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ABSTRACT
This study aimed at understanding the daily activities of
Health Community Agents (HCA) who work in groups for
the Family Health Program (PSF) in a medium-size town,
where the PSF gives assistance to approximately 9 percent
of the population. Ten Community Health Agents were the
subjects of this survey, distributed into three different teams.
The data collection was developed in two concomitant steps,
in September, 2003. The consent of the subjects followed
the rules, as well as the survey was submitted to the approval
of the University of Passo Fundo's Ethics Committee. The
first step was based on the Basic-Attention Information
System, and the second one was based on a workshop. After
being recorded, the data were transcribed, read and re-
read resulting in three categories as follows: (1) the view of
the Health Community Agents as to their assignments, (2)
actions developed daily, and (3) the results of continued
education as their performance. The thematic analysis
followed the Family Health Program bibliographic support
from and National Health Department. The results obtained
suggest that the participants direct their daily tasks based
on the preventive aspects, signaling to the necessary
attention- integrality. The production of the Health
Community Agents, at the Basic-Attention Information
System points to the lack of priority as to the basic attention
actions, defended by the program. They also reveal some
basic difficulties, which interfere in the achievement of the
results preconized by the program.
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RESUMO
O presente estudo objetivou conhecer o cotidiano dos agentes
comunitários de saúde que atuam em equipes de saúde da
família de um município de médio porte, cuja cobertura do
Programa Saúde da Família é de aproximadamente 9%. Foram
sujeitos deste trabalho, dez agentes comunitários de saúde,
distribuídos em três diferentes equipes. A coleta de dados foi
realizada em duas etapas concomitantes, no mês de setembro
de 2003. O consentimento dos sujeitos seguiu as normas, assim
como o estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética.
A primeira coleta, baseada nos dados contidos no Sistema de
Informação de Atenção Básica e, a segunda, através da
realização de uma oficina. Os dados obtidos após seu registro
foram transcritos, lidos, relidos, agrupados, resultando em três
categorias: percepção dos agentes comunitários de saúde em
relação às suas atribuições, ações desenvolvidas em seu
cotidiano e reflexos da educação continuada no seu
desempenho. A análise temática seguiu o suporte bibliográfico
do Programa Saúde da Família, do Ministério da Saúde. Os
resultados obtidos apontam que os participantes direcionam
seu cotidiano para os aspectos preventivos, acenando para a
necessária integralidade da atenção. A produção dos agentes
comunitária de saúde, no Sistema de Informação de Atenção
Básica, indica a falta de prioridade no que se refere às ações de
atenção básica preconizadas pelo programa. Também apontam
para algumas dificuldades básicas que interferem na obtenção
dos resultados preconizados pelo programa.

PALAVRAS-CHAVE
Agente Comunitário de Saúde, educação continuada,
Programa Saúde da Família.
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INTRODUÇÃO

A história da saúde brasileira referenda pon-
tualmente dois modelos de atenção distintos,
tendo como limite legal, entre eles, a promulga-
ção da Constituição Brasileira de 1988. O pri-
meiro fundamenta-se no modelo curativo/mé-
dico – centrado, que privilegiava uma medicina
de alto custo, especializada e exercida de forma
verticalizada, pouco resolutiva e acessível a uma
parcela restrita da população, modelo hegemô-
nico que persistiu por muitos anos. O movimen-
to da Reforma Sanitária, que envolveu vários
segmentos da sociedade, desencadeou uma nova
possibilidade de atenção à saúde, digna e huma-
nizada, centrada nas necessidades dos usuários
tornando-os co-participantes da construção des-
te novo modelo. (SENAC, 1999).

Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saú-
de acenou para as possibilidades de mudanças,
consolidando o Sistema Único de Saúde - SUS.
Seus princípios foram garantidos em lei, na Cons-
tituição Federal de 1988, no Título VIII, que tra-
ta da ordem social, tendo, em seu Capítulo I, a
disposição geral, onde a Seção II enfoca a saúde,
em seus artigos 196 até 200 (BRASIL, 1989).
O SUS traz, inserido em sua proposta, o con-
trole social, proporcionando à população, atra-
vés de seus representantes, a participação em
sua gestão. Além disto, a Constituição Federal
propõe a criação dos Conselhos de Saúde que
atuam tanto na formulação de estratégias quan-

to no controle da execução da política de saúde
determinada pelo SUS. Este sistema prevê, tam-
bém, a hierarquização dos serviços de saúde que,
na maioria dos municípios, não foram implemen-
tados. O SUS foi regulamentado pela Lei Orgâni-
ca da Saúde – LOS, nº 8.080/90,  que dispõe so-
bre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcio-
namento dos serviços correspondentes, e a Lei
8.142/90, que trata do controle social na gestão
do SUS e sobre as transferências intergoverna-
mentais de recursos financeiros na área da saúde.

Com a proposta de implantação do SUS,
surgiu a necessidade de se criar estratégias vol-
tadas à saúde preventiva e de reorganização da
atenção básica que foram reforçadas pela Nor-
ma Operacional Básica (1996), visualizando nova
concepção de saúde, centrada na promoção da
qualidade de vida.

Neste contexto, iniciou-se a formulação das
diretrizes do Programa Saúde da Família (PSF),
lançado em março de 1994, apresentado como
uma estratégia capaz de provocar mudança no
modelo assistencial, rompendo com o compor-
tamento passivo das Unidades Básicas de Saúde
e estendendo suas ações para a comunidade e
junto a ela.

A Equipe de Saúde da Família (ESF) assume
o desafio da atenção continuada, resolutiva e
pautada pelos princípios da promoção da saú-
de, em que a ação intersetorial é considerada
essencial para a melhoria dos indicadores de saú-
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de e de qualidade de vida da população acom-
panhada.

Conforme o Ministério da Saúde, as fun-
ções de uma equipe mínima de PSF, composta
por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem e de quatro a seis agentes comu-
nitários de saúde (ACS), consistem em:

[...] conhecer a realidade das famílias pelas

quais são responsáveis, com ênfase nas suas

características sociais, econômicas, culturais,

demográficas e epidemiológicas; identificar os

problemas de saúde e situações de risco mais

comuns aos quais aquela população está ex-

posta; elaborar, com a participação da co-

munidade, um plano local para o enfrenta-

mento dos problemas de saúde e fatores que

colocam em risco a saúde; realizar visitas do-

miciliares; garantir acesso à continuidade do

tratamento dentro de um sistema de refe-

rência e contra-referência; prestar assistên-

cia integral à população adscrita; promover

ações intersetoriais e fomentar a participa-

ção popular, discutindo com a comunidade,

conceitos de cidadania, de direito à saúde e

as suas bases legais. (BRASIL, 2001c, p. 75)

Os ACS, membros integrantes da Equipe
de Saúde da Família, atuam como mediadores
entre a equipe e as necessidades da comunida-
de, cuja seleção deve ser realizada segundo a
Lei 10.507, de 10 de julho de 2002, que criou
essa profissão. Suas atribuições estão previstas
na Portaria 1886 GM , de dezembro de 1997.
(BRASIL, 1997).

A Unidade de Saúde da Família deve soluci-
onar em torno de 85% dos casos que deman-
dam  serviços de saúde em sua área (BRASIL,
2001c). Não convém manter unidades tradicio-
nais na mesma área das ESF, para evitar a dupli-
cidade de serviços e a concorrência entre os
profissionais no atendimento a uma mesma po-

pulação. As situações de duplicidade desorga-
nizam o sistema, não incorporam racionalida-
de aos serviços e impossibilitam que, realmen-
te, se estabeleça o vínculo necessário entre a
ESF e comunidade. Em uma Unidade de Saúde
da Família, deve existir a tecnologia e os equi-
pamentos que permitam a solução dos proble-
mas de saúde mais comuns numa comunidade,
garantindo a atenção básica à população sob sua
responsabilidade.

Em 2001, o Ministério da Saúde abraçou
uma nova causa: operacionalizar a incorpora-
ção da Odontologia no Programa Saúde da Fa-
mília, com a criação das Equipes de Saúde Bu-
cal (ESB). O PSF prioriza, em conformidade
com a Norma Operacional Básica – NOB, ações
e responsabilidades que devem ser implemen-
tadas: “ações de saúde da criança, ações de saú-
de da mulher, controle da hipertensão, controle
da diabetes mellitus, controle da tuberculose,
eliminação da hanseníase  e ações de saúde bu-
cal”. (BRASIL , 2001c, p.60-64).

Recomenda-se que toda a Equipe de Saú-
de da Família -ESF, antes de iniciar as atividades
em sua área atuação, inicie um processo espe-
cífico de capacitação. Após o treinamento in-
trodutório, as equipes devem ser inseridas em
um processo de educação permanente, para
possibilitar o desenvolvimento constante de
suas competências como generalistas.

Um programa abrangente e eficaz de aten-
ção básica à saúde, num país de dimensões e
diversidade como o Brasil, não seria possível,
sem um sistema de informação. Por isso, o Mi-
nistério da Saúde colocou à disposição, dos mu-
nicípios e estados, o Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB), instrumento que possi-
bilita o acompanhamento e avaliação das ações
e serviços realizados pelas equipes de Saúde
da Família. O SIAB apresenta dados e informa-
ções relacionadas ao cadastro das famílias e sua
situação sócio-sanitária, à situação de saúde da
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população acompanhada em relação a progra-
mas prioritários e à produção de serviços da
equipe. O SIAB significa a possibilidade de uso
de informações confiáveis para programar ou
reprogramar as ações locais. (BRASIL, 2001c).

Os agentes comunitários de saúde atuam,
direta e diariamente junto à comunidade de sua
micro-área, especialmente, realizando visitas
domiciliares. Sendo assim, este trabalho ques-
tiona as possíveis interferências estabelecidas
ou, até mesmo, a resistência dos agentes co-
munitários de saúde com relação a sua inser-
ção na proposta do Programa Saúde da Famí-
lia, já que eles atuam, muitas vezes, de forma
diferenciada uns dos outros.

Sendo assim, o presente estudo teve como
objetivos conhecer a prática cotidiana dos agen-
tes comunitários de saúde que atuam em equi-
pes de Saúde da Família, de modo a descrever
suas ações cotidianas, identificar, quanto ao de-
sempenho dos agentes, os reflexos da educação
continuada recebida, e identificar quanto às suas
atribuições em relação à sua ótica.

METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado num muni-
cípio de médio porte, em três das quatro equi-
pes do PSF, tendo, como participantes, dez agen-
tes comunitários de saúde, distribuídos em três
equipes que atenderam ao convite. A escolha
ocorreu por livre adesão, sendo convidados, para
participar do estudo,  todos os agentes comuni-
tários de saúde das quatro equipes do municí-
pio, aproveitando o momento das reuniões de
rotina de cada equipe.

Os sujeitos deste estudo foram identifica-
dos por cognomes de flores, de forma a pre-
servar o sigilo de suas identificações.

A coleta de dados foi realizada em um mês
de 2003, sendo efetuada em duas etapas. A pri-

meira, através do registro dos dados da produ-
ção dos agentes comunitários de saúde, por mi-
cro-área,  no SIAB.  A segunda, através de uma
oficina realizada com os sujeitos, com a dura-
ção de três horas, através de técnicas, objeti-
vando complementar os dados do SIAB.

Os dados obtidos foram transcritos, lidos
e relidos, agrupados e categorizados. Após, foi
feita a análise temática, segundo Minayo (1999),
relacionando-a ao suporte bibliográfico.

O estudo seguiu todas as diretrizes regu-
lamentadoras de pesquisas que envolvem se-
res humanos. (CONSELHO NACIONAL DE
SAÚDE, 1996).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista que o SUS é um processo
em construção, ainda que já passados quinze
anos de sua legalização como estratégias utili-
zadas para agilizar sua implementação, surgem,
em 1991 e 1994, respectivamente, o Progra-
ma de Agentes Comunitários de Saúde e o Pro-
grama Saúde da Família e, com eles, a figura
dos agentes comunitários de saúde.

O município, local do estudo, implantou  o
PSF no ano de 2000, com quatro equipes.
A definição da área de abrangência deu-se em
função de existirem riscos epidemiológicos im-
portantes e, alguns dos agentes já atuarem des-
de o ano de 1997, quando da instalação do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde
– PACS.

Os agentes comunitários de saúde consti-
tuíram o foco central das atenções deste estu-
do. Sendo assim, a partir dos dados obtidos e
sobre esta ótica, emergiram três categorias: as
ações desenvolvidas em seu cotidiano, os re-
flexos da educação continuada no seu desem-
penho e a percepção dos agentes em relação
às suas atribuições.
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As ações desenvolvidas

no cotidiano dos ACS

Os agentes comunitários de saúde referem
que realizam atividades preventivas junto às fa-
mílias de sua área de abrangência.  Estas ativida-
des nem sempre são reconhecidas pela popula-
ção assistida, que, muitas vezes, espera a realiza-
ção de procedimentos, sendo, estes, inerentes aos
demais profissionais.

A cultura curativista ainda é dominante nas co-
munidades, na medida em que ela enfatiza um uni-
verso amplo, mas focaliza os aspectos voltados à
consulta médica, aos exames e à medicação, como
se constata no depoimento abaixo.

“[...] Acho que a gente tem ‘muitas coisa’, como
‘tomá’ os medicamentos, (referindo-se a ensinar
as pessoas a usarem as medicações), o atendi-
mento no ambulatório[...]” (AZALÉIA).

A integralidade da atenção à saúde está pre-
sente no cotidiano destes agentes, quando valori-
zam o suporte clínico necessário ao restabelecimen-
to das condições de saúde da população adscrita,
mas  também dirigem seu olhar para a importância
das ações preventivas.

“Eles esperam um todo [...] não só a medicação,
não só a parte curativa, mas também a parte pre-
ventiva.” (HORTÊNCIA).

O Programa Saúde da Família é uma estratégia
que visa à integralidade das ações, preocupando-se
com a prevenção exercida, principalmente, pelos
agentes comunitários de saúde, sem deixar de lado
a população já adoecida. Moretto (2001, p. 56) re-
fere que “[...] todas as ações de saúde devem
garantir o atendimento do conjunto das neces-
sidades das pessoas, como indivíduo ou grupos,
e centrar-se na promoção, prevenção, cura e re-
abilitação em diferentes complexidades.”

As atribuições dos agentes comunitários
de saúde são eminentemente preventivas, de
natureza individual e coletiva, enfocando o
aleitamento materno, a promoção de imuni-
zação, as ações educativas para prevenção do
câncer cérvico-uterino e de mama, a educa-
ção em saúde bucal e outras. (BRASIL, 1997).

Também, apurou-se, no contexto estuda-
do, que as Unidades Básicas de Saúde e Uni-
dades de Saúde da Família não podem realizar
o armazenamento e distribuição de medica-
ção, sem o acompanhamento do profissional
farmacêutico. No entanto, há um fato peculi-
ar, na medida em que é facultada, ao agente
comunitário de saúde, mediante receituário
médico, e a busca e entrega de medicação às
famílias.  Esta atividade parece representar,
para alguns, status, enquanto que outros re-
conhecem que, legalmente, não lhes é atribu-
ída esta ação.

“[...] não é função do agente comunitário
de saúde ir buscar medicação.” (TULIPA).

Essa prática tem gerado conflitos e expos-
to, não raras vezes, os agentes e a comunida-
de, a riscos, já que podem ocorrer extravios
de receituários e medicação, e, sobretudo,
equívocos na sua entrega e orientação. De
acordo com orientações do Ministério da Saú-
de (BRASIL 1997, 2000, 2001a), não é função
dos agentes comunitários de saúde buscar e
distribuir medicações.

As atribuições do agente comunitário de
saúde, segundo o Ministério da Saúde (BRA-
SIL, 2000), contemplam, ainda, além de enca-
minhamentos, o agendamento de consultas e
exames, mas somente em casos excepcionais
e não rotineiros.  Porém, este item não é pre-
visto nas Normas e Diretrizes do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde e Progra-
ma Saúde da Família.
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O agente comunitário de saúde é um ele-
mento fundamental no levantamento das ne-
cessidades de sua área adscrita.  No entanto,
neste estudo, alguns sujeitos manifestam preo-
cupação quanto à valorização de alguns inte-
grantes da própria equipe e das instâncias su-
periores.

“[...] me sinto bem, mas também ‘tem’ mo-
mentos que você se sente lá embaixo  [...] a
médica chega e diz, você não tem conheci-
mento técnico nenhum pra  ‘mandá’ esse pa-
ciente.” (LÍRIO).

Neste enfoque, surgem equívocos, uma
vez que, aos agentes comunitários de saúde, é
atribuído o encaminhamento de usuários à Uni-
dade de Saúde da Família, quando necessário.

As informações geradas pelos agentes de
saúde fornecem dados que alimentam o SIAB.
Os sujeitos dessa pesquisa realizam, diariamen-
te, visitas domiciliares, conhecendo, desta for-
ma, as necessidades de suas comunidades, pre-
enchendo fichas específicas que alimentam o
sistema de informações.

O Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), em
suas prerrogativas, indica a utilização dos da-
dos produzidos pelas Equipes de Saúde da Fa-
mília, no SIAB, para definição de atividades pri-
oritárias dos agentes comunitários de saúde e
das equipes, no processo de planejamento  e
programação das ações das Unidades de Saú-
de da Família , assim como no planejamento
das ações de saúde do município, porém, nem
sempre isso ocorre.

“[...] ninguém chega e pergunta para nós o
que a comunidade está precisando [...]” (GI-
RASSOL).

Este fato ocorre porque, além dos mu-
nicípios não valorizarem este banco de da-

dos, que é o SIAB, a maioria destes não di-
vulga, internamente, intersecretarias e inter-
setores, os programas de atenção básica dis-
poníveis.

[...] Era ‘prá funciona’ cada secretaria in-
tegrada e acho que não funciona assim. Se-
cretaria da Saúde lá, Secretaria do Meio
Ambiente aqui, Secretaria de Obras lá, Se-
cretaria de Serviços Urbanos aqui...porque
‘é’ nós que estamos lá na ponta, quem sabe
o que a comunidade está precisando ou não
, ‘é nós’.  ... chega alguém e diz: vamos
fazer asfalto lá. Mas será que realmente é
asfalto que aquela comunidade está preci-
sando? [...] (GIRASSOL).

O SIAB deve ser compreendido, pelos
municípios, como um importante instrumen-
to para planejar e avaliar o trabalho das equi-
pes de Saúde da Família, uma vez que “ele pos-
sibilita a imediata identificação dos problemas
das famílias e das comunidades assistidas, per-
mitindo que os profissionais de saúde e os
gestores locais tomem medidas, em tempo
oportuno, para o enfrentamento destes pro-
blemas.” (BRASIL, 2000, p. 41).

As visitas domiciliares constituem-se no
foco de atenção dos agentes comunitários de
saúde, e elas devem ser realizadas a partir da
demanda espontânea, existindo, no entanto,
segmentos prioritários a serem visitados.  Nes-
ta pesquisa, a partir dos dados levantados atra-
vés do SIAB. Num determinado mês, foi iden-
tificada  uma produção excessivamente baixa
dos agentes comunitários de saúde  no que se
refere  ao acompanhamento de crianças me-
nores de 1 ano, gestantes, diabéticos e hiper-
tensos, bem como à realização de visitas do-
miciliares, conforme ilustra o quadro abaixo.

O entendimento e mudança de compor-
tamento referentes à nova proposta do mo-



101O COTIDIANO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE DO RIO GRANDE DO SUL |

BOLETIM DA SAÚDE | PORTO ALEGRE | VOLUME 17 | NÚMERO 2 | JUL./DEZ. 2003

delo assistencial, por parte dos agentes co-
munitários de saúde, podem ser facilitados
pela educação continuada, que  deve ser gra-
dual e permanente, para dar rumo ao per-
curso dos agentes comunitários de saúde.
Esta falta de rumo pode ser identificada cla-
ramente no quadro 1, com os dados obtidos
do SIAB, no relatório da série histórica das
informações de saúde, que mostra as priori-
dades da atenção básica e que não estão sen-
do atendidas a contento pelos agentes.

A produção dos agentes comunitários de
saúde, deste estudo, demonstra, claramen-
te, não existir priorização das atividades ine-
rentes à atenção básica, resultando em um
número muito aquém de acompanhamentos
e de visitas domiciliares realizadas. Observan-
do-se o quadro 1, percebe-se, de modo ge-
ral, que os agentes comunitários de saúde
deste estudo estabelecem uma relação dire-
tamente proporcional entre a média das visi-
tas domiciliares realizadas e o acompanha-
mento efetuado aos grupos prioritários de
suas respectivas micro-áreas. Evidencia-se a

PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE UM MÊS DE 2003

Nomes Gestantes
Crianças Menores

Diabéticos Hipertensos
Média de Visitas

de 1 ano Domiciliares

C A % C P % C A % C A %

Girassol 6 2 33,3 7 2 28,6 16 5 31,3 44 5 31,3 0,27

Azaléia 3 3 100 11 8 72,7 10 7 70 41 31 70 0,59

Amor- Perfeito 1 1 100 3 3 100 15 14 93,3 35 35 100 1,51

Rosa 4 3 75 7 4 57,1 15 14 93,3 61 41 67,2 0,81

Hortência 9 9 100 30 30 100 11 11 100 53 34 64,2 0,45

Orquídea 10 8 80 5 5 100 15 11 73,3 66 37 56,1 0,46

Margarida 6 4 66,7 12 8 66,7 17 11 64,7 50 36 72 0,58

Lírio 2 2 100 14 11 78,6 5 3 60 27 19 70,4 0,57

Violeta 3 3 100 9 9 100 5 5 100 30 26 86,7 1,03

Tulipa 1 0 0 2 2 100 17 6 35,3 60 28 46,7 0,34

Legenda: C - Cadastrado, A - Acompanhado e P - Pesado Fonte: SIAB municipal/2003

baixa produtividade dos agentes comunitári-
os de saúde Girassol e  Tulipa. Por outro lado,
visualiza-se o excelente desempenho obtido
pelos agentes Amor-Perfeito e Violeta em re-
lação aos acompanhamentos realizados, fato
esse, também apontado pela alta média das
visitas domiciliares.

Considerando a Portaria 1886/1996, do
Ministério da Saúde, verifica-se que uma das
razões que justifica o desligamento de um
agente é a falta de cumprimento de suas atri-
buições. Questiona-se a função educativa que
os dados levantados poderiam suscitar, apri-
morando a capacidade produtiva do Progra-
ma.   É necessário, acima de tudo, maturida-
de das partes envolvidas, para implementar
um processo avaliativo-educativo, caracteri-
zado pela construção de uma prática capaz
de atender às necessidades da realidade, co-
letiva e individual, de cada agente, corrigin-
do distorções.

Sabe-se que um agente, responsável por
uma população de 400 a 750 pessoas em sua
micro-área adscrita, deveria ter um bom de-
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sempenho nas visitas domiciliares, onde a sua
média gira em torno de 0,80, indicando a ca-
pacidade de cobertura de 80% das suas fa-
mílias. A atividade básica dos agentes de saú-
de ocorre pelas visitas domiciliares. No en-
tanto, observa-se uma média excessivamen-
te baixa destas visitas, para a maioria dos su-
jeitos pesquisados (agentes comunitários de
saúde Girassol, Azaléia, Hortência, Orquídea,
Margarida, Lírio e Tulipa). Isso é preocupan-
te, e há de se questionar se os mesmos estão
cumprindo suas atribuições ou estão se en-
volvendo em outras atividades, distorcendo
os objetivos do Programa Saúde da Família.
Percebe-se que as visitas realizadas dentro
do preconizado são exceções neste estudo.
Ainda, quanto às visitas domiciliares, desta-
ca-se que apenas um dos sujeitos pesquisa-
dos, Rosa, alcançou a média proposta, en-
quanto dois outros estão acima dela (Amor-
Perfeito e Violeta ). A média acima do pro-
posto também leva-nos a questionamentos
sobre o envolvimento destes agentes com
esta atribuição específica, sobre a qualidade
das mesmas, e sobre o real preparo dos ACS
para essa atividade. Este último questiona-
mento reporta-nos ao seguinte depoimento
de um dos sujeitos do estudo.

“[...] Tem certas visitas que a gente faz e
não rende [...] Porque a gente entra na casa
e não tem nada específico ‘pra comentá’
[...]” (AZALÉIA).

Neste depoimento, há expressão de fal-
ta de preparo para a realização da visitas do-
miciliares, função inerente ao ACS, induzin-
do à conclusão que há falta de capacitação
que promova segurança no cotidiano des-
tes profissionais.  Esta pode ser uma das ra-
zões da baixa produtividade apontada no
quadro 1.

Os reflexos da educação

continuada no seu desempenho

O enfoque na produção dos agentes comu-
nitários de saúde deste estudo, enfatizando ape-
nas as prioridades nos acompanhamentos reali-
zados, sugere haver algumas disparidades.
Os ACS são leigos inseridos no Programa, neces-
sitando substancialmente de educação continua-
da para obtenção de êxito no seu desempenho.
Necessitam, ainda, supervisão contínua como for-
ma de propiciar segurança aos próprios agentes
e também aos gestores do Programa Saúde da
Família. Portanto, é responsabilidade do enfermei-
ro e do médico da equipe, bem como do gestor
do Programa, constantemente, desenvolverem
atividades de educação continuada e supervisão
junto aos agentes comunitários de saúde, de sua
área ou de seu município.

O Programa Saúde da Família exige uma nova
prática em saúde, fazendo-se necessária, antes de
os agentes iniciarem suas atividades, a realização
de uma capacitação, chamada de treinamento in-
trodutório, desenvolvido pelo médico e enfermei-
ra da equipe. (BRASIL, 2001c).  Os agentes ne-
cessitam receber constantemente capacitações
para que possam cumprir seu papel. Os resulta-
dos desta pesquisa demonstram haver desconti-
nuidade e falta de integração dos membros da
equipe neste processo,  também, apontam a ina-
dequada metodologia para sua condução.

“[...] não tem uma regularidade de capacita-
ção.” (LÍRIO).

“Nós temos até capacitação, mas são ‘boca
a baixo’. [...] você tem que entender tudo
naquele dia, na mesma tarde [...] e não pe-
dir mais nada. [...] vem aquela pessoa, passa
tudo e você não entende nada, não pode per-
guntar porque é muita gente e daí dá trans-
torno .” (TULIPA).
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A educação continuada é fundamental para
estimular a reflexão de meios para a constru-
ção das práticas profissionais, buscando novas
soluções para as dificuldades encontradas.
(BRASIL, 2001c).  O que acontece, hoje, é que
a maioria das práticas educativas serve apenas
para intermediar a dominação exercida pelos
serviços de saúde, já que se limitam à simples
passagem de informação para os agentes co-
munitários de saúde e suas equipes sobre de-
terminados assuntos e procedimentos, “[...]
com caráter coercitivo, onde se evidencia um
traço autoritário e prescritivo, apesar da inten-
cionalidade expressa de difusão de informações
com vistas à melhoria da qualidade de vida.”
(BRASIL, 2001, p. 34).

Percebeu-se, neste estudo, que o autori-
tarismo, no processo educativo desenvolvido,
está muito presente e é reconhecido como ine-
ficaz por seus participantes. O PSF propõe uma
metodologia de trabalho multidisciplinar, exigin-
do muita criatividade e bom senso de seus inte-
grantes. (BRASIL, 2000).  Portanto, torna-se ne-
cessário uma nova relação entre a equipe e des-
ta com usuários/família e comunidade. É possí-
vel aderir ao Programa e continuar com as ve-
lhas e ultrapassadas maneiras de agir e de fazer
saúde.  O simples cumprimento de tarefa, sem
o devido comprometimento, é, por si só, forte
indicativo de fracasso.

Outro aspecto importante detectado pelos
sujeitos, na educação continuada, é a freqüência
da desvalorização dos momentos educativos
pelas equipes de Saúde da Família, no seu pro-
cesso de trabalho. Reconhecem, como impor-
tante, as intervenções, orientações e procedi-
mentos de maior complexidade, que parecem
representar um maior status e segurança, pois
focalizam o modelo anterior no qual foram for-

mados.  As ESF costumam referenciar a baixa
procura e permanência, pelas famílias usuárias,
nas atividades educativas.  No entanto, revelam
dificuldades em participar de momentos educa-
tivos direcionados a sua equipe.  Essa dicotomia
há de ser superada com propostas pedagógicas
inovadoras.

Diante disso, deve-se discutir e propiciar a
construção de um projeto educativo que res-
ponda às novas bases conceituais e aos objeti-
vos da assistência proposta, já que a estratégia
atual exige mudanças, não só do outro, mas,
principalmente, iniciando por cada componente
da ESF.  O Ministério da Saúde preconiza que:

[...] a tática de práticas educativas deve dar
ênfase na integralidade da assistência, do tra-
tamento do indivíduo como sujeito integrado
à família , ao domicílio e à comunidade,  au-
mentando a capacidade de resolução da rede
básica de atenção, do vínculo e responsabili-
dade dos profissionais e demais serviços com
a comunidade e, da perspectiva de promover
uma ação intersetorial. (BRASIL, 2001c, p.35).

As ESF devem realizar educação continua-
da de forma democrática e que venha ao en-
contro das ansiedades de seus membros.

“[...] Aí, quando você pede as capacitações,
eles passam a SEMCAS1, o CAPS2, como fun-
ciona, como você encaminha. [...] eles che-
gam ali e falam muito bonito, mas não funcio-
na daquela forma, não tem o retorno [...]”
(TULIPA).

“[...] não funcionou porque as coisas que a
gente encaminhou prá lá, não funcionaram da
forma como foi passado [...]” (ORQUÍDEA).

1 SEMCAS: Secretaria da Criança e Ação Social
2 CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
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Nessas falas, percebe-se a falta de articula-
ção com os demais setores envolvidos com a
saúde.  Não se pode orientar sobre referências
não sacramentadas.  Isso gera conflito e descon-
tentamento, juntamente com o descrédito que
os acompanha.  As demandas geradas pelos ACS
seriam ótimas oportunidades para o estabeleci-
mento de protocolos em cada equipe, e delas
com a gestão municipal.

Segundo Silva et al. (1989), a educação con-
tinuada destaca que os desafios e as tarefas exi-
gidas pela sociedade se modificam no conteúdo
e no significado, no decorrer da vida, gerando,
no indivíduo, a necessidade de desenvolver ou-
tras capacidades de ação e de trabalho.

Acreditamos que a educação continuada
deve ter como objetivo a resolução das dificul-
dades levantadas, sejam elas sociais, epidemio-
lógicas, políticas, dentre outras.  As equipes de
saúde da família devem estar preparadas para
dar conta das prioridades do programa no que
se refere à promoção da saúde e à prevenção
das doenças. A educação continuada tem como
desafio  estimular o indivíduo a desenvolver uma
consciência  crítica.

De outro modo, ainda é consenso, entre os
sujeitos estudados, a importância de disponibili-
zar materiais informativos para que sejam usa-
dos como apoio nas visitas domiciliares. Os agen-
tes comunitários de saúde referem dificuldades
de guardar tudo na memória, bem como a im-
portância de levar, ler e deixar o material com
as famílias.

“[...] papéis, folder, panfleto pra chegar lá e
falar [...] parece que só falar é mais pobre [...]
parece que com uma espécie de folder [...] o
trabalho ficaria mais rico [...] mais comple-
to”. (LÍRIO).

As equipes de Saúde da Família têm, ainda,
dificuldade na realização de capacitação, porque

isto exige certo investimento que, por menor
que seja, na maioria das vezes, não está disponí-
vel.  Faz-se necessária, então, a improvisação. É
importante ressaltar que, tanto nas capacitações
quanto nas visitas, o material informativo é fun-
damental para estimular o estudo e desenvolvi-
mento do raciocínio e a lógica das idéias.  É de
suma importância a garantia a todos os agentes
comunitários de saúde e membros da equipe dos
recursos de apoio. Proporcionar novas tecnolo-
gias facilita a educação continuada.

“[...] que nem a Pastoral da Saúde... eles en-
tregam uns cartões para as gestantes [...]
É isso que a comunidade espera de nós [...]”
(GIRASSOL).

Guimarães (2003) aponta para a possibili-
dade de formação e atualização, através do uso
da Internet.  Porém, no contexto estudado, este
fator se torna  difícil, visto que  a disponibilidade
do uso destes equipamentos é centralizada e
direcionada a poucos, com uso controlado.  Por
outro lado, existe equipamento de multimídia
disponível que não é solicitado, porque alguns
integrantes das equipes não estão preparados
para sua utilização, e há outros que até desco-
nhecem a disponibilidade do equipamento.

A educação continuada  deve ser avaliada
freqüentemente para identificar sua resposta aos
objetivos propostos.

Percepção dos ACS em

relação às suas atribuições

As práticas educativas devem ser planeja-
das para trabalhar a humanização da equipe, vis-
to que a educação continuada deve contemplar
aspectos além da fundamentação teórica, ou seja,
valorizar, também, o profissional de saúde como
pessoa.
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“[...] às vezes, me sinto muito bem, às vezes,
eu me pergunto o que é que eu estou fazendo
aqui.” (ORQUÍDEA).

Os ACS estão frente às famílias e seus pro-
blemas e, por vezes, são afetados emocional-
mente pelos fatores sócio-econômico-culturais
que as envolvem.  É necessário um suporte ade-
quado frente a estas tensões.  Alguns municí-
pios têm optado por um trabalho direto e
contínuo, com o auxílio de um psicólogo. O as-
sistente social seria de muita valia para apoiar as
equipes, tendo em vista o grande número de di-
ficuldades sócio-econômicas das famílias.

Para obter maior impacto sobre os diferen-
tes fatores que interferem no processo saúde-
doença, é importante que as ações tenham por
base uma equipe formada por profissionais ca-
pazes de se reconstruírem na prática do outro,
valorizando cada um de seus componentes, tra-
duzindo, de fato, o trabalho em equipe.

“[...] me sinto importante perante minha equi-
pe [...]” (ROSA).

A valorização individual e coletiva dos inte-
grantes da ESF produz maior resultado.  Isto
pode ser enfatizado com a prática da dinâmica
da vida social das famílias assistidas e da própria
comunidade. Além de procedimentos tecnoló-
gicos específicos da área da saúde, a valorização
dos diversos saberes e práticas contribui para
uma abordagem mais integral e resolutiva. (BRA-
SIL, 2000).

“A equipe dentro do ambulatório também ‘te
dá valor pros agente’.” (MARGARIDA).

O trabalho da equipe deve ser integrado,
contando com a dedicação de todos, nas 8 ho-
ras do dia, todos os dias da semana de seu coti-
diano.  Assim, a equipe estabelece uma ligação

afetiva entre si e com a comunidade. Os mem-
bros das equipes, que já assumiram e se com-
prometeram integralmente com a equipe, têm
o seu trabalho menos sobrecarregado, pois a
responsabilidade deve ser assumida por todos.

Alguns participantes deste estudo possuem
a correta visão do trabalho em equipe, enten-
dendo que todos interferem no desempenho um
dos outros, por isso necessitam integrarem-se
em atividades que lhe são comuns.

“[...] até a faxineira participa das reuniões, é
fechado o ambulatório [...] é feita a ata, de-
pois é discutido [...]. Se  terminá hoje o Pro-
grama Saúde da Família, eu não saberia tra-
balhá sozinha.”  (MARGARIDA).

Observa-se, nas falas dos participantes, a
ênfase na importância de existir um apoio em
nível de equipes e de coordenação municipal,
na gestão do programa, para a resolutividade do
trabalho dos agentes comunitários de saúde, e
evidencia a relevância do trabalho em equipe e
do registro em atas para marcar a história de
cada ESF.

Entretanto, os participantes deste estudo
apontam dificuldades com a gestão municipal,
como podemos verificar na fala seguinte:

“[...] é eu passar para a Coordenação e ela
resolver [...] é isso que a gente não tem, o
retorno.” (TULIPA).

Há consenso entre os sujeitos de que, além
da falta do retorno na gestão do Programa em
nível municipal, não há grande integração com
os demais segmentos da saúde e com as outras
secretarias. Enfrentam, desse modo, dificulda-
des com a organização do Sistema de Saúde que
não funciona como uma rede, não havendo es-
tabelecimento de referências. Esses fatos podem
ser comprovados, a seguir:
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“[...] porque na realidade as coisas não funci-
onam como uma rede [...] nem sei quantas
secretarias têm, mas eu sei que não é inte-
grado [...]”  (GIRASSOL).

“A comunidade espera que o agente comunitá-
rio de saúde mande encaminhamento para Se-
cretaria e seja resolvido, porque o agente co-
munitário de saúde mandou [...] Esse é o res-
paldo que não está tendo [...]” (HORTÊNCIA).

“O que falta é um retorno maior.” (TULIPA).

As famílias esperam resolutividade dos ACS.
Em sua visão, os agentes têm livre acesso à ges-
tão municipal.  Na verdade, eles possuem esta
articulação e o fato de não haver rotinas nem
protocolos dificulta sua atenção.  De um lado, é
cobrado pela família e, de outro, fica na espera
da decisão de sua coordenação que, em muitos
casos, não ocorre.

Cabe ressaltar a responsabilidade da equi-
pe pelo acesso aos outros níveis do sistema de
saúde, quando necessário, e o seu devido acom-
panhamento, assim como o respaldo do gestor
municipal. (BRASIL, 2002a). O PSF não terá su-
cesso sem o comprometimento da gestão mu-
nicipal e a responsabilização de sua equipe.  PSF
é mais do que um título, é um desafio na contra-
mão do sistema instituído e consolidado.

CONCLUSÃO

Pretendeu-se, nesse estudo, monitorar o
cotidiano dos agentes comunitários de saúde
inseridos no Programa Saúde da Família, no sen-
tido de proporcionar qualificação ao seu desem-
penho, visto que o município do estudo preten-
de ampliar, gradativamente, a sua cobertura de
PSF e também poderá subsidiar a implantação
de novas equipes.

Este estudo poderá servir, também, para
uma reflexão crítica sobre a educação continua-
da. Ainda, as reuniões de equipe servem como
ferramentas para melhoria do trabalho multipro-
fissional, interdisciplinar e transdisciplinar.

Pode-se concluir, pelos resultados obtidos
nesse trabalho, que a produtividade dos agentes
comunitários de saúde não está sendo avaliada
mensalmente, de acordo com as prioridades.

O SIAB é uma excelente ferramenta de tra-
balho, podendo monitorar o desempenho indi-
vidual dos profissionais de sua ESF, bem como
de seu município.  É aconselhável sua utilização
em cada área de PSF bem como de cada micro-
área, a fim de se planejar e programar ações que
possam reverter situações indesejáveis.

As ações dos agentes comunitários de saú-
de são de cunho preventivo, porém, ainda, mui-
to centradas no enfoque curativo, com orienta-
ções sobre medicações, exames, atendimento
médico e outros.  Observou-se, também,  que
há envolvimento dos sujeitos do estudo na bus-
ca e entrega de medicações, onde os gestores
assumem papel de co-responsabilidade.

O diagnóstico das comunidades assistidas
pelos agentes comunitários de saúde é monito-
rado. Porém, estes dados não são valorizados,
pelas esferas superiores, para  o atendimento
das necessidades levantadas .

Há dificuldades na condução das visitas do-
miciliares por parte de alguns agentes, por falta
de preparo para o seu desempenho. Conclui-
se, então, a necessidade de uma prática educati-
va mais democrática que venha ao encontro das
necessidades dos educandos, auxiliando seu de-
sempenho cotidiano.

A produção dos agentes comunitários,
participantes desta pesquisa, não atende ao
acompanhamento dos grupos prioritários
preconizados, assim como a maioria das visitas
domiciliares encontra-se abaixo da média espe-
rada.
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Questiona-se, assim, o perfil do agente co-
munitário de saúde, que, mesmo respeitando
os critérios de seleção, parece nem sempre
estar aberto a compreender as funções que
lhe são atribuídas;  até porque, muitas vezes,
o que o leva, inicialmente, a buscar o Progra-
ma,  são outros fatores, e não a função pro-
priamente dita.

Espera-se que este estudo oportunize que
as equipes voltem seu olhar para os agentes
comunitários de saúde, fortalecendo a educa-
ção continuada, que a Gestão Municipal do
Programa volte seu olhar para a produção dos
sujeitos e, finalmente, espera-se que os agen-
tes tenham um comprometimento maior com
o Programa ao qual estão inseridos.

Por fim, este estudo serviu para uma cons-
trução pessoal do pesquisador  para o desem-
penho de suas atribuições onde atua.
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