, para as próximas décadas, o aumento da população da terceira idade e a 
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diminuição do crescimento para as faixas etárias de idade adulta e a taxa nula de 

crescimento para os grupos etários mais jovens. 

A situação, marcada por consideráveis mudanças e múltiplos problemas, demandou 

novas formas de atuação e provocou mudanças na oferta de saúde, com a adoção de novos 

equipamentos e a incorporação de intervenções específicas. Tal situação resultou no que 

foi denominado Crise na Saúde, levando, a partir de 1995, à reforma da reforma da saúde 

(reforma incremental) no Brasil. Essa pode ser definida como o conjunto de mudanças no 

desenho e operação da política de saúde. As modificações podem ocorrer nas formas de 

organização dos serviços (nos sistemas e nas unidades prestadoras), nas formas como os 

recursos são alocados, nas formas de remuneração das ações de saúde ou, ainda, no modelo 

assistencial (Camargos-Borges & Cardoso, 2005, Mendes, 1996). 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) são exemplos de mudanças importantes nos modelos assistenciais operados 

dentro do SUS. Esses modelos de prestação de serviços têm produzido modificações na 

forma como são alocados os recursos, bem como nas formas como são remuneradas as 

ações de saúde e no modo como são organizados os serviços (Viana & Dal Poz, 2005). 

A partir de 1995-1996, com a expansão de novos programas de assistência à saúde, 

das novas práticas gerenciais e da urgência da formulação de uma nova norma operacional, 

a NOB-96, inicia-se o período de reforma incremental do SUS. Articulam-se, na prática 

dos novos modelos assistenciais, o conjunto de exigências econômicas, os interesses 

organizados e a dimensão política. 

De acordo com Mendes (1996), na prática, o grande desafio é, e sempre foi, a 

superação do modelo de assistência centrado na atenção médica, que objetivava única e 

exclusivamente curar ou reabilitar o paciente. A transição era de um modelo rígido para 

um modelo que entendia a saúde de forma flexível e complexa. A saúde passa a ser 

encarada, então, como uma dimensão que requer ações de promoção da saúde, prevenção 

das doenças, além da atenção curativa. Como foi dito anteriormente, o próprio conceito de 

saúde foi modificado e ampliado, passando a ser considerado para além da ausência de 

doenças. 

Mendes (1996) e Pupin e Cardoso (2008) enfatizam que as mudanças no contexto 

conduziram à construção social de um novo sistema de saúde, caracterizado pela mudança 

na concepção do processo saúde-doença, no paradigma sanitário e na prática sanitária. Já 

se vincula saúde e qualidade de vida, abordando o processo de saúde-doença a partir de um 
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conjunto de determinantes. Os autores sugerem que o agir socialmente poderá contribuir 

para a produção da saúde ou da doença. 

A transformação na prática sanitária se daria a partir da transição de uma prática 

voltada para a atenção médica, individualista e curativa, para a prática da vigilância em 

saúde, que seria determinada pela ação integral no processo saúde-doença 

(desenvolvimento de ações de promoção da saúde, prevenção e atenção curativa). 

Pode-se ver, no atual cenário da atenção básica de saúde, um processo de 

expansão e qualificação estruturado a partir da ESF. Para o Ministério da Saúde (2001), a 

ESF é uma política prioritária para a consolidação do SUS. Essa política representa um 

avanço significativo, pois tem como objetivo superar o modelo de saúde centrado na 

doença. A ESF é uma forma de reorientação do modelo de assistência, que se 

operacionaliza pela implantação de equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). 

As equipes multiprofissionais se responsabilizam pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, realizam ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos freqüentemente encontrados e procuram 

manter um padrão adequado de saúde nas comunidades. Espera-se que os profissionais de 

saúde e os agentes comunitários de saúde busquem, na ação conjunta, a comunicação e a 

troca de experiências e de conhecimentos a partir da responsabilidade que assumem em seu 

território de ação. O cuidado na formação e na capacitação desses profissionais é 

considerado fundamental para que sejam alcançados os objetivos de uma melhor qualidade 

no acolhimento e na atenção em saúde pública. 

Até o presente momento, o trabalho dos ACS tem sido bastante questionado. Há, 

por um lado, relatos de dificuldades que esses profissionais enfrentam ao lidar com as 

pressões vivenciadas no dia-a-dia de trabalho. Algumas famílias alegam não receber 

atendimento satisfatório e, muitas vezes, os próprios profissionais reclamam do despreparo 

na orientação às famílias. Os agentes comunitários encontram várias dificuldades até 

mesmo em relação às orientações na área de prevenção, um dos principais objetivos da 

ESF. Muitas vezes, alegam despreparo e insegurança ao se dirigirem à comunidade 

atendida. 

O despreparo da Equipe de Saúde da Família para o acolhimento e o 

acompanhamento do usuário torna-se uma questão emergente. Muitos usuários reclamam 

que a visita domiciliar realizada pelos agentes de saúde se limita ao preenchimento de 
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uma ficha obrigatória, com algumas questões já formuladas. Esse procedimento deve ser 

feito para que o profissional comprove que esteve no local destinado. Frequentemente o 

profissional se limita àquelas perguntas da ficha, não dando a devida atenção à família 

visitada, além de não conseguir, na maioria das vezes, estabelecer um diálogo favorável 

com o grupo familiar. Tal situação tem ocasionado uma insatisfação quanto à prática do 

agente comunitário e o não cumprimento de um atendimento eficaz, contribuindo para o 

abandono do tratamento, para o agravamento da saúde do paciente e para o afastamento 

da família do local de referência em saúde, que seria o posto de saúde local (Chaves, 

2002). 

A necessidade de capacitação constante e urgente por parte do profissional, 

especialmente do ACS, vai além das exigências práticas, compreendendo a 

conscientização e o desenvolvimento de habilidades que contribuirão para um melhor 

atendimento ao usuário. No caso dos ACS, a capacitação vem fornecer uma preparação 

básica para o trabalho em saúde, visto que a maioria destes profissionais não possui 

informação e conhecimento na área. 

Senra (2004) e Lima e Moura (2005) apontam como principal desafio para as 

Equipes de Saúde da Família a articulação entre os profissionais que as compõem. Na 

maioria das vezes, os profissionais que atuam no PSF não têm conhecimento de suas 

atribuições e de suas possibilidades de atuação. A autora afirma que vários municípios não 

têm aproveitado as inovações preconizadas pelo novo modelo de saúde da ESF, pois a má 

articulação da equipe e a informação insuficiente sobre o trabalho das equipes têm mantido 

os postos de atenção básica como ponto principal do atendimento, ou seja, focalizando a 

cura e não valorizando as atividades de promoção e de prevenção. 

Embora a maioria da população faça uso da Equipe de Saúde da Família, ainda há 

uma noção pouco clara da diferença entre o modelo de saúde tradicional, que focaliza 

essencialmente a cura de doenças, e o modelo de saúde atual, que visa principalmente os 

trabalhos em prevenção e promoção da saúde, no qual a ESF se insere. Na maioria das 

vezes, a clientela reivindica a permanência dos especialistas nas equipes, alguns têm a 

expectativa de que haja o retorno ao modelo anterior com pediatras e ginecologistas. 

Os usuários não estão informados acerca da filosofia da ESF, das características de 

sua atuação, não têm ciência do verdadeiro papel e funcionamento da USF (Unidade de 

Saúde da Família). Como a equipe se encontra despreparada para lidar com a 
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complexidade da demanda atendida, acaba não conseguindo atingir, pela via da 

informação, um grau considerável de credibilidade na execução de suas atividades. 

Por outro lado, a principal mudança no modelo assistencial da ESF, que é a visita 

domiciliar, tem gerado satisfação entre os usuários. A população reconhece que a partir 

dos trabalhos realizados com os grupos de Hipertensos, Diabéticos, Idosos e Gestantes, 

os resultados desse novo modelo de saúde têm sido favoráveis. Reconhecem, também, 

que a educação em saúde produz impactos positivos na prevenção e na promoção da 

saúde. A ESF tem sido considerada um facilitador para o atendimento às especialidades 

através de encaminhamentos. A partir do trabalho da ESF, foi observado pelos próprios 

profissionais uma diminuição da demanda no atendimento hospitalar, sendo que os 

usuários passaram a ter a ESF como principal referência nos cuidados com a saúde.  

Na maioria das vezes, a população alimenta expectativas com relação à ESF que 

são muito maiores do que esta pode atender. De acordo com Chaves (2002), Silva e Santos 

(2003) e Pupin e Cardoso (2008), é fundamental que a população seja informada a respeito 

das atribuições da ESF e sobre os recursos existentes no município, incluindo os serviços 

de emergência. Assim, é possível melhorar o entendimento acerca do mesmo. 

O Ministério da Saúde (2004) destaca que a Equipe de Saúde da Família deve ser 

capaz de atender a clientela a partir da percepção das principais necessidades da mesma. 

Por isso, conforme já foi mencionado, deve ser oferecida uma capacitação permanente, a 

fim de que os profissionais possam melhorar sua prática e se sentirem mais motivados para 

o exercício de sua função. 
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CAPÍTULO 2 – INTEGRALIDADE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NAS 

PRÁTICAS DE SAÚDE 

 

A partir da década de 1970, alguns questionamentos sobre a saúde nos países 

desenvolvidos começaram a surgir. Nesse contexto, aumentou-se a demanda por serviços 

de saúde e emergiram tecnologias caras e inovadoras. Teve início, então, um movimento 

de regulação dos recursos humanos e físicos da saúde, porém o sistema de saúde não 

conseguiu atender sua demanda de forma eficiente e equitativa. O processo saúde-doença 

passou a receber novas concepções e as articulações com as condições de vida se 

tornaram frequentes. 

Conforme afirma Buss (2003), a promoção da saúde surgiu como uma resposta ao 

excesso de medicalização na saúde, pois a prioridade dada à medicalização da saúde 

colocava em segundo plano as outras tarefas da medicina, quais sejam: promoção da 

saúde, prevenção das doenças, recuperação e reabilitação. As ações de promoção da 

saúde passaram a ser priorizadas como formas de melhorar as condições de vida da 

população e de reduzir os gastos na saúde. Merecem destaque o Relatório Lalonde, 

documento do Ministério da Saúde do Canadá, elaborado em 1974, a Conferência de 

Alma Ata, que ocorreu em 1978, e a Conferência sobre promoção da saúde, de Otawa, 

em 1986. 

O debate contemporâneo sobre promoção da saúde surgiu a partir do Relatório 

Lalonde, de 1974, que tinha como principal objetivo o enfrentamento do problema do 

aumento dos custos com assistência médica. Foi proposta a promoção da saúde como 

fator importante para a organização dos serviços de saúde. O documento apresentava 

como componentes do campo da saúde: a biologia humana, o ambiente natural e social, o 

estilo de vida e a organização da assistência à saúde. Apontava a necessidade de criar 

estratégias de contorno dos problemas relacionados à biologia, ao ambiente e ao estilo de 

vida, principais causas da morbidade e da mortalidade, pois até aquele momento os 

gastos e recursos eram destinados à organização da assistência à saúde. Nesse relatório 

foram destacados vários determinantes da saúde, porém, grande parte das ações surgidas 

a partir do mesmo esteve voltada para a intervenção sobre os “estilos de vida” dos 

indivíduos (Lalonde, 1981). 
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Ferreira Neto et al. (2009) fizeram um estudo bibliográfico-exploratório com o 

objetivo de problematizar o campo da promoção da saúde. Eles puderam identificar 

alguns dos avanços e desafios no contexto internacional de debates e em sua aplicação no 

SUS. Os autores reconhecem o campo da promoção da saúde como sendo composto por 

discursos e ações, saberes e poderes, sendo atravessado, por um lado, pelas dimensões 

burocráticas, regulatórias e disciplinares e, por outro lado, por dimensões de participação 

e de emancipação. Os autores realizaram uma análise do Relatório Lalonde e seu 

impacto, comentaram as Cartas Internacionais de Promoção de Saúde e ressaltaram o 

diferencial da promoção da saúde no Brasil dada pela presença das forças populares e sua 

participação na construção das políticas de saúde. Reconheceram que o esforço da ação 

de promoção ocorre em meio a tensões, demandando um empenho contínuo de todos os 

atores do campo da saúde: usuários, técnicos e gestores, sempre desafiados a produzir 

novas ações diante das novas configurações e das influências dos inúmeros fatores do 

campo da saúde. 

A Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada em Alma-

Ata, em 1978, repercutiu de forma efetiva na saúde pública de vários países e, em 

especial, na promoção da saúde, reforçando as novas estratégias surgidas e 

impulsionando a reorganização dos serviços de atenção básica de saúde. A meta 

estabelecida na conferência foi “Saúde para todos no ano 2000”. Para atingi-la seriam 

necessários oito elementos: educação dirigida aos problemas de saúde prevalentes e 

métodos para sua prevenção e controle; promoção do suprimento de alimentos e nutrição 

adequada; abastecimento de água e saneamento básico apropriados; atenção materno-

infantil, incluindo o planejamento familiar; imunização contra as principais doenças 

infecciosas; prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento apropriado de 

doenças comuns e acidentes; e distribuição de medicamentos básicos (World Health 

Organization, 1978, Buss, 2003). 

A primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi realizada em 

Ottawa, em 1986. A partir desse evento foi elaborada a Carta de Ottawa, que definia 

promoção da saúde como sendo o processo de capacitação da comunidade para agir (atuar) 

na luta pela melhoria e pelo controle de sua saúde. A saúde foi conceituada como sendo o 

resultado de um conjunto de fatores que interatuam, incluindo, assim, o acesso à educação, 

alimentação, moradia, equidade, aspectos sociais, oportunidades de emprego, fatores de 

risco e de proteção à saúde (World Health Organization, 1986). 
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Faz-se necessária a discussão sobre a promoção da saúde enquanto um conjunto de 

ações articuladas que caracteriza a saúde pública e que funciona de forma complementar. 

A lógica da atenção básica é a integralidade, e isso significa associar ações de tratamento e 

reabilitação com ações de prevenção e promoção. Há uma tendência atual de se focar em 

trabalhos de orientação e educação para a saúde em grupos. Porém, nem sempre a atenção 

básica está preparada para fornecer ao paciente uma assistência curativa de qualidade de 

modo que possa vincular a comunidade. Ensinar as pessoas sobre os cuidados de saúde 

ainda tem um viés autoritário, comum no sistema de saúde tradicional, e que deve ser 

considerado nessas novas práticas. O profissional só consegue vincular a comunidade ao 

serviço se for capaz de atendê-la no momento em que está em crise. Por isso, o foco do 

SUS não é a promoção da saúde; sua ótica central é a integralidade, ou seja, o paciente que 

o sistema de saúde curou hoje vai querer ouvir a orientação em saúde e estará motivado a 

participar do grupo amanhã. É necessário pensar a promoção dentro do enfoque maior da 

integralidade, entendendo que a atenção básica só se torna referência para a população se 

consegue cuidar das pessoas no momento do sofrimento, da crise e da doença. A atenção 

básica tem que ser resolutiva no aspecto curativo, tem que ter responsabilidade com o 

tratamento. 

De acordo com Pinheiro, Mattos, Santana, Guizardi e Gomes (2011), a idéia de 

integralidade é permeada por muitos sentidos que ora se encontram e ora estão em conflito. 

Trata-se legalmente de um dos princípios do SUS, previsto pela Lei Orgânica da Saúde. 

Um dos sentidos da integralidade indicado pelos autores é o do valor para a saúde, 

associando-o ao movimento denominado medicina integral, que questiona a crescente 

especialização dos profissionais atuantes na saúde. Desse movimento emerge o 

comportamento do profissional da área, apontado pelos autores como a primeira base para 

a definição da integralidade. 

A necessidade de reestruturação do sistema de saúde, a partir dos debates sobre as 

práticas ineficientes e a observação da prática médica destacou a integralidade como um 

viés de mudança. A Reforma Sanitária colocou a atenção integral como uma das principais 

diretrizes dos SUS. 

Como princípio incorporado ao sistema, a integralidade tem feito parte de 

importantes debates e práticas na área da saúde, passando pelo comportamento dos 

profissionais em equipe, pela prática de cada profissional, pela relação entre os vários 

profissionais e desses com a rede de serviços, pela formação dos profissionais da saúde, 
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pelas políticas públicas e pela configuração de um novo sistema em que se prioriza o 

atendimento às demandas das pessoas a partir da busca da compreensão dos diversos 

contextos aos quais elas pertencem. Torna-se um grande diferencial no funcionamento do 

sistema, pois se discute, nesse ponto, o saber ouvir e o entendimento dessas demandas. 

Pinheiro e Mattos (2010) destacam que pelo fato de a integralidade ser um tema 

relativamente recente nos diversos níveis de discussão em saúde ainda permanece uma 

noção bastante ampla, repleta de significados. Em um grupo de pesquisa sobre a 

integralidade, os autores buscam construir uma definição alicerçada nas práticas 

produzidas pelos contextos de atuação, definição que possibilite que as pessoas e as 

instituições se reconheçam. 

Os autores salientam outros aspectos que integram os sentidos da integralidade, 

quais sejam: o acolhimento, o saber ouvir, o cuidado, a dignidade e o respeito quando se 

fala em tratamento. O indivíduo é encarado em sua totalidade, muda-se o foco da doença 

para a pessoa, no seu contexto específico de sobrevivência, com sua trajetória de vida e 

suas formas de lidar com a saúde e com a doença. As novas práticas de saúde, o 

desprendimento dos modelos pré-determinados, a necessidade de reconhecer e de lidar de 

forma flexível com os vários e diferentes saberes e a abertura para discutir e 

experimentar a integralidade, fazem com que se renovem as expectativas de uma saúde 

pública mais comprometida e integrada ao todo que a constitui (instituições, sistemas, 

leis). Tais mudanças se dão em meio a tensões e resistências, mas com práticas que 

representam avanços em termos do que se determinou na própria lei como o sentido da 

integralidade. De acordo com Pinheiro et al. (2011, s.p.), a integralidade poderia ser 

encarada exatamente como essa ação social de interação democrática entre sujeitos no 

cuidado em qualquer nível do serviço de saúde. 

Dentre os vários estudos sobre a noção de integralidade, Pinheiro et al. (2011) 

desenvolveram o projeto “Integralidade: saberes e práticas no cotidiano das instituições de 

saúde”, com o objetivo de estudar como é construído e utilizado o princípio da 

integralidade enquanto eixo conceitual e de organização das práticas de saúde pública. Os 

autores partem do pressuposto de que a integralidade se apresenta como uma das principais 

diretrizes para a consolidação da Reforma da Saúde Pública no Brasil, por representar a 

materialização do direito à saúde como direito de cidadania (Pinheiro et al., 2011, s.p.) 

Colocar em prática esse princípio é, em especial, garantir às pessoas a atenção integral à 

saúde em todos os níveis de complexidade, conjugando a atenção curativa e a preventiva a 
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partir do entendimento do todo, dos indivíduos e das comunidades nos aspectos peculiares 

que os constituem. De acordo com o campo de conhecimento em que o termo integralidade 

é debatido e posto em prática emergem vários sentidos e formas de utilizá-lo. A 

incorporação do princípio da integralidade nas leis representou a ruptura, pois havia a 

necessidade de superação de dicotomias históricas entre preventivo e curativo, individual e 

coletivo, e do conflito entre saúde pública e assistência médico hospitalar (s.p.). 

Pinheiro et al. (2011) reconhecem a dificuldade em definir integralidade, mesmo 

considerando todo o contexto histórico da saúde pública e a incorporação atual deste 

princípio nas diversas práticas. A partir do projeto de pesquisa acima mencionado, os 

autores objetivaram analisar o conceito de integralidade, buscando-o no cotidiano e nas 

práticas dos profissionais nos serviços de saúde, identificando os elementos constitutivos 

dessa categoria e esclarecendo também se esses elementos contribuem para impedir ou não 

a integralidade nas práticas de saúde. Segundo os autores, há poucos estudos sobre as 

práticas cotidianas nas instituições de saúde em relação aos efeitos da Reforma. 

Czeresnia (2003), por sua vez, discute o conceito de saúde e diferencia prevenção e 

promoção. Ela lembra que nas últimas décadas, no campo da saúde, o debate da saúde 

pública e as possibilidades de redirecionamento das práticas estiveram associados com a 

idéia de promoção da saúde. A autora destaca que promoção é um conceito tradicional, 

sendo um dos elementos do nível primário de atenção em medicina preventiva. A 

promoção é um conceito que foi retomado e ganhou mais destaque no momento atual, de 

modo especial, nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental. Revalorizar a 

promoção da saúde representa o resgate do pensamento médico social do século XIX com 

uma nova roupagem, realçando as relações entre saúde e os contextos de vida. 

O que motivou a retomada da promoção da saúde foi, principalmente, a necessidade 

de controle dos altos custos da assistência médica. Além disso, os resultados dessa 

assistência não eram satisfatórios. Então, alguns países adotaram como proposta de 

governo aumentar o enfrentamento dos problemas de saúde para além da tradicional 

abordagem médico-curativa. Em um primeiro momento, o foco passou para as doenças 

crônicas (Buss, 2000). 

O novo modelo de saúde pública emergiu nas sociedades capitalistas neoliberais. 

Neste contexto, uma concepção de autonomia foi construída, sendo representada nas 

práticas e nos conhecimentos. Os indivíduos exercem, então, uma autonomia que é 
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regulada. Um dos principais eixos no debate sobre a promoção é reforçar a noção de 

autonomia das pessoas e dos grupos presentes na sociedade. 

A promoção, em uma perspectiva conservadora, ressalta a diminuição das 

responsabilidades do Estado, direcionando, aos próprios indivíduos, a responsabilidade 

pela sua saúde. Por outro lado, em uma perspectiva progressista, a promoção enfatiza o 

papel das Políticas Públicas intersetoriais, direcionadas para a melhoria da qualidade de 

vida das comunidades. Isso equivale a dizer que a noção de promoção é ampliada, não se 

situando apenas no campo específico da saúde, mas também em vários aspectos do 

contexto social (ambiente, elementos físicos, aspectos sociais). Promover saúde abrange 

vários aspectos, e estes devem ser considerados na elaboração das políticas públicas. 

Czeresnia (2003) aponta dificuldades existentes na operacionalização dos projetos 

na área da promoção da saúde. Tais dificuldades são denunciadas nas inconsistências e nas 

contradições que acabam por revelar uma proximidade significativa em relação às práticas 

preventivas tradicionais. Segundo a autora, há necessidade de se diferenciar prevenção e 

promoção nas práticas de saúde. Há dificuldades em se distinguir prevenção e promoção, 

principalmente por causa da emergência da medicina moderna e da saúde pública. Segundo 

Czeresnia, 

A racionalidade científica construiu representações da realidade desconsiderando 

o limite dos conceitos na relação com o real, em particular para a questão da 

saúde, os limites dos conceitos de saúde e de doença referentes à experiência 

concreta da saúde e do adoecer. (p. 1). 

Tal idéia reforça a distância entre teoria e prática, a diferença entre o prescrito e o 

real, questões polêmicas na prática dos profissionais de saúde, que se veem em meio a 

tantas atribuições prescritas pelo Ministério da Saúde, desafiados diante do complexo 

contexto da saúde. O agente comunitário da saúde, em especial, enfrenta algumas 

dificuldades por ter atribuições que dificilmente poderão se articular com sua prática e, 

mesmo assim, é cobrada a execução dessas atribuições desconectadas de sua realidade. 

Voltando à questão da promoção, Czeresnia (2003) deixa claro que é necessária a 

conscientização sobre o limite na produção de conhecimentos científicos para que haja de 

fato alguma mudança significativa, para que sejam superados os obstáculos no interior 

dessa produção. Refletindo sobre a saúde em uma perspectiva mais complexa, de acordo 

com a autora, é necessário construir discursos e práticas que estabeleçam uma nova 

relação com qualquer conhecimento científico (p. 1). 
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CAPÍTULO 3 – O TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE 

RESSAQUINHA 

 

3.1 O CONTEXTO DE TRABALHO 

O presente estudo foi desenvolvido na cidade de Ressaquinha – MG. De acordo 

com o Anuário Estatístico de Minas Gerais, este município foi criado em 12/12/1953. 

Situa-se a 184 km de Belo Horizonte, a 26 km de Barbacena, a 125 km de Juiz de Fora e 

295 km do Rio de Janeiro. As rodovias que servem o município são a BR 040, a BR 265 e 

a MG 275. Sua altitude está compreendida entre 1000 e 1370 metros, os campos de altitude 

constituem a vegetação atual predominante, de clima temperado. É banhada pelo Rio 

Ressaquinha, nele está localizada a principal nascente da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

no Morro Queimado. 

O município tem uma população de 4.570 habitantes, com 148,98 km². O 

município sede é constituído por dez bairros, cinco distritos na zona rural e oito 

comunidades rurais. Ressaquinha tem como atividades econômicas a agricultura, a 

pecuária leiteira, laticínios, a extração de carvão vegetal e a indústria de cerâmica. Há 

empresas como a Britadora Lerburg, a Granja Riveli e a Granja Santos, que oferecem 

empregos para grande parte da população do município. As atividades de artesanato 

também têm aumentado consideravelmente no município. As famílias locais, em sua 

maioria, sobrevivem com salário mínimo. Há saneamento básico e abastecimento de 

água, feito através da COPASA. Nas zonas rurais o esgoto é despejado a céu aberto ou 

em fossas. A coleta de lixo é feita pela Prefeitura Municipal e o lixo é depositado em 

aterro sanitário de acordo com normas ambientais. O município possui atualmente nove 

escolas, sendo oito municipais e uma estadual. 

3.2 A SAÚDE EM RESSAQUINHA 

A população do município possui uma Unidade de Atendimento Primário à Saúde 

(UAPS), com aproximadamente 40 funcionários contratados pela prefeitura, sendo que 

alguns são mantidos em parceria com o governo estadual e com o governo federal. 
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Há duas equipes básicas da ESF, cada uma constituída por uma enfermeira, um 

médico generalista, um técnico de enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde na 

zona rural e seis agentes comunitários de saúde na zona urbana, uma dentista e uma 

auxiliar de dentista. A primeira equipe surgiu em 2004. A equipe desenvolve atualmente 

projetos de assistência aos tabagistas, aos hipertensos, aos idosos, às gestantes, aos 

diabéticos e às crianças (acompanhamento do desenvolvimento infantil desde a gestação). 

Também desenvolve projetos estaduais e federais, tais como o Viva Vida (de combate à 

mortalidade materno-infantil), o Sentinela (de combate à violência sexual de crianças e 

adolescentes) e, recentemente, implantou a Ficha de Notificação de Violência Doméstica e 

Outras Violências. O trabalho da saúde é articulado com o Conselho Tutelar e com a área 

da educação, dentre outros serviços. 

Os agentes comunitários de saúde das duas equipes do município são servidores da 

saúde local e estão lotados na referida unidade de saúde. 

3.3 O CONTATO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

Foram convidados para participar da pesquisa os 11 agentes comunitários de saúde 

atuantes na ESF, pertencente às UAPS do município de Ressaquinha. A realização das 

oficinas de intervenção psicossocial ocorreu no período de agosto a novembro de 2009. 

A partir das oficinas foi possível adquirir um melhor conhecimento da prática do 

ACS e a identificação das principais dificuldades existentes no cotidiano de seu trabalho, 

além de ter possibilitado a reflexão e o conhecimento de suas expectativas com relação ao 

mesmo. A partir desse contato inicial com os agentes, percebeu-se que eles precisam de um 

espaço, precisam ter voz, necessitam de um estímulo para que se sintam valorizados e para 

que possam compartilhar com seus colegas de trabalho os desafios, as dificuldades e as 

conquistas dentro de sua prática diária. A liberdade para falar sobre algo que os atrapalha e 

limita seu trabalho é fundamental para que surja uma prática mais motivadora e 

satisfatória, tanto para eles mesmos como para os que recebem seu trabalho, ou dependem 

do mesmo. Compartilhando suas experiências e os procedimentos utilizados, podem 

encontrar soluções plausíveis para os problemas enfrentados durante as visitas 

domiciliares. 

O encontro do grupo de agentes comunitários, facilitado pela intervenção 

psicossocial e sua constituição enquanto grupo, pode estimulá-los a trabalhar melhor e a 
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enfrentar situações inesperadas nas visitas domiciliares e na sua prática de trabalho como 

um todo. Poderão, em grupo, descobrir o quanto é importante planejar e saber como agir, 

além de conhecer melhor suas atribuições e suas ações na prática. 

Durante as oficinas de saúde, muito proveito pôde ser alcançado, principalmente o 

incentivo para continuar enfrentando os desafios do trabalho como ACS e suas 

peculiaridades práticas. Sentiram-se mais à vontade ao perceberem que muitas dificuldades 

são compartilhadas e que a experiência do colega muito pode contribuir para a busca de 

soluções. Os agentes demandam uma capacitação, pois sua prática requer habilidades 

específicas no manejo com as pessoas em várias contingências e situações difíceis. Na 

maioria das vezes, se sentem despreparados e sem recursos pessoais e materiais para 

atender e contornar a demanda. Esses profissionais ficam inseguros quanto à forma de 

abordar os usuários (famílias) sem que estes fiquem magoados ou se sintam humilhados 

pela abordagem (ou pelos questionamentos), que os agentes precisam fazer em seu 

cotidiano. É delicada a tarefa, principalmente para alguém que, como o agente 

comunitário, faz parte da comunidade na qual trabalha e participa da mesma. Esses 

profissionais se sentem pressionados tanto pela população, que exige deles atribuições que 

não são de seu encargo, quanto pelos outros profissionais da equipe, que nem sempre lidam 

bem com o “poder” que é delegado ao agente como principal ponte entre os demais 

profissionais da saúde e a população. 

É preciso estimular a comunicação entre os agentes que, na maioria das vezes, estão 

isolados (ou dessa forma se sentem) em sua área de atuação, como se tivessem que 

encontrar sozinhos as respostas para seus dilemas da prática. O trabalho em grupo pode 

estimular a comunicação e propiciar o compartilhamento de experiências. O grupo 

concluiu que é preciso quebrar rótulos, ser flexível ao lidar com o paciente, vê-lo em seu 

contexto, despindo-se de idéias pré-concebidas que impossibilitam uma aproximação 

verdadeira entre duas ou mais pessoas. A forma de trabalhar sempre pode ser aperfeiçoada, 

principalmente através de uma visão mais realista e aberta, que valorize o ser humano e o 

reconheça como peculiar e acessível dentro de suas várias possibilidades. É importante que 

os agentes comunitários encarem a prática como passível de ser modificada em prol de um 

resultado mais comprometido. 

Estando em grupo é possível trabalhar a autoestima de quem se encontra sob 

pressão constante e sofre críticas de seus superiores e da população. O grupo passa a ser o 

espaço privilegiado para cada um expor os problemas da prática, é o momento de repensá-
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la e resignificá-la. Os ACS podem também verificar que os problemas e as dificuldades são 

parecidos, que cada um tem seu jeito de trabalhar, mas que seu trabalho depende do 

trabalho de outros. Que é necessário valorizar o seu fazer, a sua forma de trabalhar, basta 

estar atento ao que precisa melhorar ou ser aperfeiçoado. É necessário que o grupo de 

agentes também possa se avaliar enquanto grupo pela sua participação, interesse, 

frequência, respaldo dos colegas, compromisso com o trabalho. O grupo possibilita o 

incentivo e a circulação de informações, importantes fatores para uma prática mais clara e 

comprometida. O grupo também favorece o aprender a ouvir o outro e aprender a se 

expressar (cuidando, dessa forma, da autoestima de cada um no grupo), além de estimular 

o debate e a busca de soluções em conjunto, estimulando a convivência dos agentes, além 

de se reconhecerem enquanto grupo. 

É importante que o ACS tenha preparação em sua área de atuação, para que esteja 

mais seguro e mais motivado. Enfim, que receba informação e preparação. Fazer o trabalho 

com dedicação e amor e não somente pelo dinheiro ou por ser uma atividade profissional 

assalariada. É preciso viabilizar um canal de comunicação, já que o objetivo de todos os 

profissionais do serviço público é um só: promover a saúde dos usuários. Nesse sentido, é 

preciso trabalhar a aceitação da ESF por outros setores. 

O agente comunitário enfrenta diversos receios, mesmo no início do trabalho em 

saúde, quando são várias as expectativas de ajudar sua comunidade e solucionar seus 

problemas. Ele encontra, muitas vezes, barreiras externas (política, por exemplo) e internas 

(insegurança) ao seu trabalho. É frequente o medo de não ser recebido nas residências que 

precisa visitar. A população cobra bastante o seu serviço e, muitas vezes, toma conta e 

exige o que não lhes é atribuído pelo Ministério da Saúde, devido à desinformação acerca 

do trabalho do agente comunitário. Os ACS necessitam de incentivo por parte de seus 

superiores, chefes e equipe, para realizarem uma prática mais satisfatória, conseguindo 

uma aproximação real com a comunidade. 

No início os ACS se sentem também um pouco perdidos, deslocados em meio a 

tantas atribuições, e isso é bastante comum, como afirmam Nunes, Trad, Almeida, Homem 

e Melo (2002), Nogueira (2002), Silva e Santos (2005) e Santos et al. (2008). Há dúvidas 

quanto ao que fazer e ao como fazer em sua prática. Mais uma vez, é importante enfatizar a 

necessidade de capacitação desde o momento da entrada do ACS em seu campo de 

trabalho, para reforçar sua autoestima, criatividade e capacidade de enfrentar situações 

adversas, situações novas e imprevistas nas visitas. Lidar com o ser humano é lidar com 
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situações complexas e imprevisíveis. Muitas vezes, o agente nunca trabalhou na área da 

saúde, que é uma área tão delicada da existência humana. Requer um processo cuidadoso 

de adaptação a essa prática. Esses profissionais precisam lidar, durante todo o tempo, 

com pacientes que variam de humor, que não abrem a porta para o profissional, que são 

agressivos ou passivos demais, que usam o ACS como bode expiatório. Lidam com 

pessoas que criticam demais o serviço de saúde, o tipo de atendimento recebido nesse 

serviço. 

Diante desses desafios, qual é a reação do agente? Qual é o reflexo dessas 

situações no trabalho do agente? Ele se sente desafiado? A esperança de se ter um 

serviço de saúde melhor é, às vezes, totalmente depositada neste profissional. Quais 

recursos eles possuem para responder a essa expectativa? É-lhes dado, então, o grande 

desafio de sua prática. 

Os ACS deveriam ter um curso de preparação antes de começarem a atuar e 

trabalhar com a população que, por sua vez, deveria participar ativamente dos grupos e 

dos serviços prestados pelos agentes, além de conhecer as atribuições destes. A 

capacitação permitiria aos ACS se sentirem mais seguros, tendo uma adaptação cuidada 

pelos outros profissionais, podendo reconhecer suas dificuldades e lidando melhor com 

elas, descobrindo o potencial que possuem e que deve ser colocado em prática. A 

capacitação permitiria, ainda, que os ACS perdessem o medo de errar, pois acreditariam 

mais no potencial criativo que lhes é inerente, construindo uma prática guiada pela ética 

e pelo compromisso com o ser humano. 

O trabalho em conjunto com outros agentes é vital para que se sintam enquanto 

grupo, para que defendam seus direitos e resgatem a motivação para trabalhar, para que 

sintam força em suas reivindicações e que sintam que não são feitas em vão. Há verbas 

que podem ser utilizadas para que adquiram mais conhecimentos, por isso, é importante 

que os ACS conheçam seus direitos e façam suas reivindicações. No grupo também é 

possível resolver e trabalhar as dificuldades interpessoais. Alguns agentes reconhecem a 

importância do trabalho de orientar e auxiliar as pessoas no seu processo de saúde-

doença, e se sentem qualificados com isso. Veem seu papel de colaboradores para uma 

melhor qualidade de vida e saúde da população, bem como consideram a maioria das 

famílias cadastradas como participativas e interessadas no trabalho da ESF. 

O ACS lida com casos de depressão, transtornos de ansiedade, hipertensão, 

alcoolismo, dificuldades de lidar com o pré-adolescente nas famílias, muitas vezes sem 
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receber instrução básica para lidar com esses casos ou para reconhecer os principais 

sintomas e para quais profissionais deveriam fazer os encaminhamentos. No entanto, o 

ACS tem a expectativa de poder contribuir, através de seu trabalho, para um melhor 

atendimento na saúde. As reuniões possibilitaram aos ACS conhecerem uns aos outros, o 

que pensam, o comportamento de cada um, além de aprenderem como conviver, respeitar 

as pessoas, lidar com as diferenças e até desabafar e analisar a prática pela experiência 

relatada pelos colegas. Puderam, também, perceber a importância de aprender a lidar 

com os pacientes, de ouvir e respeitar os usuários, de ter postura ética em suas práticas, 

de tratar as pessoas com educação e mostrar ter boa vontade. A informação que circula 

nas reuniões é também uma forma de conscientização de seus deveres (e direitos), sendo 

de grande valia para os ACS, auxiliando-os no desempenho de suas atribuições. Eles 

perceberam que podem criticar, questionar e respeitar a opinião dos colegas sem se 

anularem nos debates. 

3.4. AS OFICINAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Conforme foi dito anteriormente, esta pesquisa teve como proposta possibilitar aos 

ACS de Ressaquinha uma reflexão sobre seu próprio trabalho. Para a concretização de tal 

objetivo, foi utilizada como técnica principal a Oficina de Intervenção Psicossocial. 

Também foram incluídas, para a obtenção dos dados, duas observações de reuniões da 

Equipe de Saúde da Família e o diário de campo. 

De acordo com Afonso (2006), a Oficina é caracterizada como uma forma de 

intervenção psicossocial que pode ser aplicada às mais variadas situações. Trata-se de um 

trabalho organizado com grupos, no qual uma questão principal é focalizada para que o 

grupo a elabore dentro de um contexto específico. As Oficinas utilizam a informação e a 

reflexão, através de um planejamento flexível, possibilitando trabalhar com atribuições 

afetivas, dadas as vivências dos integrantes do grupo. Dessa forma, a partir de um trabalho 

de desconstrução e reconstrução, as oficinas focam principalmente na reflexão conjunta 

sobre as vivências dos integrantes. 

A intervenção psicossocial inclui a sensibilização em relação ao tema a ser 

trabalhado e a elaboração da experiência facilitada pela reflexão. Oliveira (2006) ressalta a 

importância da intervenção psicossocial com pequenos grupos nas áreas da saúde e 
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comunidades em geral como forma de facilitar que ocorram nos grupos as mudanças 

necessárias e desejáveis. 

A Oficina é aqui utilizada como instrumento de pesquisa e como campo de 

pesquisa. Articula a dimensão psicossocial (considera os atravessamentos políticos, sociais 

e institucionais), a dimensão clínica (trabalha com o projeto dos sujeitos), a dimensão 

educativa (possibilita a informação, a apropriação de conteúdos, a reflexão, o processo de 

ressignificação, transmissão e conscientização) e a dimensão técnica. Há, nas Oficinas, 

uma escuta diferenciada e uma apreensão dos significados, atribuídos pelas pessoas, dos 

afetos e das angústias despertados pela atuação grupal. 

A Oficina tem sido utilizada como importante instrumento de intervenção e se 

difere do grupo de terapia por não pretender uma análise profunda dos integrantes do grupo 

(Afonso, 2000). 

Afonso (2006) e Oliveira (2006) apontam as dinâmicas de grupo em saúde como 

um instrumento de abertura para os grupos que atuam nessa área e trabalham com a 

orientação dos usuários, com as práticas de prevenção e de promoção da saúde. Nessa 

possível abertura, os trabalhadores podem adquirir um maior conhecimento na construção 

do seu próprio trabalho, do trabalho dos outros e da qualidade do atendimento em saúde. 

As oficinas de dinâmica de grupo propostas pelas autoras possibilitam o desenvolvimento 

de habilidades fundamentais ao atendimento em saúde, como a escuta, o enfrentamento de 

situações de tensão e o aperfeiçoamento do diálogo. O grupo pode aprender a refletir sobre 

os objetivos de seu trabalho, as próprias percepções em relação à prática e construir o 

conhecimento por meio da troca de experiências. O trabalho com o grupo possibilita a 

sensibilização, a reflexão e o desenvolvimento da criatividade dos integrantes de uma 

equipe de trabalho. 

O projeto desta pesquisa foi apresentado ao secretário de saúde de Ressaquinha 

no dia 01/06/2009. O projeto também foi apresentado, no mesmo dia, às coordenadoras 

do PSF 1: “Saúde Processo Participativo” e do PSF 2: “Amigos da Saúde”, sendo 

entregue a todos uma versão impressa do mesmo. Após a aprovação do projeto, 

definimos que seriam realizados oito ou nove encontros quinzenais com os agentes, com 

duração de duas horas cada um. A diretora da Escola Estadual Galdino Ananias cedeu 

uma sala ampla, bem localizada, para a realização das reuniões. Objetivou-se realizar a 

Oficina de Intervenção Psicossocial em um contexto neutro, para que não houvesse 

interrupções durante os encontros. A sala utilizada se situava em um local tranqüilo da 
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escola, com poucos ruídos e apenas contendo um aparelho de TV, um aparelho de DVD e 

um aparelho de videocassete sobre um móvel. Havia na sala também algumas cadeiras. 

As Oficinas de Intervenção Psicossocial foram realizadas de agosto a dezembro 

de 2009. Os agentes gostaram do local escolhido para os encontros e relataram que se 

sentiram à vontade por estarem em um ambiente distante do posto de saúde e sem a 

interrupção dos usuários. A participação de cada agente de saúde foi muito significativa, 

uma vez que conseguiram se perceber enquanto grupo, além de considerar o momento do 

grupo como importante troca de experiências, aprendizado e valorização da própria 

prática profissional. 

A partir da discussão e da reflexão sobre o próprio trabalho, possibilitadas pelas 

Oficinas de Intervenção Psicossocial, foi possível que fossem esclarecidos temas 

relacionados aos principais desafios práticos, facilitando aos profissionais em questão uma 

atuação com resultados mais motivadores e para a ampliação de sua ação. A partir desse 

espaço de debate, houve uma maior sensibilização sobre as necessidades que a população 

atendida apresenta. 

As oficinas de intervenção psicossocial foram utilizadas como forma de 

aproximação e de facilitação no encontro com os agentes. A participação dos agentes foi 

significativa. O grupo é bastante heterogêneo. Na zona rural atuam cinco agentes 

comunitários e na zona urbana atuam seis. Há apenas um agente do sexo masculino. A 

maioria possui Ensino Médio completo, alguns fizeram curso de técnico em enfermagem e 

duas possuem Ensino Superior incompleto. Os agentes estão na faixa etária dos 25 anos. 

Na ocasião das oficinas, oito agentes possuíam dois anos e meio de experiência no cargo, 

um apenas sete meses, um estava no cargo há quatro anos e outra há sete anos. Percebe-se 

que algumas agentes estão nesse trabalho até conseguirem outro na área da saúde ou pela 

estabilidade que o emprego público lhes proporciona. Uma das agentes mais antigas no 

cargo relatou que, no início, não gostava muito, mas, posteriormente, devido à experiência 

adquirida, passou a se identificar com esse trabalho. 

Desde o primeiro encontro com o grupo, em que foram apresentados os objetivos 

da pesquisa, observou-se que os agentes estavam dispostos a utilizar aquele espaço para 

refletirem sobre a sua prática e para compartilharem suas dificuldades e seus desafios. 

Cada encontro era planejado de acordo com os temas demandados pelo grupo. 

Os dados obtidos nesta pesquisa foram confrontados com as atribuições do ACS 

prescritas pelo Ministério da Saúde e mencionadas pelos autores pesquisados, buscando, 
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dessa forma, compreender como os agentes veem e colocam em prática tais atribuições. Os 

temas levantados e refletidos nos encontros foram os seguintes: desafios da prática do 

agente comunitário em Ressaquinha, dificuldades do trabalho em equipe, questões éticas 

que permeiam a prática dos agentes comunitários, habilidades necessárias no contato com 

o usuário (foram citadas principalmente a paciência, a empatia, o respeito e a habilidade 

para ouvir), o manejo das dificuldades práticas e a desvalorização do trabalho do agente. 

Ao final dos encontros, os agentes perceberam que há muito mais aspectos comuns 

em sua prática do que imaginavam, embora haja diferenças econômicas, culturais e 

características peculiares de cada área de atuação. As oficinas não pretenderam torná-los 

um grupo com objetivos comuns definidos, mas possibilitar um espaço de encontro dos 

agentes. A conclusão das oficinas foi de que passaram a perceber que as reivindicações e 

os dilemas que os agentes guardavam consigo, no dia-a-dia de trabalho, foram explicitadas 

e compartilhadas pelos demais integrantes do grupo. As reflexões finais dos agentes acerca 

das Oficinas apontam para o surgimento de um grupo, por exemplo: muitos relataram que 

no grupo passaram a aceitar que sua opinião fosse discordada, além dos relatos de que 

passaram a ouvir melhor o colega de trabalho e a se sentirem mutuamente ajudados. 

O Ministério da Saúde fala em equipe multidisciplinar e coloca a variedade de 

profissionais constituintes do PSF como uma forma de estimular o diálogo entre 

profissionais em prol da saúde. Porém, como ressaltaram os agentes comunitários durante 

os encontros, há, na equipe, uma hierarquia nos cargos e uma dificuldade de diálogo e de 

abordagem integral dos usuários do serviço de saúde. Os agentes se sentem desvalorizados 

pelos outros profissionais da equipe e pelos outros funcionários do SUS. O excesso de 

burocratização, as exigências do preenchimento dos instrumentos do Sistema de 

Informações da Atenção Básica (SIAB), em especial as fichas de atenção à criança, à 

gestante, às doenças sob controle na saúde pública (diabetes mellitus, hanseníase, 

hipertensão arterial, tuberculose, tabagismo) são questionadas quanto à sua finalidade e às 

formas de registro. Para tal preenchimento recebem uma capacitação mínima e se sentem 

sobrecarregados ao tentarem conciliar, durante as visitas domiciliares, o acolhimento e o 

serviço burocrático de preenchimento de fichas. Tal situação tem resultado na 

desmotivação dos agentes, pois alegam que os dados que eles coletam junto às famílias 

demandam tempo nas visitas e não são utilizados pelos outros profissionais da saúde. 

Acreditam que são dados apenas para alimentar os números do SIAB. Afirmam 

categoricamente que o aumento da exigência de produção não atrai maior visibilidade e 



 

– 44 – 

valorização da categoria. Sugerem que haja maior informação disponível sobre quem é o 

ACS, o que ele faz e o que a população pode fazer para facilitar o seu trabalho. Muitos 

usuários – e até mesmo, os próprios profissionais da saúde pública – não conhecem as 

atribuições do agente comunitário e, por isso, cobram uma atuação que se distancia do que 

é prescrito pelo Ministério da Saúde. 

A necessidade e urgência de uma capacitação para o trabalho junto às famílias 

também foi um dos temas levantados pelo grupo. Apenas dois dos 11 agentes que atuam 

em Ressaquinha participaram de um módulo de capacitação e consideraram-no 

insuficiente, mas perceberam que obtiveram algum conhecimento que facilitaram a 

compreensão da prática. Os demais agentes apenas receberam preparação para 

preenchimento das fichas mencionadas anteriormente. Lamentaram a descontinuidade da 

capacitação sugerida pelo Ministério da Saúde. Ou seja, é reconhecida sua importância, 

mas na prática não tem acontecido. Mais uma vez pode-se discutir aqui a distância entre o 

que é determinado pelas várias instâncias e o cumprimento na prática dos serviços. Torna-

se evidente, assim,  a necessidade da capacitação para auxiliar tanto os profissionais quanto 

a população que recebe seus serviços. 

A literatura confirma que, embora seja valorizada, a capacitação ocorre em poucos 

municípios e o repasse de verbas para tal não ocorre como o esperado. Também faltam 

equipamentos, como protetor solar e uniforme. Segundo os agentes comunitários de 

Ressaquinha, a população os percebe ora como aliados, como alguém que auxilia em sua 

saúde, ora como aquele profissional que “não tem o poder de solucionar seus problemas”. 

Ou seja, no último caso, o agente não fica a par de dificuldades e problemas de sua 

microárea de atuação, porque o usuário busca soluções diretamente com o coordenador da 

ESF ou com o Secretário de Saúde. 

Analisando os documentos do Ministério da Saúde, pode-se perceber que as 

principais modificações ocorridas dizem respeito a um maior detalhamento das 

atribuições prescritas, à ênfase na contextualização das ações do ACS e ao aumento da 

burocratização. Há, conforme realçaram os agentes participantes do grupo, uma maior 

exigência por parte do Ministério da Saúde, que repercute diretamente no relacionamento 

com a equipe. 

Em Ressaquinha, a Equipe de Saúde da Família, por meio de reuniões semanais, 

discute as dificuldades no cumprimento das metas de cobertura do Programa. As novas 

exigências têm produzido modificações na organização da equipe e isso tem sido visto por 
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Silva e Santos (2005); Nunes et al. (2002); Nogueira (2002); Kluthcovsky, Takayanagui, 

Santos e Kluthcovsky (2007), Pupin (2008), Oliveira, Nachif e Matheus (2003) como um 

ponto positivo no reconhecimento e na valorização do trabalho do agente. Estes autores 

também veem o resultado da cobertura do PSF como dependente do diálogo realizado 

pelos vários profissionais da equipe. 

Nesta etapa da pesquisa, passou-se à análise do conteúdo dos encontros do grupo, 

sendo estabelecida uma comparação com o que a literatura aponta sobre o trabalho do 

agente comunitário e o que é prescrito pelo Ministério da Saúde. Utilizou-se dois quadros 

confeccionados para facilitar o aproveitamento dos dados obtidos na prática realizada e 

na literatura de apoio, além dos documentos do Ministério da Saúde sobre o trabalho do 

ACS. Foram levantados, como temas principais para análise, a discrepância entre o que é 

prescrito e o que a prática exige do ACS, bem como os dilemas práticos desse 

profissional, principalmente com relação à qualidade do vínculo do agente com o usuário 

e os demais funcionários da saúde pública e à postura ética. A partir desses temas 

principais foi realizada uma análise capaz de fornecer contribuições para reflexões sobre 

os fatores que tem facilitado ou dificultado o trabalho do agente, fundamental no 

processo de democratização da saúde. A proposta é repensar o trabalho do agente 

comunitário levando em conta sua própria concepção acerca do mesmo, as atribuições 

prescritas pelo Ministério da Saúde e as produções teóricas acerca desse trabalho. 

Os dados da Oficina de Intervenção Psicossocial realizada com os agentes de 

Ressaquinha vão ao encontro de relatos de outros agentes comunitários, em contextos 

bastante diversos, principalmente nas pesquisas de Silva e Santos (2005) e Pupin e 

Cardoso (2008). A capacitação, por exemplo, tem sido vista pelos mesmos como um 

caminho favorável ao crescimento profissional e ao reconhecimento da categoria. A 

análise, tratada a seguir, pretende ir além do que há em comum entre estes e aqueles, 

buscando compreender a concepção do agente comunitário de saúde nas peculiaridades e 

nos desafios de sua prática. 
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3.5 IMPORTANTES REFLEXÕES TECIDAS E ARTICULADAS A PARTIR DAS 

OFICINAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL REALIZADAS COM OS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE RESSAQUINHA 

Na presente pesquisa foi utilizada a metodologia qualitativa por considerá-la como 

fundamental para a compreensão das dimensões psicossociais do trabalho do ACS. Essa 

metodologia permite adentrar o campo de trabalho desse profissional, buscando 

compreender o sentido desse trabalho para o próprio profissional, a forma como vivencia 

essa prática, suas percepções, os valores atribuídos e utilizados para conduzir o dia-a-dia 

de trabalho. De acordo com Minayo (1992, p. 29), 

a metodologia qualitativa é aquela que incorpora a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. O 

estudo qualitativo pretende apreender a totalidade coletada visando, em última 

instância, atingir o conhecimento de um fenômeno histórico que é significativo 

em sua singularidade. 

Na área da saúde, Minayo e Minayo (2001) consideram que os estudos devem 

utilizar metodologias qualitativas objetivando apreender o significado e a intencionalidade 

peculiares às atitudes, relações interpessoais e estruturas da sociedade. Há dados muito 

ricos a serem considerados ao se tentar entender os indivíduos e suas relações. Nesse 

processo, o trabalho de pesquisa pode ser enriquecido pela conjugação de vários métodos. 

Trata-se do processo de triangulação de métodos, uma tendência atual nas pesquisas da 

área de ciências humanas, cuja importância justifica-se por considerar vários contrapontos 

do objeto de estudo e de superar algumas dificuldades que são pertinentes ao trabalho 

complexo e desafiante na área das ciências humanas. 

Na presente pesquisa, foram utilizadas as Oficinas de Intervenção Psicossocial, o 

diário de campo e a observação. Procurou-se conhecer a realidade do trabalho dos agentes 

comunitários de Ressaquinha a partir dos nove encontros promovidos pelas Oficinas de 

Intervenção Psicossocial. Pode-se verificar que este foi um modo eficaz de abordagem 

desse grupo de profissionais por ter sido possível atingir o objetivo principal da presente 

pesquisa: conhecer a concepção dos ACS sobre o próprio trabalho. Os encontros 

oportunizaram o encontro desses profissionais e representaram um espaço aberto no qual 

estes se sentiram à vontade para debaterem e refletirem sobre os desafios e as conquistas 

de suas práticas. 

Na primeira reunião foi apresentado o objetivo da pesquisa e foi realizada uma 

técnica para a apresentação dos nove agentes comunitários de saúde presentes. No segundo 
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encontro foi falado sobre o quem é o agente comunitário e como é o trabalho desse 

profissional. No terceiro encontro os agentes refletiram sobre questões éticas de sua 

prática, tais como o sigilo, o comprometimento com os usuários da saúde, a qualidade do 

acolhimento e o estabelecimento da confiança na equipe da qual participam. No quarto 

encontro foi aplicada a técnica Sinto_Penso_Faço, em que os agentes se imaginaram em 

uma situação desafiante de sua prática e puderam ouvir dos colegas como se colocariam 

diante desta e como buscariam soluções para resolvê-la. Foi muito importante perceberem 

que havia muito em comum entre as situações apontadas como desafiantes. Neste encontro 

foi levantada uma dúvida sobre quais as atribuições estabelecidas pelo gestor que 

realmente poderiam ser aplicadas na prática. Então, foi planejado para o quinto encontro a 

leitura do documento do Ministério da Saúde sobre as 33 atribuições do ACS. 

No quinto encontro, a maioria dos agentes se surpreendeu ao ler o referido 

documento, pois apenas duas agentes o conhecia. Foi interessante perceber que os agentes 

ora identificavam como possíveis as atribuições descritas no documento, ora as viam como 

distantes de sua realidade. No sexto e no sétimo encontros, os agentes retomaram a 

discussão sobre a dificuldade imposta pela equipe para que seu trabalho aconteça da forma 

como está prescrito. Reconheceram que eles próprios desvalorizam seu trabalho, não são 

unidos, não confiam uns nos outros e não têm informação suficiente sobre como deveriam 

desempenhar sua função. Debateram sobre a importância de se unirem para atingirem de 

forma satisfatória suas metas e para que possam alcançar condições melhores de trabalho e 

o respeito dos outros integrantes da Equipe de Saúde da Família. No oitavo e no nono 

encontros o grupo conseguiu concluir a reflexão sobre quem é o ACS e o que faz este 

profissional, levantando o que a participação nos encontros conseguiu produzir em termos 

de uma visão mais clara dos limites e possibilidades de sua prática. 

É importante frisar que no primeiro e no segundo encontros ainda havia, por parte 

de alguns agentes, certo receio de expressarem a realidade de sua prática, mas entende-se 

que esses foram momentos necessários para se quebrar o mito de que aquele seria mais um 

momento planejado pelo sistema para abordá-los, ou avaliá-los (até mesmo no sentido 

punitivo), embora tenha sido cuidadosamente explicado, nos primeiros encontros, os 

objetivos da pesquisa e o funcionamento das Oficinas. Foi dado aos agentes o tempo 

necessário para o esclarecimento de quaisquer dúvidas acerca do que foi colocado sobre a 

pesquisa e liberdade para aceitarem ou não participar da mesma. Feito o enquadre, os 
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agentes manifestaram compreensão e disponibilidade para se integrarem à pesquisa. Os 

encontros duraram entre uma hora meia e duas horas. 

Desde os primeiros encontros observou-se que a maioria dos agentes estava 

bastante à vontade nas dinâmicas e nos debates. Entre as equipes havia, nos primeiros 

momentos, uma nítida separação entre os ACS da zona rural e os da zona urbana. Tal 

situação foi sendo diluída a cada encontro a partir a reflexão que o grupo como um todo 

conseguiu fazer sobre os aspectos em comum sobre a prática do ACS. Reconheceram que, 

embora atuem em contextos com algumas peculiaridades, suas atribuições são as mesmas, 

seus desafios e suas dificuldades podem ser compartilhados e pensados em conjunto. Neste 

sentido, puderam perceber que suas práticas apresentam muito mais aspectos em comum 

do que haviam imaginado. 

Essa conclusão fez com que o diálogo e a reflexão grupal fluíssem cada vez melhor 

ao longo dos nove encontros, além de ter ocorrido uma maior aproximação entre os 

agentes da zona rural e os da zona urbana, facilitando a conscientização sobre alguns 

aspectos que distanciavam um grupo do outro: a equipe da zona rural acreditava que a da 

sede tinha alguns privilégios, principalmente por estar próxima da Unidade Básica de 

Saúde (conseguir marcar exames ou consultas mais rápido, por exemplo) e a equipe da 

zona urbana se defendia dizendo que era mais cobrada quanto ao número de produções 

pelo fato de as famílias morarem mais próximas umas da outras.  

As diferenças apontadas pelas equipes foram vistas, posteriormente, como 

especificidades do contexto de atuação de cada equipe. Dessa forma, elas reconheceram 

que os desafios são muito semelhantes, principalmente quanto às dificuldades de lidar com 

pessoas de todas as classes, pessoas que não conhecem e não valorizam o trabalho do 

agente, dentre outras dificuldades. A equipe da zona rural apresentava uma realidade 

social, profissional e cultural bastante distinta, e isso parecia reforçar uma diferença na 

autoestima desse grupo. Dentre os seis agentes dessa equipe, três são casadas e apenas duas 

fazem curso técnico ou superior. A maioria delas parecia acomodada na profissão e 

conformada com o salário pois este se apresenta como a melhor opção, visto que na zona 

rural não há outras melhores possibilidades de trabalho para as mulheres. Quanto aos 

agentes da zona urbana, cinco são solteiros e quatro fazem curso técnico ou superior. A 

maioria diz estar na profissão de ACS provisoriamente, até se formarem ou conseguirem 

empregos de melhores salários. Mas ambas as equipes consideram o trabalho bastante 

desgastante. No entanto, sentem-se gratificados quando veem que conseguiram “ajudar” as 
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famílias visitadas, seja marcando algum exame, seja quando as famílias aplicam no dia-a-

dia alguma orientação que deram. 

Apenas duas, dentre os 11 agentes participantes da pesquisa, se mantiveram menos 

ativas nos debates. Ambas eram atuantes da zona rural, sendo uma bastante tímida e pouco 

envolvida com o trabalho e outra, que era uma das que estava no cargo de agente havia 

mais tempo, sempre priorizava questões familiares e particulares a questões do grupo (por 

exemplo, algum tema que era debatido parecia sempre menos importante). Os outros nove 

agentes participaram ativamente dos encontros, inclusive em termos de frequência e de 

envolvimento com os debates e os temas propostos para as Oficinas. 

Foi interessante perceber que, embora houvesse uma queixa dos agentes sobre a 

desvalorização de sua prática, na ocasião da pesquisa a maioria dos agentes da zona urbana 

estava fazendo algum curso técnico na área da saúde, mas nenhum fazia curso de 

especialização ou de capacitação na área de agentes, assim como não admitia gostar de ser 

ACS nos primeiros momentos das Oficinas. Esse olhar pessimista sobre o próprio trabalho, 

fixado na queixa, deu lugar, ao longo dos encontros, a um olhar do trabalho de agente 

como desafiador e passível de mudanças a partir de um movimento conjunto de reflexão 

sobre as possibilidades que a prática oferece (muitas vezes desafiada pelas atribuições que 

nem de longe a aproximam de uma prática ideal, aumentando a lacuna entre teoria e 

prática). 

Em um dos encontros com os agentes, foram lidas as atribuições dos ACS 

prescritas pelo MS (Ministério da Saúde) e apenas duas agentes, uma que atuava há dois 

anos como agente e outra que atuava há quatro anos, afirmaram conhecer tais atribuições. 

Como são muitas as atribuições, o grupo discutiu sobre a impossibilidade de cumprir todas 

na prática e sobre o excesso de exigências que é feito, além das pressões que sofrem no seu 

dia-a-dia, por todas as instâncias: seja da população, pelo fato de os usuários terem a 

expectativa de que os agentes apresentem soluções para todos os seus problemas (exames, 

consultas), a população se sente tão próxima do agente que pensa ter o direito de cobrar 

soluções práticas. As cobranças surgem por dois motivos: por compartilharem a mesma 

realidade e/ou por confundirem algumas atribuições do agente como uma espécie de 

“favor” que este faria à comunidade. Dessa forma, surgem afetos ou desafetos em relação à 

figura do agente por confundirem sua prática como algo que o agente faz porque “gosta” 

ou não “gosta” daquela família específica. 
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O grupo participante da pesquisa afirma ser difícil lidar com a pressão exercida por 

essa proximidade e as idéias equivocadas que os usuários possuem sobre o ACS. Afirmam 

que há uma necessidade de que mais informações sejam divulgadas e disponibilizadas 

sobre o ESF e, especificamente, sobre o ACS, para que haja a possibilidade de que o 

profissional seja mais valorizado e mais apoiado pelo usuário. Os ACS de Ressaquinha 

também veem uma necessidade de incentivo à parceria do ESF com os outros profissionais 

atuantes na saúde pública (que possuem, na maioria das vezes, uma formação biomédica e 

uma visão curativa predominante), além de reconhecerem que a comunidade (e todos os 

segmentos, instituições que a compõem) também deve ser uma grande parceira na 

produção de uma saúde pública mais condizente com a filosofia da ESF. 

Mesmo o fato de as duas equipes de ESF terem muito em comum, não quer dizer 

que constituam um grupo. Durante os nove encontros, algumas frases apontaram para a 

criação de um grupo, por exemplo, uma das agentes mais comunicativas disse que os 

encontros a ajudaram a aceitar que sua opinião nem sempre vai prevalecer e que pode 

sim ser discordada. A importância desse ponto é o fato de o agente conseguir ouvir o 

outro que faz parte do seu próprio grupo profissional, ou seja, conseguir escutar o outro 

sem “quebrar” o sujeito. Nesse ponto, novamente podemos destacar o quanto a relação 

entre os integrantes desse grupo de agentes mudou durante as oficinas de intervenção 

psicossocial. Os encontros possibilitaram que se rompesse com a sensação de estar cada 

um isolado em sua área de cobertura, com suas dificuldades (que cada um acreditava que 

eram exclusivas). 

Inicialmente, a participação nas oficinas foi considerada como um momento de 

desabafo, um pouco tímido e receoso, que foi gradativamente se tornando uma 

oportunidade de reflexão. Então, do desabafo individual, foi sendo construída uma 

identidade grupal. Isso mostra que é favorável ao grupo ter esse espaço para se 

encontrarem, ou seja, ter um espaço de grupo. É fundamental ter uma reunião, um grupo 

de reflexão dos ACS para dar alívio aos desafios cotidianos do seu trabalho, para dar 

identidade a esse grupo. Os agentes participam de reuniões mensais com a equipe de 

PSF, mas são reuniões burocráticas que não têm o potencial para criar esse alívio. Ao 

contrário, essas reuniões acabam criando uma tensão maior devido às inúmeras 

exigências. Exigem-se cada vez mais produções (número de famílias visitadas), foca-se 

cada vez mais em números, não dando espaço para um trabalho pautado na qualidade. 

Burocratiza-se cada vez mais o trabalho, a fim de que se possa ter um maior controle, 
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mas a qualidade das visitas domiciliares acaba ficando aquém, o que é relatado pelos 

agentes como desgastante. A reflexão é necessária, os ACS necessitam de liberdade para 

falar sobre sua própria prática. 

A partir desta pesquisa também pudemos estreitar a ligação entre pesquisa e 

extensão, dando ferramentas para que o Secretário de Saúde, gestor da saúde local, 

melhore o trabalho dos ACS. As reuniões foram o momento de tecer reflexões que, se 

tiverem continuidade, repercutirão na prática dos ACS. As Oficinas foram muito 

benéficas para os ACS e para a ESF, por ter dado possibilidade de interação entre as 

equipes locais, para a integração destas, e por trabalhar pelo desenvolvimento da 

autoestima desses profissionais enquanto grupo, sentindo-se, dessa forma, mais 

valorizados. 

As Oficinas apontaram para a importância de reflexão do grupo sobre a própria 

prática, oportunidade que também se apresenta como uma ferramenta essencial para que 

a Secretaria Municipal de Saúde e os outros profissionais da saúde pensem sobre o 

trabalho do ACS e a atuação deste no município, assim como para que os ACS possam 

rever as informações que têm sobre suas atribuições. 

Ao ser visto como o “faz tudo” pelos outros profissionais da saúde, o ACS não é 

revelado quanto às suas legítimas atribuições. Se o próprio agente consegue, em grupo, 

refletir sobre o que deve ou não fazer em sua prática, é possível que ele possa produzir 

mudanças importantes até mesmo na sua forma de se colocar na equipe, com a clareza 

necessária sobre as possibilidades de atuação. 

Ao Secretário de Saúde foi sugerido que fosse dado um espaço para que 

continuasse a funcionar o grupo de reflexão de agentes ou outros profissionais sobre a 

própria prática, reforçando a importância deste para a equipe como um todo. O Secretário 

se mostrou interessado na continuidade desses grupos e se dispôs a viabilizar condições 

para que tal sugestão fosse aplicada no dia-a-dia da equipe. 

No início das Oficinas havia uma paranoia sobre o sigilo, um medo de que o que 

falassem ali fosse levado, pelos outros agentes, ao conhecimento do chefe da equipe ou do 

Secretário de Saúde. Acreditamos que isso se deu pelo fato de não estarem habituados a 

terem um espaço exclusivo para se encontrarem ou por não se conhecerem o suficiente ao 

ponto de já terem construído uma confiança. Percebendo essa situação, a pesquisadora 

reforçou o tempo todo sobre o cuidado de se manter no espaço das Oficinas tudo o que 

tinha sido ali discutido, além de questionamentos e comentários que também deveriam 

ocupar o tempo dos encontros e não outros momentos ou contextos em que esses agentes 
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se encontrassem. Como foi dito, aos poucos foram se sentindo mais livres para falar sobre 

o dia-a-dia de seu trabalho. Assim, os ACS tiveram compreensão do processo do grupo 

(início, meio e fim). 

Há uma significativa distância entre o que é o trabalho ideal e o trabalho real, entre 

o prescrito e o que realmente é realizado no cotidiano do trabalho do agente. Nem mesmo 

o Secretário de Saúde tem conhecimento objetivo sobre as atribuições dos agentes 

comunitários. O fato de não haver uma definição clara e específica sobre o que o agente 

deve fazer em sua prática acaba culminando em uma situação em que o ACS faz o que 

acha correto e possível para sua área de abrangência. Há na equipe duas agentes que foram 

integrantes da primeira equipe de ESF, composta por indicação em 2002 e 2004. A atual 

equipe participou de um processo seletivo composto por uma entrevista com o psicólogo 

da atenção básica local e uma prova escrita sobre o ESF, realizada em uma sala reservada, 

do próprio posto de saúde local, sob responsabilidade da enfermeira selecionada para 

coordenar esse ESF. As referidas agentes, com mais experiência nesse cargo, em relação 

aos demais, apontaram que na atual equipe houve uma significativa burocratização da 

prática, refletida no aumento de formulários a serem preenchidos durante as visitas 

domiciliares, além de uma maior exigência quanto ao número de produções (quanto ao 

número de visitas, por exemplo). 

Em um dos encontros, os ACS apontaram algumas estratégias para amenizar tal 

processo de burocratização. Reconhecem que alguns coordenadores de equipe de PSF se 

preocupam em trabalhar a motivação do ACS. Em Ressaquinha, ao final de cada mês, a 

enfermeira faz a eleição do agente destaque do mês. Em um dos encontros, os ACS 

criticaram os critérios utilizados para selecionar esse profissional, como por exemplo a 

quantidade de fichas preenchidas no mês – e não a qualidade das visitas domiciliares –, 

se as famílias foram bem orientadas e se foram bem acolhidas. Os ACS pareciam se 

ressentir com a eleição repetida de uma das agentes que, na ocasião, era a que estava a 

menos tempo na função. O momento do grupo foi fundamental para compartilharem tal 

sentimento, alguns ACS chegaram até a mencionar sobre uma possível preferência por 

certos agentes. A agente à qual se referiam pôde apresentar o que pensava sobre a 

opinião dos colegas, se mostrando um pouco desconfortável quando percebeu que era 

sobre ela que se referiam, mas foi bastante objetiva e o grupo também acolheu bem sua 

opinião e discordância. Nos encontros, os agentes foram unânimes ao afirmarem que se 

sentem desvalorizados, não acreditam que os outros profissionais que compõem a equipe 
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de ESF dão eco à sua voz, até mesmo porque nem mesmo as fichas que estes preenchem, 

durante as visitas domiciliares, são utilizadas pelos outros profissionais para o melhor 

acompanhamento dos usuários. 

Outro ponto bastante polêmico no trabalho dos agentes é o fato de, como eles 

dizem, terem um trabalho em que todos mandam, a cada momento é um profissional que 

dá uma ordem e se sentem perdidos, quase nunca sabem se o que estão fazendo está 

correto ou irá precisar ser refeito. Em relação às fichas que eles preenchem durante as 

visitas domiciliares, por exemplo, passou-se a ser cobrado que fossem registrados alguns 

dados sobre os genitores do casal daquela família. Isso é complicado porque há uma 

cobrança quanto a cumprirem uma meta de cobertura da área, e se os ACS têm que voltar 

nas famílias para coletar o referido dado que antes não era cobrado dele, torna-se 

impossível ter uma maior cobertura. É como se tivessem que refazer o trabalho, já que 

voltam em cada casa para complementar aquele dado. 

Os ACS de Ressaquinha mencionam também sobre a dificuldade de trabalhar em 

equipe, principalmente porque se sentem desvalorizados, embora reconheçam a 

importância de seu trabalho. Isso acontece porque há um desconhecimento sobre as 

atribuições do agente que começa pelo Secretário de Saúde, passando pelo enfermeiro 

chefe da equipe, pelos enfermeiros da Unidade Básica de Saúde e pelo usuário. 

Nesse ponto, podemos discutir as questões referentes à equipe multidisciplinar e 

interdisciplinar: O Ministério da Saúde propõe um tipo de ação que é comunitária com um 

tipo de equipe que não combina (multidisciplinar). Os próprios documentos do Ministério 

da Saúde usam as palavras inter e multidisciplinares como se fossem idênticas. Mas, como 

propor um trabalho comunitário com uma equipe multidisciplinar? Os profissionais 

trabalham em horários diferentes e pouco se encontram no contexto de trabalho. O trabalho 

é segmentado dentro da comunidade. Então, é preciso reformular, criar condições, reuniões 

de reflexão, é preciso rever a multiplicidade de especialidades dentro do serviço, onde cada 

profissional faz uma parcela de atendimento, não compondo sobre a realidade ou o 

paciente que está sendo cuidado. 

A discussão sobre o ESF não se restringe à terminologia. A equipe trabalha com a 

comunidade sem ter uma preparação dos profissionais para a comunidade. Dentro da saúde 

pública isso não é diferente: o problema começa desde a formação, pois o profissional não 

é formado para trabalhar na saúde pública. Podemos discutir a questão do perfil 

profissional, que pode ser priorizado em uma formação universitária. O gestor do serviço, 
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na maioria das vezes, acha que a ESF local teve sorte por ter um médico com perfil para 

trabalhar nesse serviço. 

Esta pesquisa trabalha a discussão de ações que são segmentadas, ações isoladas 

sem comunicação entre os profissionais. O diferencial do trabalho de pesquisa 

apresentado foi sair do prescrito por possibilitar a fala do ACS no grupo. Percebeu-se 

claramente que este se sente menor na equipe de saúde. Dessa forma, consideram-no 

como aquele profissional da equipe que é mandado a fazer de tudo, desde trabalhar de 

garçom em uma festinha da equipe, até realizar uma campanha na BR040 do projeto 

Sentinela. Por não deter o saber técnico que os outros integrantes da equipe detêm, ele 

acaba fazendo de tudo na equipe, até mesmo tarefas que em nada se relacionam com a 

área da saúde. São colocados como menores na equipe ou eles próprios se consideram 

como menores? As falas evidenciam uma baixa autoestima do profissional. A fala não é 

só uma reclamação, mas é uma forma de avaliar o campo a partir dessa fala. Sentem que 

o trabalho deles é inútil, quando, por exemplo, preenchem formulários que não são 

utilizados por outros profissionais. 

Os agentes comunitários, assim, trabalham com falta de sentido (Clot, 2001). Mas 

como um trabalhador da saúde não vê sentido em seu trabalho? A enfermeira de uma das 

equipes adotou, como forma de motivar os agentes na realização de seu trabalho, o sistema 

de autoavaliação, mas esta é também uma forma de controle. O trabalho para ter qualidade 

tem que ter sentido, assim como ter medo de errar e medo de arriscar fazer o que a prática 

pede. É importante destacar que a formação que a maioria dos agentes busca é na área da 

saúde. Portanto, há uma identificação, nessa busca de conhecimento, com um saber 

reconhecido e que tenha destaque na equipe. Mas se o trabalho do agente não faz sentido, a 

qualidade do trabalho fica precária e o atendimento fica defasado, perde-se a qualidade da 

prestação de serviço e a promoção e prevenção ficam comprometidas. O ponto chave é 

este, o da falta de sentido. Uma das agentes mais antigas da zona rural queixou-se, em 

vários dos encontros, dessa falta de sentido que desmotiva para o trabalho. Vários agentes 

citaram a desorganização do trabalho, em que todos mandam e ninguém tem clareza do 

que deve ser feito. 

A partir das duas normatizações escolhidas para a análise, foi tecida a comparação 

entre estas, sendo articuladas à fala e à participação de cada agente comunitário durante as 

Oficinas. O conhecimento da prática do agente comunitário mostrou que há uma 

desorganização do serviço, a começar pelos próprios arquivos do PSF em que os dados da 
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equipe anterior, que inaugurou o serviço em Ressaquinha, não estão em arquivos 

organizados, se resumindo em papéis desordenados que sofrem críticas da equipe atual 

como se esta última estivesse em um nível de desenvolvimento e organização que se 

destacasse. Mas o que acontece é que a referida desorganização não se diferencia muito do 

nível de funcionamento atual do PSF, o que resulta na medicalização, ou seja, já que os 

dados coletados não são utilizados, prevalece a medicalização. Aqueles formulários 

preenchidos durante as visitas domiciliares acabam arquivados, há falta de valorização da 

coleta e não é função dos agentes arrumarem o armário que contém a papelada acumulada 

da outra equipe, tarefa que pode ser observada no dia-a-dia dos agentes no município 

pesquisado. Voltamos nesse ponto ao questionamento de que, como não se define ou não 

se tem claro o que o agente deve fazer, acaba-se designando a este profissional funções que 

nada têm a ver com o que corresponde às suas verdadeiras atribuições. Então, o que se vê 

são arquivos esquecidos, alvos de crítica dos agentes atuais, com informações que 

poderiam ser muito úteis para o planejamento da saúde local e para o acompanhamento dos 

pacientes se essas informações circulassem entre os profissionais da saúde. 

Há competitividade e questões estruturais que influenciam o trabalho de cada 

agente. Os dados observados, conforme já foi dito, apontam para a necessidade de 

treinamento do profissional da saúde, aqui do agente comunitário, mas tal necessidade, em 

partes, é superada na prática do ACS. É tradição na saúde o aprendizado em campo, até 

mesmo porque não há uma preparação prévia e eficaz para a atuação do profissional. É a 

atuação e a integração com os outros profissionais da equipe o que fará a diferença, bem 

como a integração dos profissionais do PSF com os do posto de saúde. 

Considera-se que a escolha das Oficinas de Intervenção Psicossocial para esta 

pesquisa possibilitou o alcance dos objetivos propostos, embora apresentasse as 

dificuldades comuns em toda proposta metodológica que se pode acionar, como fatores 

intercorrentes – algumas atividades que os agentes tinham para fazer no dia dos encontros 

acabavam impossibilitando o melhor aproveitamento do momento no grupo. Os 

encontros trouxeram vários ganhos para o grupo, pois viabilizaram o próprio encontro 

deles em um espaço preparado exclusivamente para eles, sem a interferência de outros 

profissionais, já que as Oficinas foram realizadas em espaço neutro, cedido pela escola, 

não havendo interrupções por outros profissionais da equipe (o que é comum quando 

estão no posto de saúde). Nos postos, durante quase todo o tempo, chega algum 

integrante da equipe pedindo informações ou fazendo solicitações. Isso foi evidenciado, 
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inclusive, nas duas reuniões de equipe observadas pela pesquisadora: a todo o momento a 

reunião era interrompida por outros profissionais da unidade básica ou pelo próprio 

usuário. Este quase sempre procura o agente nesse momento para verificar se o 

profissional conseguiu agendar alguma consulta ou exame. Os nove encontros auxiliaram 

os agentes a pensarem aspectos sobre o próprio trabalho que, como eles próprios 

relataram, não tinham refletido no dia-a-dia ou em outra ocasião. Entre esse grupo houve 

também uma nítida modificação nas relações interpessoais, os agentes apontaram uma 

maior aproximação entre eles, uma abertura ao diálogo, o estabelecimento de uma maior 

confiança no outro como parceiro de trabalho. 

A estratégia de intervenção eleita para essa pesquisa, a intervenção psicossocial, 

tem como característica ser mais focada, seguindo a tradição da pesquisa-ação, no campo 

da psicologia social. A relação da pesquisadora com as práticas de atenção e com as 

práticas de intervenção são bastante fortes, até mesmo pela própria atuação na saúde 

pública há dez anos, o que, associado ao conhecimento da efetividade da aplicação das 

Oficinas de Intervenção Psicossocial na saúde, contribuiu para a escolha dessa 

metodologia. O impacto da intervenção psicossocial no grupo de ACS de Ressaquinha 

foi notável. 

Reconhece-se que essa proposta metodológica apresenta dificuldades por seu 

caráter focal. No grupo de ACS de Ressaquinha observou-se que, nos dois encontros 

iniciais, houve um discurso de queixa que foi cedendo lugar à construção de uma reflexão 

conjunta nos encontros seguintes. Nesse ponto, a estruturação das Oficinas de Intervenção 

Psicossocial e a valorização da participação dos integrantes do grupo para o planejamento 

dos temas debatidos em cada encontro, contribuíram para que houvesse essa transição de 

um momento de queixa para a construção da reflexão. Os dados produzidos pelos 

encontros do grupo apontaram uma transformação significativa do mesmo e uma 

compreensão do trabalho dos agentes para além do próprio grupo. Ou melhor, pôde-se 

perceber que a reflexão produzida permitiu pensar não apenas no trabalho do agente 

comunitário, mas também nas práticas do PSF, da Saúde Pública em geral, na mudança nas 

práticas de saúde, na necessidade de compartilhar e divulgar informações sobre o 

funcionamento dos serviços e na demanda por uma maior participação de outros segmentos 

da sociedade na produção de uma prática em saúde. 

Foram observadas, também, duas reuniões das equipes de PSF de Ressaquinha. O 

objetivo dessas reuniões era o de fazer uma análise sobre a cobertura assistencial do PSF 
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durante o mês: número de famílias visitadas, demandas atendidas em cada área, 

dificuldades apresentadas e, na equipe da sede, os ACS faziam uma autoavaliação que 

abordava os seguintes itens: pontualidade, interesse, criatividade, compromisso com o 

trabalho. A equipe da zona rural avaliava mais o aspecto quantitativo do trabalho: número 

de visitas realizadas, principalmente. Para esta pesquisa foi utilizado também o diário de 

campo, pela riqueza de dados que proporciona tal método. 

Cada Oficina era planejada a partir de um tema central levantado pelo grupo sobre 

o seu próprio trabalho. Eram selecionadas algumas dinâmicas que facilitassem o debate e a 

reflexão sobre estes. Os temas mais frequentes foram a dificuldade de trabalhar em equipe 

e a desvalorização do trabalho do agente, dentre outros. Todos os aspectos referentes aos 

encontros foram registrados de forma detalhada imediatamente após cada reunião. 

Procurou-se trabalhar alguns desses temas mais frequentes (foram levantadas 

algumas categorias temáticas), a partir do planejamento e dos registros dos encontros. É 

interessante apontar que na literatura também são destacadas questões semelhantes por 

agentes comunitários de outros municípios e contextos específicos. 

Um dos temas fundamentais para estudo foi a questão do trabalho prescrito e do 

trabalho real. Essa distância ocorre não apenas no trabalho do PSF, mas em todo trabalho, 

até mesmo porque existe algo do trabalhador que tem que ser produzido na sua prática 

cotidiana. Isso é um paradoxo. No caso do trabalho do ACS é um pouco mais dramático 

porque nem sempre são oferecidas condições para que haja, na prática, uma proximidade 

maior com o que se espera. 

Na saúde pública é necessário que seja recuperado o elo do saber técnico com o 

saber popular e talvez a Saúde da Família seja esse grande elo. É por isso mesmo que este 

é um Programa que representa uma grande inovação nas práticas de saúde pública. E o 

agente está destinado a sustentar um lugar de tensão: seu grande diferencial não é ser um 

técnico, mas sim, incorporar valores da comunidade, estar próximo. Ele não é só porta-voz 

do saber científico para o saber popular, ele tem que fazer também o movimento inverso e 

é nesse ponto que podemos ver os impasses: a prática se produz a partir do contexto 

específico de atuação deste profissional. Esse lugar do agente dá a ele um conhecimento 

privilegiado da realidade das famílias de sua microárea. Ele conhece com certo nível de 

detalhamento, fato que o difere dos outros profissionais da equipe. Esse é o grande 

diferencial do ACS. Porém, esse profissional não é tão ouvido assim, o conhecimento 
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sobre a comunidade e a bagagem que o agente traz pela vivência nessa comunidade não 

são valorizados. 

Os agentes hoje possuem associações nas quais se discute a necessidade de 

qualificação, principalmente por considerarem que há a precarização de sua prática, a 

simplificação que prejudica a imagem construída sobre seu dia-a-dia de trabalho. O 

cuidado com a formação desse profissional é essencial, considerando que há um diferencial 

na prática desse profissional que deve ser valorizado. A experiência do PACS no Ceará 

trouxe a função do agente como tendo um lugar privilegiado na equipe, por ter saído dessa 

mesma comunidade na qual atua, não se caracterizando por ser um lugar de técnico, até 

mesmo porque, se assim fosse, seria o técnico mais despreparado da equipe, por não ter o 

saber científico recebido pelos outros, além de perder o que tem de mais rico e potente no 

seu verdadeiro lugar. 

O desafio é lançado principalmente porque na própria equipe do PSF o saber 

científico e o saber popular precisam o tempo todo estar em interação. Pelas mudanças 

necessárias a essa adaptação, pode-se ver que nem sempre a saúde pública está preparada 

para fazer a transposição do saber científico ao saber popular. O agente, nessa tentativa, 

reconhece a importância de associar o saber que ele já possui da comunidade com as 

possibilidades de estar mais preparado cientificamente para uma prática mais valorizada. 

Merhy et al (1997) falam sobre as tecnologias na área da saúde. As tecnologias 

duras que são os insumos, os medicamentos, os aparelhos. As tecnologias leve-duras são os 

saberes constituídos, os saberes profissionais, e as tecnologias leves são as relacionais, 

tecnologias da comunicação. Na área da saúde, por exemplo, a atenção hospitalar é 

fundamentalmente tecnologia dura e tecnologia leve-dura. A atenção básica é 

fundamentalmente tecnologia leve-dura, pois enfatiza a questão relacional, o acolhimento, 

hoje muito discutido no programa de Humanização do atendimento. É interessante destacar 

que os dados obtidos nas oficinas de intervenção psicossocial com os ACS de Ressaquinha 

apontaram que um dos grandes dilemas não é propriamente a falta de formação técnica, 

eles mesmos apontaram que têm que ter paciência, saber ouvir, se colocar no lugar do 

outro, e esse desafio de lidar com a população é do campo das tecnologias leves. 

Outro tema muito discutido hoje na saúde é a intersetorialidade, por ser a palavra de 

ordem das políticas públicas atuais. O ACS é um grande articulador de intersetorialidade 

porque transita pelos vários segmentos sociais, conhece e lida com as associações, com os 

grupos sociais. Este profissional conta com uma rede intersetorial de contatos. 
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Neste sentido, a formação do ACS deve ser pensada. Este profissional lida 

diretamente com as famílias, precisa entender a lógica de uma determinada comunidade, 

sua cultura, suas tradições, sua forma de se estruturar para planejar ações que ela demanda. 

A tradição acadêmica superestima o saber técnico, as universidades estão interessadas em 

formar profissionais na tecnologia leve-dura enquanto, na verdade, os impasses estão nas 

questões relacionais, no desafio de fazer uma prática condizente com o contexto. 

3.6 O PRESCRITO E A PRÁTICA: CONTRADIÇÕES 

A distância entre o prescrito e o feito, segundo Da Matta (2010), faz parte da 

cultura brasileira, da constituição da identidade nacional, sendo uma multideterminação de 

fatores dados pela constituição plural do povo brasileiro, em que interatuam múltiplas 

culturas e formas de interação que, segundo o autor, são próprios do nosso povo. Ele fala 

de festas, do conservadorismo religioso, das formas desiguais da distribuição de renda e de 

oportunidades sociais. O autor aponta as posições dicotômicas geradas a partir dessas 

diferenças e que se refletem no campo do trabalho e nos demais campos da vida do 

brasileiro. 

Ramos (2009) retornou a Riggs (1964) ao dizer sobre o formalismo e o associou à 

cultura brasileira, mencionando também acerca das organizações. O autor citado discutiu a 

coexistência de sociedades modernas, tradicionais e as que mesclavam o tradicional e o 

moderno (chamadas de sociedades prismáticas). Nessas últimas, poderiam realçar o 

confronto entre o antigo e o inovador, a relação entre os elementos urbanos e os rurais, a 

presença da evolução tecnológica, o conjunto de hábitos, costumes, valores e culturas de 

diferentes épocas determinando comportamentos.  

O formalismo é, então, definido por Ramos (1983) como sendo a discrepância entre 

a prática e a norma prescrita que supostamente a regula, entre o poder formal e o poder 

efetivo, entre a impressão que nos é dada pela burocracia (leis, regulamentos, 

organogramas) e as práticas reais do governo e da sociedade, refletidas nos fatos. 

Ramos (1983) identificou que as características do formalismo estão presentes na 

sociedade brasileira, assim como em todas as sociedades. Estendeu a noção a toda elite, 

econômica, política ou religiosa, considerando que qualquer uma é sempre cética com 

relação às regras e normas que regulam as massas. O mesmo ocorre com toda burocracia: 

os funcionários estão sempre aplicando suas normas apenas ritualisticamente e, 
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frequentemente, irracionalmente. Observou que o formalismo é adotado também 

individualmente, como é o caso do trabalhador rural que se desloca para o mundo 

industrial e aí se acomoda, indiferente a promoções tão almejadas nesse meio, querendo 

apenas juntar um pecúlio para retornar à sua terra natal e à sua antiga profissão.  

Segundo Ramos (1983), como tema, o formalismo aparece desde o séc. XIX na 

sociologia brasileira. A revisão dessa literatura o levou à seguinte conclusão a respeito dos 

primeiros teóricos brasileiros do formalismo: 

O que lhes parecia primordial era (...) neutralizar as ambições das „parcialidades‟ 

(Visconde de Uruguai), erradicar a „mania‟ de imitar o estrangeiro (Sílvio 

Romero), curar o „complexo de inferioridade‟ das elites (Oliveira Viana), „criar‟ 

artificialmente a consciência nacional (Alberto Torres) pela tutela da nação, 

exercida por um corpo seleto de cidadãos. A todos eles faltou uma visão da 

capacidade auto-articuladora e auto-organizadora do processo histórico-social do 
desenvolvimento, de que eram reflexo, aliás, as próprias orientações que 

adotavam (p. 269). 

(...) poderíamos afirmar que o formalismo não é característica bizarra, traço de 

patologia social nas sociedades prismáticas, mas um fato normal e regular, que 

reflete a estratégia global dessas sociedades no sentido de superar a fase em que 

se encontram. Outro enunciado complementar de nossa tese é ainda o seguinte: o 

formalismo nas sociedades prismáticas é uma estratégia de mudança social 

imposta pelo caráter dual de sua formação histórica e do modo particular como 

se articula com o resto do mundo (p. 271). 

Há, nas práticas de saúde pública, uma notável adaptação e acomodação do que é 

prescrito às exigências do contexto de atuação. Vários autores têm estudado os desafios 

enfrentados pelos profissionais ao se depararem com contextos bastante amplos que lhes 

exigem o exercício da criatividade e do bom senso para que consigam se aproximar do que 

é prescrito e, ao mesmo tempo, atendam às demandas do contexto no qual estão inseridos. 

O trabalho dos ACS requer muita flexibilidade, principalmente porque as equipes de PSF 

ainda não conseguem fazer um trabalho interdisciplinar, um diálogo em equipe, fazendo-se 

necessário o estabelecimento de uma relação menos hierárquica no interior da equipe de 

saúde. E ainda é muito frágil a relação entre o PSF e a equipe de saúde tradicional. O 

formalismo está presente, pois a distância entre o que se espera do profissional de saúde e 

as efetivas práticas é ainda uma marca atravessada pelas múltiplas determinações do 

trabalho em saúde. 
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CONCLUSÕES 

 

A partir dos nove encontros promovidos pelas Oficinas de Intervenção 

Psicossocial realizadas com os ACS de Ressaquinha, pôde-se verificar que se tratou de 

um modo eficaz de abordagem desse grupo de profissionais, principalmente por ser 

possível atingir o objetivo principal da presente pesquisa: conhecer a concepção dos ACS 

sobre o próprio trabalho. As Oficinas oportunizaram o encontro desses profissionais e 

representaram o espaço aberto em que esses se sentiram à vontade para debaterem e 

refletirem sobre os desafios e as conquistas de sua prática. 

É importante frisar que no primeiro e no segundo encontros ainda havia, por parte 

de alguns agentes, certo receio de expressarem a realidade de sua prática, mas entende-se 

que estes foram momentos necessários para os ACS quebrarem o mito de que as reuniões 

seriam mais uma forma planejada pelo sistema para abordá-los ou avaliá-los (até mesmo 

no sentido punitivo). Esse receio ocorreu mesmo tendo sido cuidadosamente explicado, 

nos primeiros encontros, os objetivos da pesquisa e o funcionamento das Oficinas. Foi 

dado aos agentes o tempo necessário para o esclarecimento de quaisquer dúvidas acerca 

do que foi colocado sobre a pesquisa e liberdade para aceitarem ou não participar da 

mesma. Feito o enquadre, os agentes manifestaram compreensão e disponibilidade para 

se integrarem à pesquisa. 

A partir da realização dessa pesquisa, pôde-se adquirir um maior conhecimento 

sobre a atual atenção primária à saúde, especificamente através do trabalho do agente 

comunitário de saúde e de suas ações, que tão bem representam o atual momento da saúde 

pública. 

A maior parte do material teórico encontrado refere-se à identidade e ao perfil do 

ACS. Esse fato demonstra e ilustra questões frequentes em relação à luta desses 

profissionais pela sua formação e pela mudança no tipo de vínculo estabelecido com o 

serviço de saúde. 

Na maioria dos municípios com ESF, a profissionalização do ACS tem se dado em 

serviço, o que requer a liberação deste profissional do trabalho para a formação. Há um 

movimento a nível nacional do ACS contra a precarização do seu trabalho, já existem 

associações e frutos da mobilização da categoria. Mas em Ressaquinha ainda não houve a 
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oportunidade dos agentes que atuam a menos tempo de participarem de cursos de 

capacitação, embora já seja esta uma das principais reivindicações destes. Os agentes 

reconhecem que há uma distância considerável entre as atribuições prescritas pelo 

Ministério da Saúde e o que o contexto da saúde pública em Ressaquinha requer. Outros 

aspectos consideráveis que influenciam essa prática são a falta de divulgação sobre quem é 

o ACS, o que esse profissional faz e que recursos são necessários para viabilizar um 

trabalho satisfatório deste profissional e a desmotivação devido à desvalorização desta 

prática. Tal situação vem ocorrendo, de acordo com a literatura pesquisada, também em 

outros municípios. Neste sentido, a possibilidade de o ACS dialogar com iguais representa 

um importante avanço enquanto categoria profissional que reconhece a complexidade e a 

fragilidade de sua prática, mas ainda necessita atingir importantes objetivos que 

ultrapassem o interesse individual e conquiste os devidos direitos que perpassam as 

políticas públicas e todas as outras instâncias que tangem a sua prática. 

O ACS é um personagem central que se inscreve na atual política de saúde pública. 

Os dados confirmam os desafios enfrentados por este profissional e as conquistas 

possíveis. Cada contexto no qual atua uma ESF apresenta diferentes aspectos que devem 

ser valorizados para que o profissional consiga ultrapassar o modelo tradicional de saúde e 

seja, realmente, o eixo principal do SUS que queremos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da pesquisa: A concepção dos agentes comunitários de saúde de 

Ressaquinha sobre a sua prática profissional 

Responsável: Liliam das Graças Nascimento – Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia – Universidade Federal de São João del-Rei 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa com objetivo de conhecer a concepção 

que os agentes comunitários de saúde de Ressaquinha possuem sobre o seu trabalho. A 

partir do conhecimento da prática atual deste profissional será possível identificar as 

dificuldades e os desafios existentes no dia-a-dia de seu trabalho. Além de possibilitar que 

o agente comunitário conheça melhor sua prática e a de seus colegas de profissão, acredita-

se também que o profissional poderá se sentir mais motivado, a partir de uma reflexão 

facilitada por um trabalho de intervenção psicossocial. Serão realizadas oficinas de 

intervenção psicossocial, pela pesquisadora, com os 11 agentes comunitários de saúde de 

Ressaquinha, no período de agosto a novembro de 2009, quinzenalmente, sempre às 

sextas-feiras, de 13:00 às 15:00, na Escola Estadual Galdino Ananias, no município de 

atuação desses agentes comunitários. Gostaríamos que você, agente comunitário de saúde, 

se sentisse à vontade para participar deste grupo e aqui relatar sua experiência como agente 

comunitário de saúde, suas dificuldades, suas conquistas enquanto agente e as limitações e 

desafios enfrentados em sua prática. Sua participação neste grupo não vai interferir com o 

seu vínculo empregatício na Unidade de Atenção Primária de Saúde (UAPS) de 

Ressaquinha e na equipe de PSF (Programa Saúde da Família) e não vai oferecer nenhum 

desconforto ou risco para você. Esse serviço de saúde não terá conhecimento das 

informações fornecidas por você durante sua participação nas oficinas de intervenção 

psicossocial. Não há participação certa ou errada, o importante é a sua opinião. Todas as 

informações prestadas por você são sigilosas. A divulgação das informações será anônima 

e em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. Você poderá desistir da sua 



 

– 70 – 

participação nessa pesquisa, a qualquer momento. Os resultados desse estudo permitirão 

uma melhor compreensão acerca da relação do agente comunitário de saúde com sua 

prática profissional e sua forma de encará-la. Se você tiver dúvidas, poderá entrar em 

contato com a aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ, Liliam das 

Graças Nascimento, através do telefone (32)9941-5300. 

Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de decidir, sinta-se à vontade para 

fazê-la. 

Eu, _______________________________________________________ declaro 

que fui suficientemente informado (a) sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. 

Concordo em participar deste estudo e consinto que os resultados gerais sejam 

apresentados e publicados, desde que meu nome não seja divulgado. 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – UFSJ 

Liliam das Graças Nascimento 

 

____________________________, ____ de ________________ de ___________ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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ANEXO 2 – CARTA 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa intitulado A concepção dos agentes 

comunitários de saúde de Ressaquinha sobre a sua prática profissional com o objetivo 

de conhecer a opinião dos os agentes sobre o seu próprio trabalho. Para se aproximar um 

pouco mais da prática destes profissionais a pesquisadora realizará oficinas de intervenção 

psicossocial, com os 11 agentes comunitários de saúde do município, no período de agosto 

a novembro de 2009, quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, de 13:00 às 15:00, na 

Escola Estadual Galdino Ananias. A partir do conhecimento da prática atual deste 

profissional será possível identificar as dificuldades e os desafios existentes no dia-a-dia de 

seu trabalho. Além de possibilitar que o agente comunitário conheça melhor sua prática e a 

de seus colegas de profissão, acredita-se também que o profissional poderá se sentir mais 

motivado a partir de seu envolvimento e de sua reflexão. Quaisquer dúvidas favor entrar 

em contato com a aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ, Liliam 

das Graças Nascimento, através do telefone (32)9941-5300. 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 
Liliam das Graças Nascimento – pesquisadora 

 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Walter Melo – orientador 

 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Marcos Vieira Silva – orientador 


